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Úvodník / Obsah
Milí vodohospodári,
otvárate prvé číslo Vodohospodárskeho spravodajcu
roku 2012. Je to na neuverenie, ale náš časopis vychádza
už 55. rok.
Keď som písala tento úvodník, bolo mi ľúto, že sa skončila čarodejná atmosféra Vianoc. Vtedy máme všetci
k sebe bližšie než inokedy, vtedy je dôležité vzájomné
potešenie a obdarovávanie, peniaze sú dôležité omnoho menej. Chvíľami mi bolo priam úzko, že skončilo sladké leňošenie a non-stop dojímanie sa nad klenotmi našej
a americkej kinematografie. Tie geniálne a nádherné filmové diela (ale niektoré aj veľmi úbohé) majú v podstate rovnakú ústrednú myšlienku: Dobro víťazí nad zlom,
resp. krásne ľudské vzťahy či iné hodnoty po všelijakých
peripetiách víťazia nad honbou za peniazmi, kariérou
a nad chamtivosťou.
Nový rok sa nestihol ani poriadne nadýchnuť, a kolotoč sa roztočil: korupčné kauzy, zvyšovanie cien všetkých
energií, tovarov, bankových poplatkov či odvodov, predaj štátnych dlhopisov. Šetriť, šetriť, šetriť – azda najdôležitejšie heslo Európskej únie pre rok 2012. Stabilizácia
meny, trhov, stabilizácia pomeru medzi príjmami a výdavkami – to je predpoklad stabilizácie sveta. Všetko je
zasa o peniazoch. O peniazoch, vynález ktorých urobil
posledného kráľa Lýdie, Kréza, nesmrteľným. Napodiv,
nie starovekým Rimanom či Grékom, nie Egypťanom či
Babylončanom sa vynález peňazí pripisuje, ale starovekej Lýdii – krajine v Malej Ázii, o ktorej sa učebnice dejepisu z mojich školských čias ani len nezmieňujú. Keďže
obyvateľom Lýdie sa vraj pri obchodoch odnechcelo vážiť zlato recipročne k tovaru, prišli pred viac než 2500
rokmi na myšlienku s dôsledkami ozaj ďalekosiahlymi –
ako prví na svete začali raziť mince a dali ich do obehu.
Vynález, na ktorý sa možno dívať ako na racionalizáciu
výmenného obchodu, ale aj ako na výsledok najprirodzenejšej ľudskej vlastnosti – lenivosti. Vynález, ktorý ovláda svet dodnes.
Mám pocit, že na Slovensku je už dlhší čas frekventovaná veta, ktorá je argumentom asi pre všetko – nejde to,
lebo nie sú peniaze. A tak prajem nášmu vodnému hospodárstvu v roku 2012 dostatok peňazí, aby sa čo najmenej
táto „zaklínacia formulka“ používala. Ale hlavne mu prajem dobré myšlienky, nápady a projekty. Keď je nápad,
prídu aj peniaze. Ako v Lýdii, inak úplne nenápadnej starovekej krajine.
Milí vodohospodári, prajm vám všetkým pevné zdravie, mnoho optimizmu a aby vám nechýbali Vianoce v
srdci ani jeden deň v roku 2012.
Mgr. Tatiana Šimková
zodpovedný redaktor Vodohospodárskeho spravodajcu
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Príhovor

Novoročný príhovor predsedu
Výkonnej rady ZZVH
Vážení čitatelia, milí vodohospodári,
vykročili sme do nového roka 2012 so želaním, aby bol lepší a úspešnejší ako ten predchádzajúci. Začiatok nového roka
je príležitosťou na bilanciu úspechov, ale aj neúspechov roka,
ktorý už pominul, a tiež je časom na vyslovenie predsavzatí
do roka začínajúceho.
Rok 2011 bol pre Združenie zamestnávateľom vo vodnom
hospodárstve na Slovensku (ZZVH), vydavateľa časopisu Vodohospodársky spravodajca, rokom jubilejným - veď 9. 12.
2011 uplynulo už 20 rokov od jeho založenia. Túto slávnostnú udalosť sme si pripomenuli na mimoriadnom zhromaždení, ktoré sa konalo 24. 11. 2011 v Banskej Bystrici za účasti aktívnych členov ZZVH, čestných členov, predsedov odborných komisií a hostí z MŽP SR,
OZ DLV, AVS.
Vzhľadom na turbulenciu
v politickom spektre po parlamentných voľbách, došlo v členských organizáciách ZZVH k viacerým personálnym zmenám.
Noví zástupcovia boli na zasadnutiach Výkonnej rady kooptovaní a následne boli v zmysle Stanov schválení Zhromaždením. V súčasnej dobe členskú
základňu tvorí 18 členských organizácií, ktoré zamestnávajú
cca 4800 zamestnancov.
Aj v súčasnej zložitej ekonomickej situácii medzi základné ciele ZZVH patria vzdelávanie a propagácia vodného hospodárstva. ZZVH ich aj v minulom roku realizovalo rôznymi
formami: konferenciami, seminármi, kurzami, súťažami, vedením vebovej stránky ZZVH
a hlavne vydávaním časopisu
Vodohospodársky spravodajca.
Žiaľ, v roku 2011 sa nám nepodarilo získať dotáciu z environmentálneho fondu na vydávanie časopisu, napriek skutočnosti, že medzi odbornou verejnosťou je na vydávanie časopisu
kladný ohlas. Náklady súvisiace s vydávaním časopisu v plnej
výške znášalo ZZVH, kým v predchádzajúcich rokoch minimálne 2/3 nákladov boli kryté dotáciou z environmentálneho fondu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia.
Podujatia, ktoré boli obsiahnuté v akčnom pláne na rok
2011, boli organizované ZZVH alebo členskými organizáciami. ZZVH sa podieľalo na ich organizovaní, financovaní ale-

4

bo ako mediálny partner. Aj v roku 2011 sa podarilo zorganizovať Konferenciu mladých vodohospodárov spojenú so súťažou o najlepšiu prácu, ako aj Súťaž o najlepšiu diplomovú
prácu v oblasti VH na STU. Je potešiteľné, že z roka na rok záujem o Konferenciu mladých vodohospodárov rastie. Je len
na škodu veci, že sa konferencie nezúčastňujú vo väčšom
počte mladí vodohospodári zamestnaní v členských organizáciách ZZVH.
Odborná exkurzia vodohospodárov do Talianska, ktorú pripravil a zabezpečoval Slovenský priehradný výbor, bola na vysokej úrovni po stránke odbornej aj poznávacej. Za ZZVH sa jej
zúčastnilo 6 zástupcov.
Kolektívne
vyjednávanie
o KZVS na rok 2012 medzi OZ
DLV a naším združením prebiehalo korektne a bolo ukončené
podpísaním KZ VS na rok 2012
dňa 6. 12. 2011.
Vážení čitatelia a priaznivci VH, dovoľte mi poďakovať sa
za spoluprácu a podporu našej činnosti za uplynulé obdobie. Osobitné poďakovanie patrí všetkým zakladajúcim členom ZZVH, členom bývalej, ako
aj súčasnej výkonnej rady, členom revíznej komisie, tajomníkom, predsedom odborných
komisií a v neposlednom rade
predsedovi a členom redakčnej
rady Vodohospodárskeho spravodajcu.
Ďakujem všetkým inštitúciám, ktoré prispeli nášmu združeniu materiálnou alebo inou
podporou.
Do nového roka 2012
všetkým prajem dobrého zdravia, veľa pracovných a osobných úspechov, čo najmenej
problémov a zamestnávateľom
aj veľa potrebných zanietených
ľudí pre prácu vo vodnom hospodárstve. Veď voda je krv života na zemi, ale môže prerásť aj na živel, ktorý prináša útrapy,
keď je jej málo alebo veľa. Slová z Vodného práva z roku 1870
platili v roku 1870 a sú aktuálne aj dnes.
Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady ZZVH
(pozn. red.: Príhovor J. Munkáčiho na slávnostnom zhromaždení k 20. výročiu ZZVH si môžete prečítať na s. 28).
Vodohospodársky spravodajca
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Veda, technika, technológia

Príspevok k finančnej stratégii pri dostavbe
verejných kanalizácií v SR
Ing. Lucia Khandlová, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave

Príspevok analyzuje možnosť využitia modelu Feasible na určenie finančnej medzery vo financovaní dostavby verejných kanalizácií v SR.
ÚVOD
Cieľom tohto príspevku je predložiť a zanalyzovať možnosť využitia
modelu Feasible, vyvinutého na vý-

uvedené v krajských plánoch rozvoja verejných kanalizácií. Príspevok je
rozdelený na dve časti, kde prvá obsahuje charakteristiku modelu Fea-

gic Investments that Bring on Large
scale Expenditure), pôvodne vyvinutý
v OECD v spolupráci s dánskym ministerstvom financií, je analytický nástroj

Obr. 1

počet finančnej medzery a hľadanie
finančných stratégií, v projekte financovania dostavby kanalizačnej siete
na území SR v intenciách požiadaviek
smernice EÚ (91/271/EHS). Výsledky
tejto analýzy sú porovnané na údaje
1 – 2 2012

sible a druhá analyzuje možnosť jeho
využitia v SR.
1 MODEL FEASIBLE
Model FEASIBLE (Financing for Environmental, Affordable and Strate-

Vodohospodársky spravodajca

určený na prípravu finálnej investičnej stratégie pri realizácií projektov vo
vodnom a odpadovom hospodárstve.
Praktická implementácia tohto modelu je zabezpečená prostredníctvom
počítačového programu FEASIBLE1.
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Veda, technika, technológia
Cieľom tohto modelu je zosúladenie identifikovaných nákladov spojených s daným environmentálnym projektom s dostupnými zdrojmi. Bol vyvinutý na prípravu environmentálnych
finančných stratégií v oblasti environmentálnej infraštruktúry, konkrétne
v oblasti zásobovania úžitkovou vodou, zberu odpadovej vody a v oblasti
odpadového hospodárstva. Model bol
vyvinutý primárne pre krajiny východnej Európy a bývalé krajiny Sovietskeho zväzu.
Model sa skladá z viacerých modulov – komponentov:
 Prvý modul, všeobecný, je určený pre zadanie požadovaných základných makroekonomických podmienok

rať finančné stratégie: oblasť odpadového hospodárstva, zásobovanie vodou, spracovanie vody.
Posledný modul slúži na zadanie
existujúcich momentálne dostupných
finančných prostriedkov.
Model FEASIBLE pomáha vytvárať
dlhodobé finančné stratégie. Kľúčovou funkciou modelu je použitie cenových funkcií, pomocou ktorých je ľahké
odhadnúť ceny alternatívnych služieb
a environmentálnych cieľov s limitovaným množstvom vstupných údajov.
Finálna finančná stratégia sa následne určí prostredníctvom sérií skúšok FEASIBLE s rôznymi predpokladmi popisujúcimi ciele a opatrenia,
čím sa mobilizujú dodatočné zdroje

Tab.1: Vývoj prírastku/ úbytku populácie v SR; zdroj: štatistický úrad SR
Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva
2001

2002

2005

2006

2007

2008

Bratislavský kraj

261,0

694,0

2 567,0

3 054,0

4 097,0

5 728,0

Trnavský kraj

-83,0

-7,0

974,0

903,0

2 076,0

2 783,0

Trenčianský kraj

-1 047,0

-1 423,0

1 006,0

-539,0

-16,0

28,0

Nitrianský kraj

-1 742,0

-1 310,0

-852,0

-1 193,0

-547,0

-383,0

Žilinský kraj

295,0

607,0

634,0

563,0

372,0

649,0

Banskobystrický kraj

-1 197,0

-1 233,0

-1 249,0

-1 357,0

-1 094,0

-971,0

Prešovský kraj

2 441,0

1 847,0

1 851,0

1 887,0

1 456,0

2 016,0

Košický kraj

1 240,0

1 035,0

1 439,0

1 139,0

1 017,0

1 406,0

Tab. 2: Priemerný prírastok obyvateľstva v krajoch vypočítaný ako aritmetický priemer percentuálnych prírastkov obyvateľstva v jednotlivých obdobiach pre jednotlivé kraje
Celkový prírastok obyvateľstva v %
2002
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčianský kraj
Nitrianský kraj

266%

2003

2006

2007

7%

119%

134%

93%

136%

93%

-54%

8%

2008

average

140%

143%

230%

134%

109%

3%

-175%

-10%

75%

95%

140%

46%

70%

96%

Žilinský kraj

206%

75%

89%

66%

174%

121%

Banskobystrický kraj

103%

94%

109%

81%

89%

106%

Prešovský kraj

76%

88%

102%

77%

138%

99%

Košický kraj

83%

134%

79%

89%

138%

104%

pre územia, ktoré sú predmetom daného investičného projektu. Tieto základné dáta možno do modelu zadávať
na úrovni územia ako celku, jeho regiónov a municipalít v závislosti od toho
ako detailne chce užívateľ projekt vypracovať. (Aplikačný projekt výpočtu
finančnej potreby v oblasti odkanalizovania územia Slovenskej republiky,
v druhej časti príspevku, je založený
na úrovni krajov).
 Ďalšie moduly sú určené podľa
toho, v akej oblasti chce užívateľ vytvá-
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alebo prerozdelia dostupné finančné prostriedky. Vo feasible je každé zvýšenie finančných zdrojov porovnávané s tým, čo si môžu národná ekonomika a domácnosti potenciálne dovoliť. Toto porovnanie slúži
ako test, či sú navrhované strategické možnosti reálne. Ak nie je možné
nájsť dostupné opatrenia na mobilizáciu dodatočných financií, FEASIBLE
zmení ciele environmentálnych alebo prevádzkových hladín, aby tak dosiahol nižšiu potrebu peňazí. Proces

FEASIBLE metodológie je zobrazený
na obrázku 1.
Doteraz získané skúsenosti naznačujú, že metodológia environmentálnych finančných stratégií môže byť
užitočným nástrojom pre vlády pri
tvorbe realistických plánov na dosiahnutie cieľov dohodnutých na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Použitie modelu už otestovalo viacero krajín. Príkladom je jeho využitie v oblasti vodného hospodárstva v Arménsku,
Moldavsku, Srbsku a Gruzínsku.
2 PRÍKLAD PRAKTICKÉHO
VYUŽITIA MODELU FEASIBLE
Model Feasible je v tejto čati aplikovaný na výpočet miery medzery vo financovaní vrámci cieľa rozšírenia kanalizačnej siete na území SR pre oblasť
odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd v intenciách požiadaviek smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.1
Príklad obsahuje detailný popis jednotlivých modulov modelu, dát, ktoré
sa vyžadujú zadať užívateľom, výstupov z modulu a súčasne ich porovnanie na existujúce empirické dáta.
MODUL PRVÝ – VÝVOJ
ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV
Modul prvý slúži na zadefinovanie
základných parametrov projektu, a to
základné makroekonomické údaje súvisiace s projektom rozšírenia kanalizačnej siete na území SR.
Užívateľ zadefinuje cieľovú územnú jednotku, ktorú bude skúmať a časový horizont projektu. Následne zadáva základné makroekonomické
ukazovatele v detaile, ktorý je zhodný
s úrovňou najmenšej zvolenej územnej
jednotky. Základné makroekonomické
údaje, ktoré je potrebné zadať sú: vývoj
prírastku/ úbytku obyvateľstva v sledovanom období a vývoj HDP.
Vzhľadom na zámer Plánu rozvoja verejných kanalizácií a cieľov, ktoré si stanovuje v oblasti odkanalizovania: zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych
odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia
od 2 000 EO do 10 000 EO v časovom
horizonte do 31. 12. 2015 bol v modeli zadefinovaný základný projekt
(BASE PROJEKT) s cieľovou oblasťou
Slovenská republika. V tomto projekte je cieľová oblasť rozdelená na men-
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šie územné jednotky, pričom najmenšou územnou jednotkou je kraj, kvôli
možnosti porovnania výsledkov z modelu na existujúce údaje o potrebe financovania dostavby verejných kanalizácií, čerpaných z krajských plánov rozvoja verejných kanalizácií. Zadefinovaný časový horizont projektu
korešponduje so zámerom vybrané-

Zadané makroekonomické ukazovatele sú nasledovné:
Priemerný vývoj prírastku/ úbytku
populácie v danom kraji v %, vypočítaný ako aritmetický priemer percentuálnych prírastkov obyvateľstva v jednotlivých obdobiach pre jednotlivé kraje.
Pri výpočte percentuálnych prírastkov
obyvateľstva sa vychádzalo z absolút-

Tab. 3: Vývoj HDP v jednotlivých krajoch; zdroj: štatistický úrad SR
Reálne
hodnoty HDP
v jednotlivých
municipalitách*

Rozdelenie % rastu HDP v SR podľa jednotlivých krajov
podľa proporcie HDP
v krajoch v rokoch 2005 a 2006

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slovenská republika

38496 44567 47487 50417

% prírastok HDP v SR
Bratislavský kraj

10,6

6,2

-4,9

2,8

3,3

4,5

4,6

4,6

4,6

10478 11707 10,23

5,98

-4,73

2,70

3,18

4,34

4,44

4,44

4,44

Trnavský kraj

4276

5573 11,93

6,98

-5,52

3,15

3,72

5,07

5,18

5,18

5,18

Trenčiansky kraj

3790

4635 11,20

6,55

-5,18

2,96

3,49

4,75

4,86

4,86

4,86

Nitriansky kraj

4495

5007 10,20

5,97

-4,71

2,69

3,18

4,33

4,43

4,43

4,43

Žilinský kraj

4085

4648 10,42

6,09

-4,82

2,75

3,24

4,42

4,52

4,52

4,52

Banskobystrický kraj

3371

4006 10,88

6,36

-5,03

2,87

3,39

4,62

4,72

4,72

4,72

Prešovský kraj

3352

3610

9,86

5,77

-4,56

2,60

3,07

4,19

4,28

4,28

4,28

Košický kraj

4648

5381 10,60

6,20

-4,90

2,80

3,30

4,50

4,60

4,60

4,60

Tab. 4: Distribúcia priemeru potrubia podľa dĺžky siete; zdroj: Model Feasible,
User manual and documentation, Appendix 3:
Distribúcia priemeru potrubia podľa dĺžky siete (%)
Dĺžka siete v km

menej ako 500 mm

menej ako 5,000

501 - 1000

1001-1500

> 1500

100

0

0

0

5,001 - 50,000

85

11

4

0

50,001 - 500,000

83

10

5

2

1

9

6

4

> 500,000

Tab. 5: Štruktúra nákladov na dobudovanie stokovej siete podľa priemeru použitého potrubia; zdroj: Model
Feasible, User manual and documentation, Appendix 3
Celkové
Priemerný
náklady na
Podiel
Podiel
Podiel
Podmienené
priemer
meter potru- materiálu Podiel práce na obnovu administratívy náklady
potrubia
bia v EUR
z celkových nákladov
250

222

16,34

20,83

32,52

17,3

13

750

494

28,76

21,1

25,13

12,01

13

1 250

934

37,88

21,37

19,41

8,34

13

2 000

1 852

47,22

21,77

13,18

4,82

13

ho cieľa a to obdobie od roku 2005
po rok 2015.
Na úrovni krajov sú zadávané
do modulu jednotlivé makroekonomické ukazovatele, pričom bázický
rok predstavuje rok 2005, pretože práve k tomuto obdobiu boli pripravené
jednotlivé Plány rozvoja verejných kanalizácií pre kraje. Zdrojom makroekonomických ukazovateľov boli údaje uverejnené štatistickým úradom SR.
1 – 2 2012

nych prírastkov obyvateľstva pre dané
kraje uvádzaných štatistickým úradom
od roku 2001 (viď. Tabuľka 1,2).
 Vývoj hrubého domáceho produktu v jednotlivých krajoch s predikciou do roku 2015. Na určenie predikcie vývoja HDP do roku 2015 sa použila štatistická metóda extrapolácie (viď.
Tabuľka 3).
 Ďalšie cenové špecifikácie ako
cena pôdy, cena energií, cena pohon-
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ných hmôt a cena práce. V modeli je
možné prevziať už nastavené tzv. medzinárodné ceny jednotlivých položiek
(cena pôdy za m2, energie za kWh, pohonných hmôt za liter, hodinovej práce). Vzhľadom na fakt, že tieto prednastavené cenové špecifikácie sa značne líšili v porovnaní s údajmi štatistického úradu SR, boli prednastavené
cenové špecifikácie nahradené cenovými špecifikáciami získanými zo zdrojov ŠÚSR.
 Inflácia a mena. Základná mena,
v ktorej modul pracuje je EUR, avšak
umožňuje aj využitie iných mien, ktorých priemerný kurz k EUR pre jednotlivé obdobia treba do modelu zadefinovať. Projekt je vypracovaný v mene
EUR. Následne je možné zvoliť či užívateľ bude v modeli pracovať s využitím súčastných cien alebo fixných cien.
Ak užívateľ zvolí možnosť fixných cien,
je vyzvaný modelom zadefinovať vývoj
inflácie v sledovanom období. V projekte sa pracuje so súčastnými cenami.
MODUL DRUHÝ – SPRACOVANIE
VODY, ZADANIE TECHNICKÝCH
POTRIEB V OBLASTI
KANALIZAČNÝCH SIETÍ
Nasledujúci modul, spracovanie odpadovej vody, slúži na určenie výšky
peňazí potrebných na dobudovanie,
renováciu a údržbu kanalizačných sietí v jednotlivých krajoch.
Na tento účel modul vyžaduje zadanie parametrov pre existujúci stav
kanalizačných sietí na sledovanom
území v bázickom roku a následne aj
zadanie špecifických parametrov pre
potreby dostavby a renovácie kanalizačných sietí. Technické údaje boli čerpané z plánov rozvoja kanalizácií pre
jednotlivé kraje.
V prvom kroku užívateľ zadá detailné údaje o stave existujúcich kanalizačných sietí a to: špecifikácia počtu obyvateľov napojených na verejné vodovody, počtu obyvateľov s vlastnými
zberačmi stokovej vody a celkové vyprodukované množstvo stokovej vody
v bázickom roku v kraji. Tieto údaje dopĺňa o špecifikáciu kanalilzačnej siete,
a to jej východiskovej celkovej dĺžky
v bázickom roku, potreby jej dostavby
určenej v bázickom roku kvôli napojeniu požadovaného množstva obyvateľstva, ako aj potreby renovácie existujúcej siete (údaje sa zadávajú v km).
Model je schopný na základe už zadaných údajov o obyvateľstve samostat-
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Tab. 6: Plány potrieb financovania dobudovania stokových sietí v jednotlivých krajoch; Výstup z modulu dva, pripravené autorkou:
Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Zilinsky kraj, Zilina
Náklady na údržbu a prevádzku
Re-investment
Renovation
Náklady na vybudovanie nových potrubí

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 351 589 1 351 589 1 616 408 1 881 227 2 146 045 2 410 864 2 675 683 2 940 502 3 205 321 3 470 140 3 734 959
8 420 878 8 420 878 8 481 213 8 541 549 8 601 885 8 662 221 8 722 557 8 782 893 8 843 229 8 903 565 8 963 901
0
0
5 761
5 761
5 761
5 761
5 761
5 761
5 761
5 761
5 761
0
0 23 435 296 23 435 296 23 435 302 23 435 296 23 435 296 23 435 290 23 435 290 23 435 294 23 435 302

Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Kosicky kraj, Kosice
OM
Re-investment
Renovation
Service extension

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 511 972 1 511 972 1 891 260 2 270 549 2 649 838 3 029 127 3 408 416 3 787 705 4 166 994 4 546 282 4 925 571
3 628 732 3 628 732 4 539 025 5 449 318 6 359 612 7 269 905 8 180 198 9 090 491 10 000 784 10 911 078 11 821 371
0
0
20 160
20 160
20 160
20 160
20 160
20 160
20 160
20 160
20 160
0
0 33 565 388 33 565 384 33 565 384 33 565 380 33 565 384 33 565 376 33 565 392 33 565 380 33 565 380

Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Banskobystricky kraj, Banska Bysrica
OM
Re-investment
Renovation
Service extension

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
959 380 959 380 1 183 062 1 406 745 1 630 427 1 854 109 2 077 791 2 301 473 2 525 155 2 748 837 2 972 519
2 302 513 2 302 513 2 839 350 3 376 187 3 913 024 4 449 861 4 986 698 5 523 535 6 060 372 6 597 209 7 134 046
0
0
21 746
21 746
21 746
21 746
21 746
21 746
21 746
21 746
21 746
0
0 19 794 876 19 794 876 19 794 882 19 794 880 19 794 880 19 794 876 19 794 880 19 794 872 19 794 888

Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Bratislavsky kraj, Bratislava
OM
Re-investment
Renovation
Service extension

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 719 011 1 719 011 1 809 895 1 900 778 1 991 662 2 082 545 2 173 429 2 264 312 2 355 196 2 446 080 2 536 963
4 125 627 4 125 627 4 343 747 4 561 868 4 779 988 4 998 109 5 216 229 5 434 350 5 652 470 5 870 591 6 088 711
0
0
19 024
19 024
19 024
19 024
19 024
19 024
19 024
19 024
19 024
0
0 8 042 798 8 042 789 8 042 791 8 042 791 8 042 791 8 042 798 8 042 785 8 042 795 8 042 789

Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Nitriansky kraj, Nitra
OM
Re-investment
Renovation
Service extension

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 058 526 1 058 526 1 216 003 1 373 480 1 530 957 1 688 435 1 845 912 2 003 389 2 160 866 2 318 343 2 475 820
10 704 841 10 704 841 10 835 852 10 966 863 11 097 874 11 228 884 11 359 895 11 490 906 11 621 917 11 752 928 11 883 938
0
0 963 908 963 908 963 908 963 908 963 908 963 908 963 908 963 908
963 908
0
0 13 936 031 13 936 033 13 936 035 13 936 037 13 936 026 13 936 039 13 936 026 13 936 037 13 936 033

Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Presovsky kraj, Presov
OM
Re-investment
Renovation
Service extension

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 885 226 1 885 226 2 157 156 2 429 086 2 701 016 2 972 946 3 244 876 3 516 806 3 788 736 4 060 666 4 332 596
4 147 497 4 147 497 4 745 743 5 343 989 5 942 235 6 540 481 7 138 728 7 736 974 8 335 220 8 933 466 9 531 712
0
0 600 512 600 512 600 512 600 512 600 512 600 512 600 512 600 512
600 512
0
0 24 064 604 24 064 606 24 064 596 24 064 610 24 064 610 24 064 600 24 064 610 24 064 596 24 064 610

Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Trenciansky kraj, Trencin
OM
Re-investment
Renovation
Service extension

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 122 679 1 122 679 1 337 631 1 552 584 1 767 536 1 982 489 2 197 441 2 412 394 2 627 346 2 842 299 3 057 251
2 694 430 2 694 430 3 210 316 3 726 201 4 242 087 4 757 973 5 273 859 5 789 745 6 305 631 6 821 517 7 337 403
0
0
26 241
26 241
26 241
26 241
26 241
26 241
26 241
26 241
26 241
0
0 19 022 342 19 022 342 19 022 340 19 022 344 19 022 332 19 022 342 19 022 342 19 022 342 19 022 348

Wastewater - Results - Total (Scaling:1)
Baseline Project, Trnavsky kraj, Trnava
OM
Re-investment
Renovation
Service extension
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 184 208 1 184 208 1 342 801 1 501 395 1 659 989 1 818 582 1 977 176 2 135 770 2 294 363 2 452 957 2 611 551
5 684 197 5 684 197 6 445 446 7 206 696 7 967 946 8 729 195 9 490 445 10 251 694 11 012 944 11 774 193 12 535 443
0
0
9 789
9 789
9 789
9 789
9 789
9 789
9 789
9 789
9 789
0
0 14 034 837 14 034 831 14 034 840 14 034 840 14 034 831 14 034 833 14 034 838 14 034 844 14 034 823
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ne predikovať celkovú potrebu dĺžky kanalizačnej siete pre dané územie,
a to pomocou nasledovných funkcií:
Ak je na danom území počet obyvateľov nižší ako 50 000, potom L2 = pop*(-0.05833*pop + 4.92), ak sa počet
obyvateľov na danom území pohybuje v škále od 50 001 do 500 000 potom,
L2 = pop*(-0.00278*pop+2.14) a ak je
počet obyvateľov vyšší ako 500 001 potom, L2 = 0.75*pop.
Keďže informácia o celkovej dĺžke
kanalizačnej siete, o jej potrebnom dobudovaní a renovácií je v projekte zadaná z jednotlivých krajských plánov
verejných vodovodov, a tým sa vylúčilo použitie opísanej možnosti expertného odhadu.

cií vypočítať ako podiel existujúcej dĺžky stokovej siete a dĺžky siete určenej
na obnovu určenú pre daný kraj. Na základe zadaného percenta model vypočíta náklady na renováciu existujúcej
kanalizačnej siete.
Potreba údržby a prevádzky existujúcej a novovybudovanej kanalizačnej siete súvisí s drobnými opravami,
s tým spojenou hodnotou potrebného
materiálu a práce. Náklady na údžbu
a prevádzku model počíta na základe
ďalších cenových špecifikácií zadaných
v module 1.
Dodatočnou premennou vstupujúcou do celkového výpočtu potreby financií je parameter zohľadňujúci lokálne podmienky výstavby. Ak oblasť

Zadanie charakteristík v predchádzajúcich krokoch slúži modelu na následné vypočítanie nákladov na dobudovanie, nákladov na reinvestíciu
a renováciu kanalizačných sietí.
Podľa zadanej potreby dobudovania kanalizačnej siete v kilometroch a špecifikácie priemeru použitého potrubia (podľa predchádzajúcej
tabuľky) model v danej priemerovej
skupine (určenej podľa priemerného priemeru potrubia) počíta náklady na dobudovanie kanalizačnej siete vo výške a štruktúre ako je uvedené
v tabuľke 5.
Náklady na reinvestície na novovybudovanú kanalizačnú sieť sú určené v rovnakej výške ako veľkosť roč-

Tab. 7: Porovnanie indikovanej potreby finančných prostriedkov v krajských plánoch rozvoja verejných kanalizácií s potrebou určenou prostredníctvom modelu
Feasible; Výstup z modulu dva, pripravené autorkou
Žilina

Košice

OM

26 784 327

33 699 686

20 618 878

22 998 882

18 730 257

32 974 336

22 022 329

20 163 000

Re-investment

95 344 769

80 879 246

49 485 308

55 197 317

123 648 739

72 543 542

52 853 592

96 782 396

Renovation
Service extension

Z planov

Ban. Bystrica

Bratislava

Nitra

Prešov

Trenčín

Trnava

TOTALS

51 849

181 440

195 714

171 216

8 675 172

5 404 608

236 169

88 101

210 917 662

302 088 448

178 153 910

72 385 127

125 424 297

216 581 442

171 201 074

126 313 517

333 098 607

416 848 820

248 453 810

150 752 542

276 478 465

327 503 928

246 313 164

243 347 014 2 242 796 350

255 950 496

309 394 020

339 669 596

147 316 140

334 850 490

342 412 116

217 901 358

215 882 916 2 163 377 132

77%

74%

137%

98%

121%

105%

88%

89%

Tab. 8: Zdroje financovania; zdroj: Výstup z modulu 3
Supply of finance
Type of finance

Type of source

2005

2006

Finance fof both current Grants
and capital expenditure
Sum
Finance for current
expenditure

Total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sum

44 968 524 65 432 948 89 126 024 120 799 888 129 753 080 134 094 800 107 535 104

691 710 368

44 968 524 65 432 948 89 126 024 120 799 888 129 753 080 134 094 800 107 535 104

691 710 368

User charges households

189 786 191 390

193 127

194 838

201 605

203 391

205 193

207 011

208 845 210 696 212 562

2 218 444

Sum

189 786 191 390

193 127

194 838

201 605

203 391

205 193

207 011

208 845 210 696 212 562

2 218 444

189 786 191 390 45 161 651 65 627 786 89 327 629 121 003 279 129 958 273 134 301 811 107 743 949 210 696 212 562 693 928 812

V nasledujúcom kroku model vyžaduje zadanie priemeru potrubí a ich
dĺžku v jednotlivom priemere. Vzhľadom na fakt, že takto podrobné informácie nie sú bežne dostupné, model
ich samostatne preddefinováva v závislosti od dĺžky sietí (pozri Tab. 4).
V module je možné rozšíriť technické parametre zadané v prvých dvoch
krokoch o špecifikáciu existujúcich
čističiek odpadových vôd a potrebu
ich renovácie prípadne dobudovania,
i o environmentálne premenné. Tieto
údaje, vzhľadom na cieľ, ktorý bol vytýčený a to kvantifikovať finančnú potrebu v oblasti dobudovania kanalizačnej siete v SR, sa do modelu nezahŕňali.
1 – 2 2012

2007

ných odpisov, ktoré sú konštantné
a odvodené od životnosti kanalizačnej
siete. Životnosť závisí od kvality potrubia. V modeli je možné zvoliť dve kvality potrubia, pričom potrubie v kvalite
jedna má životnosť 50 rokov a v kvalite
dva 25 rokov. Ročná potreba reinvestície, určená ako percento reprodukčnej
hodnoty, je daná pre potrubie v kvalite jedna 2 % a v kvalite dva 4 %. V projekte bola vybraná životnosť 50 rokov.
Potreba renovácie pre existujúcu
kanalizačnú sieť je počítaná na základe
percenta renovácie zadaného užívateľom. Percento renovácie možno z dostupných informácií z krajských plánov dobudovania verejných kanalizá-

Vodohospodársky spravodajca

alebo kraj leží na pôde zloženej najmä z piesočnatých hornín funkcia nákladov bude prenásobená faktorom
v hodnote 1.2 zohľadňujúcim náklady
na úpravu povrchu pred výstavbou.
Ten istý faktor bude použitý i v prípade skalnatého podlažia kraja. V prípade podlažia s vysokou hladinou spodnej vody funkciu nákladov prenásobíme faktorom 1.1 a v prípade, že
podlažie nepotrebuje ďalšie úpravné
zásahy na to, aby sa mohlo začať budovať potrubie, použije sa vo výpočte
faktor 0.8. Údaje sú potrebné zadávať
pre jednotlivé municipality, respektíve kraje. Túto dodatočnú premennú
užívateľ zadáva ako poslednú špecifi-
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káciu pred samotnou možnosťou výpočtu nákladov.
Výstupom z modelu v moduli dva
sú podrobné plány potrieb financovania kanalizačných sietí v jednotlivých
krajoch (pozri Tab. 6), kde celkové náklady na dobudovanie kanalizačných
sietí sú zobrazené podľa jednotlivých
krajov, za jednotlivé roky a v nákladovej štruktúre, ktorá súvisí už s opísanými potrebami dobudovania, reinvestície a renovácie, t.j. v tabuľke:
OM = náklady na údžbu a prevádzku existujúcej kanalizačnej siete, Reinvestment = náklady na reinvestície
novovybudovanej kanalizačnej siete, Renovation = náklady na obnovu
existujúcej kanalizačnej siete, Service

do modelu sa zadáva konštantná ročná potreba renovácie existujúcej siete v percentách. Náklady na dobudovanie kanalizačnej siete sú rovnomerne rozložené počnúc tretím rokom
v sledovanom období. Podľa výstupu
z modelu možno ďalej konštatovať,
že najviac peňažných prostriedkov je
potrebných alokovať na dobudovanie kanalizačnej siete v Košickom kraji
a najmenej v Bratislavskom kraji.
Potrebu peňažných prostriedkov
vypočítanú pomocou modelu Feasible sa pre účely porovnania s potrebnou sumou peňazí, ktorá bola špecifikovaná jednotlivými krajmi v plánoch
rozvoja verejných vodovodov agregovala do Tab. 7. Je zrejmé, že celko-

de údajov zadaných v prvom module.
Tento vývoj ovplyvňuje výslednú potrebu financovania.
MODUL TRETÍ – DOSTUPNÉ
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY
Výsledkom predchádzajúcich dvoch
zo štyroch základných komponentov
modelu Feasible, je určená výška nákladov potrebná na dostavbu a renováciu kanalizačnej siete v SR. Výpočet
finančnej potreby však potrebuje nielen určenie výšky nákladov, ale i určenie výšky dostupných peňažných
prostriedkov. Na potrebu zadania výšky druhej strany tejto rovnice slúži tretí
komponent (modul) modelu: peňažné
zdroje a ich dostupnosť.

Tab. 9: Vypočítaná veľkosť finančnej medzery; zdroj: Model feasible baseline project
Year
Existujúce finančné zdroje

2005
189 786

2006
191 390

2007

2008

45 161 651

65 627 786

2009

2010

2011

2012

2013

89 327 629 121 003 279 129 958 273 134 301 811 107 743 949

2014

2015

210 696

212 562

Potreba finančných zdrojov

52 311 520

52 309 916 170 396 570 155 424 027 137 217 803 111 035 766 107 574 351 108 724 423 140 775 899 253 802 756 259 294 507

Total

52 501 306

52 501 306 215 558 221 221 051 813 226 545 432 232 039 045 237 532 624 243 026 234 248 519 848 254 013 452 259 507 069

Graf k tabuľke 9

extention = náklady na dobudovanie
kanalizačnej siete.
Na základe výstupu z modulu dva
možno zhodnotiť, že náklady na renováciu existujúcej kanalizačnej siete tvoria najnižšiu položku a náklady na dobudovanie kanalizačnej siete zas najvyššiu položku z celkových
nákladov. Ďalej je dôležité poznamenať, že z roka na rok jednotlivé náklady na údržbu kanalizačnej siete a reinvestície rastú, čo súvisí s dobudovávaním novej kanalizačnej siete. Náklady na renováciu kanalizačnej siete
sú konštantné vzhľadom na fakt, že
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vé prostriedky na financovanie potrieb
dobudovania a údržbu kanalizačných
sietí sú 2,242 mld EUR. Porovnaním
sumy peňažných prostriedkov určených jednotlivými krajmi vo svojich
plánoch rozvoja verejných kanalizácií
a sumy určenej modelom Feasible je
možné pozorovať, že modelom vypočítaná suma je vyššia o 4 %. Rozdiel určujúci vyššiu potrebu financií v porovnaní na krajské plány rozvoja verejných
financií je spôsobený metodológiou
výpočtu. V modeli sa berie do úvahy
vývoj populácie a HDP v kraji v priebehu sledovaného obdobia, na zákla-

Model vyžaduje od užívateľa špecifikovať dostupnú výšku nasledovných
zdrojov financovania:
užívateľské poplatky
verejné rozpočty
granty
pôžičky z IFI a komerčných bánk.
Užívateľské poplatky sú v prípade verejných vodovodov a kanalizácií určované prostredníctvom Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví. Užívateľ zadáva do modelu feasible v oblasti užívateľské poplatky priemernú
výšku užívateľských poplatkov a percento úpešnosti ich výberu. V súvislosti so zadaním užívateľských poplatkov model vyžaduje zadanie dodatočných údajov, a to podiel užívateľských
poplatkov na príjme domácností3,
percentuálne rozloženie domácností do jednotlivých príjmových skupín
a percentuálny rast priemernej mzdy
v hospodárstve4. Zadaním týchto údajov model umožňuje užívateľovi pri
výpočte celkovej finančnej medzery
meniť výšku užívateľských poplatkov
a tým simulovať rôzne alternatívy financovania, berúc ohľad na príjem domácností.
Ďalším zdrojom peňažných prostriedkov sú verejné rozpočty. Ministerstvo životného prostredia vo svojej kapitole definovalo výdavky za rok
2005 vo výške 83 432 EUR a z toho kapitálové výdavky vo výške 7180 EUR.
Možné prostriedky na financovanie
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Veda, technika, technológia
dostavby verejných kanalizácií z iných
verejných rozpočtov som do modelu
nezadávala.
Ako ďalšiu možnosť financovania boli do modelu zadefinované príspevky zo štrukturálnych a kohézneho fondu EÚ. Podľa operačného
programu životné prostredie pre kód
kategórie 46 Spracovanie vody bola
určená indikatívna suma prostriedkov 691 mil. EUR. Tieto boli do jednotlivých období rozdelené s ohľadom
na všeobecný harmonogram čerpania
prostriedkov EÚ pre jednotlivé roky až
do roku 2013.
Zadaním spomínaných údajov
do modulu tri model Feasible vygeneroval výšku dostupných peňažných
prostriedkov na financovanie dostavby kanalizačnej siete v jednotlivých rokoch v členení na prostriedky z fondov
EÚ (Grants) a na peniaze získané z užívateľských poplatkov (User charges
households) (pozri Tab. 8).
MODUL ŠTVRTÝ – FINANČNÁ
MEDZERA
Modul štvrtý slúži na zobrazenie celkového výsledku, t.j. identifikáciu finančnej medzery a na tvorbu finančných stratégií.
V rámci tohto modulu má užívateľ
možnosť zobraziť si výsledky z pred-

chádzájúcich modulov v čiastkových
správach a to:
Správa o vývoji technických parametrov; t.j. prostredníctvom tejto správy je možné vidieť ako sa vzhľadom
na plánované dobudovanie kanalizačnej siete bude zvyšovať miera pripojenia obyvateľstva na kanalizáciu v jednotlivých krajoch, ako sa bude zvyšovať % podiel odkanalizovanej vody
na celkovej spotrebe vody v danom
kraji a s tým súvisiace znižovanie podielu použitia iných nástrojov na zachytávanie odpadovej vody (napr.
žúmp).
 Správa o dostupných peňažných
prostriedkoch (výstup z modulu 3)
 Správa o celkových nákladoch
na dostavbu kanalizačných sietí (výstup z modulu 2)
Agregovaním výsledkov z modulov
2 a 3 model v moduli 4 vypočíta výšku
finančnej medzery. V tabuľke 9 je zobrazená celková finančná medzera (Finance gap) vo výške 1,5 mld. EUR. Zároveň tabuľka zobrazuje potrebu peňažných prostriedkov na financovanie dobudovania verejných kanalizácií
v jednotlivých rokoch a v členení podľa definovanej štruktúry nákladov (Finance need) a dostupnosť peňažných
prostriedkov (Supply of finance) v členení na prostriedky z užívateľských

poplatkov (Finance for current expenditure) a na prostriedky z fondov EÚ
(Finance of both current and capital
expenditure). Z tabuľky preto môžeme vidieť veľkosť finančnej medzery
v jednotlivých rokoch v riadku Finance
gap, kde si možno všimnúť, že najviac
peňažných prostriedkov na dobudovanie stokových sietí je potrebné zaistiť v posledných dvoch rokoch financovania.
ZÁVER
Využitím modelu Feasible na výpočet finančnej medzery vrámci cieľa rozšírenia kanalizačnej siete na území SR
pre oblasť odvádzania a čistenia komunálnzch vôd v intenciách smernice 91/271/EHS sa určila výška finančnej medzery vo veľkosti 2242 mld EUR.
Táto medzera bola vypočítaná modelom zadaním minimálneho množstva
údajov. Porovnaním vypočítanje výšky finančnej medzery k sume peňažných prostriedkov určených jednotlivými krajmi vo svojich plánoch rozvoja
verejných kanalizácií je možné konštatovať, že modelom vypočítaná suma je
vyššia o 4 %.
Výška rozdielu indikuje, že modelom možno určiť spoľahlivé finančné
stratégie na financovanie projektov
v oblasti vodného hospodárstva.

1 Podrobná dokumentácia k modelu je dostupná na internetovom portáli OECD a program Feasible je možné získať na požiadanie oslovením kontaktov uvedených na portáli: < http://www.cowi.com/menu/projects/nature/environmentalpolicyandregulation/Pages/feasiblemodel.aspx;>
2 Zabezpečiť odvádzanie a sekundárne čistenie odpadových vôd pre aglomerácie nad 2000 EO do konca roku 2015. Táto požiadavka bola transponovaná do
zákona 364/2004 Z.z..
3 Pre účely modelu Feasible je domácnosť definovaná ako: úplnú rodinu s dvoma závislými deťmi, ktorej priemerný ročný príjem v roku 2005 podľa štatistického úradu SR bol 10.846,08 EUR. Na základe priemernej spotreby vody podľa úpravy ministerstva na výpočet spotreby vody MPSR č. 477/99-810 z 29.2.2000 možno určiť priemernú spotrebu vody v jednotlivých obciach podľa počtu obyvateľov a to: potreba vody do 1000obv. je 15 litrov na osobu a deň, od 1001 do 5000 je
25l/o/d; od 5001 do 200 000 je 40l/o/d a od 200 001 do 1 000 000 je 65l/o/d. Výpočtom bolo potrebné vyčísliť priemerný podiel výdavkov za odvedenie a čistenie
vody na celkovom príjme domácnosti.
4 Na dotvorenie obrazu celkovej kúpyschopnosti domácností je potrebné zadať do modelu percentuálne rozloženie domácností do jednotlivých príjmových skupín (Gaussova krivka príjmov domácností) a percentuálny rast priemernej mzdy v hospodárstve. Tieto údaje sú dostupné z informácií od štatistického úradu.
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Dokončili sme rekultiváciu odkaliska
Ing. Roman Bielek, Ing. Peter Ivan, Ing. Pavol Ďurica, Ing. Miriam Ťahúňová
ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom

Červený kopec v Žiarskej kotline, ktorý desiatky rokov robil negatívnu reklamu celej oblasti, sa zmenil z dlhoročnej environmentálnej záťaže na neškodné, po celom obvode nepriepustne uzavreté teleso. V januári 2012 mal ZSNP, a.s., na 99 % ukončený originálny projekt rekultivácie Kalového poľa, (takmer o rok skôr oproti plánu), ktorý začal v roku 2006. Na definitívnu
sanáciu Kalového poľa bolo vynaložených z vlastných prostriedkov viac ako 53 miliónov eur. Na Slovensku je to najväčšia
investícia súkromného investora do vyriešenia starej environmentálnej záťaže.
Výroba hliníka starou technológiou,
pred rokom 1995 bola spojená so značným zaťažovaním životného prostredia. Bývalý ZSNP realizoval ekologické
programy, no ako štátny podnik v podmienkach centrálneho riadenia mohol
svoju hospodársku činnosť a ekologické
aktivity uskutočňovať len v určenom rozsahu. Venoval sa aj problematike Kalového poľa, vybudoval bentonitovú stenu
po jeho obvode a začal s hľadaním technológie na spracovanie alkalickej vody,
no pôvodné zámery biologickej rekultivácie telesa odkaliska sa ukázali ako nevhodné.
Po modernizácii výroby hliníka a zastavení výroby starou technológiou zostalo najtvrdším ekologickým orieškom
Kalové pole s alkalickou vodou, ktorej
tu podľa hydrogeologického prieskumu
v roku 2005 bolo 1,2 mil. kubických metrov. Zložitým nielen z hľadiska finančnej
náročnosti, ale aj z hľadiska technického riešenia sanácie. Takýto problém sa
nikde inde vo svete neriešil, nebolo možné oprieť sa o skúsenosti. Nevyhnutné
bolo nájsť vlastnú, originálnu cestu komplexnej rekultivácie.
Nájsť ju umožnil príchod finančne
disponovaného nového majiteľa ZSNP,
a.s., private equity skupina Penta, ktorý
v roku 2006 predstavil verejnosti projekt
rekultivácie Kalového poľa a hneď, v tom
istom roku začal práce na realizácii projektu. V súčasnosti, po približne šiestich
rokoch sa na Kalovom poli dokončujú
posledné rekultivačné práce.
Hliník sa vyrába z oxidu hlinitého a oxid hlinitý sa získava z bauxitu. Od roku 1957 sa oxid hlinitý vyrábal
v ZSNP z dovážaného, zväčša maďarského bauxitu. Zostatok bauxitu, po vyťažení oxidu hlinitého sa hydraulicky
prepravoval potrubím a ukladal na ka-
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lové pole. Tu sa jeho pevné časti usadzovali a voda sa vracala späť do technologického procesu. V roku 1995 dokončil ZSNP, a.s., za účasti zahraničných
partnerov modernizáciu výroby hliníka.
Samostatná akciová spoločnosť Slovalco
od roku 1995 vyrába hliník novou, životné prostredie len minimálne zaťažujúcou technológiou a pre svoju výrobu dováža už hotový oxid hlinitý. Výroba hliníka starou technológiou a výroba oxidu
hlinitého v Žiari nad Hronom bola zrušená, ale ostala nevyriešená problematika
odkaliska Kalové pole.
Odkalisko má rozlohu 44 ha, dosahuje výšku 42 – 45 m nad okolitým terénom, množstvo uloženého kalu predstavuje cca. 10 mil. ton a v roku 2005 v ňom
bolo približne 1,2 mi, kubických metrov
voľných a viazaných alkalických vôd.
Odkalisko bolo založené postupne
v rokoch 1957 – 1967 a o jeho zriadení
nie je k dispozícii technická dokumentácia. Z pôvodného monitoringu podzemných vôd v okolí odkaliska vyplynulo, že
bolo vybudované bez náležitej izolácie
dna.
Ako najefektívnejšia alternatíva pre
zabránenie šírenia znečistenia do okolia
odkaliska sa ukázala izolácia pomocou
nepriepustnej clony po obvode celého
odkaliska zapustenej až do nepriepustného podložia. Celkový obvod odkaliska
predstavuje dĺžku 3 000 m a hrúbka vybudovanej bentonitovej podzemnej tesniacej steny je 60 cm. Nepriepustné podložie sa podľa konfigurácie terénu nachádza v hĺbke 7 – 15 m pod úrovňou
terénu. Koeficient priepustnosti vybudovanej clony je 10-8 m.s-1. Budovanie podzemnej tesniacej steny sa začalo v roku
1992, skolaudovaná bola na začiatku
roku 1997. Výsledky následne vykonávaného a pravidelne vyhodnocovaného

monitoringu ukázali efektívnosť a účinnosť zabudovanej clony.
Takéto uzavretie odkaliska v nasledujúcich rokoch spôsobilo nadmerné zvýšenie množstva vôd obsiahnutých v telese odkaliska. Išlo predovšetkým o zrážkové vody, ktoré boli prechodom cez
teleso odkaliska kontaminované alkáliami až do tej miery, že ich pH dosahovalo hodnotu až 13,5. Ročne ich do telesa odkaliska pribúdalo zrážkovou činnosťou viac ako 80 000 m3 a hydrogeologický prieskum preukázal, že v januári
2005 bolo v telese odkaliska uzavretých
1,2 mil. m3 alkalických vôd. Aby sa zabránilo vyliatiu alkalických vôd mimo telesa odkaliska musela sa voda nepretržite prečerpávať z akumulačných nádrží na päte odkaliska do bazénov na temene odkaliska, čo si vyžadovalo veľké
množstvo elektrickej energie a finančných nákladov.
Prvé zámery na rekultiváciu počítali iba s biologickou rekultiváciou. Výskumné práce na biologickej rekultivácii začali v roku 1993. V tomto období
boli urobené skleníkové skúšky s cieľom
stanoviť vhodný pomer kalu a substrátov, ako i preskúmať odolnosť a vhodnosť sortimentu tráv, drevín a iného biologického materiálu pre dané podmienky. Podľa výsledkov skúšok (72
kombinácií) boli vybraté 4 varianty pre
poľné skúšky, ktoré sa realizovali na odkalisku v priebehu rokov 1993 – 1994.
Získané poznatky a skúsenosti z týchto
skúšok boli uplatnené pri realizácii prevádzkového pokusu biologickej rekultivácie odkaliska, ktorý začal na jeseň
roku 1994 na ploche 1,6 ha. Biologická rekultivácia sa ukázala ako nevhodná kvôli vode, ktorá bola na odkalisku
a ktorej množstvo sa vplyvom zrážok
zväčšovalo.
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Prvoradou podmienkou akejkoľvek
rekultivácie Kalového poľa bolo spracovať alkalickú vodu a zabrániť prieniku
zrážkových vôd do jeho telesa.
V súčasnosti je už spracovaných vyše
90 % alkalickej vody, ktorá bola v bazénoch a telese odkaliska. Spracúvala a spracúva sa podľa harmonogramu,
v súlade s realizačnými prácami projektu
rekultivácie Kalového poľa.
Problematika čistenia alkalických
vôd bola vyriešená kombináciou 3 metód. V rokoch 2001 – 2004 bola postupne vybudovaná trojstupňová technológia na komplexné spracovanie alkalických vôd. S kapacitou 120 000 m3 za rok.
V roku 2005 bola zrealizovaná investícia
do rozšírenia kapacity spracovávania alkalických vôd technológiou odparovania. Vybudovaná bola odparka, ktorá
pracuje na princípe mechanickej rekompresie brídových pár, ktoré sú spätne používané na ohrev zahusťovaného média.
Uvedené zariadenie je z hľadiska komparácie množstva spracovaných alkalických vôd a investičných a prevádzkových nákladov najefektívnejším dostupným zariadením. Odparka s projektovanou kapacitou 140 tis. m3 spracovaných
alkalických vôd ročne bola do prevádzky uvedená vo februári 2006. Jej produktom je kondenzát s kvalitou destilovanej vody a roztok síranu, resp. hlinitanu
sodného, ktorý sa následne ďalej spracováva na konečný produkt, resp. sa ďalej využíva.
Na základe dlhodobého pozorovania a hodnotenia vykonaných prevádzkových pokusov a na základe nevyhnutnosti zabezpečiť celkovú stabilitu a izoláciu telesa odkaliska, ZSNP, a.s. pristúpil
k novému konceptu riešenia rekultivácie
odkaliska. Samotnú rekultiváciu založil
predovšetkým na princípe technickej rekultivácie. Stanovil nasledovné 4 základné ciele rekultivácie odkaliska:
1. signifikantné zníženie priesakov
dažďových vôd do telesa odkaliska,
2. zabezpečenie stability odkaliska (zamedzenie zosunom a erózii
na svahoch odkaliska),
3. elimináciu pevných úletov,
4. zvýšenie krajinno-estetickej úrovne
oblasti.
V priebehu roka 2004 boli na odkalisku vykonané rozsiahle hydrogeologické, geofyzikálne, inžiniersko-geologické prieskumy ako aj kompletné geodetické zameranie telesa odkaliska, ktoré
poskytli všetky potrebné údaje k vytvoreniu komplexného obrazu o odkalisku
1 – 2 2012

a zároveň vstupné podklady pre vypracovania projektu rekultivácie. ZSNP, a.s.
vo februári 2004 uverejnilo v slovenskej,
ale aj zahraničnej tlači výzvu na spoluprácu pri riešení problematiky kalového poľa, na ktorú zareagovalo 38 domácich aj zahraničných spoločností a konzorcií. Spomedzi všetkých do užšieho výberu postúpilo 7 spoločností, z ktorých
bola pre vypracovanie projektu rekultivácie odkaliska kalové pole vybratá firma .A.S.A. spol. s r.o., Praha.
Prvý vypracovaný projekt rekultivácie
odkaliska dodala spoločnosť .A.S.A. v decembri 2004. ZSNP, a.s., si pre stanovené ciele vybralo oponentúru viacerých
renomovaných poradcov – Ing. Handlovského, Ing. Haasa a britskú spoločnosť PBA. Na základe pripomienok oponentov, ako aj pripomienok orgánov
štátnej správy a samosprávy bol projekt priebežne upravovaný a dopĺňaný.
V septembri 2005 bola zriadená poradná komisia generálneho riaditeľa ZSNP,
a.s. / ďalej len PKGR/ pre potreby riešenia geo-environmentálnej problematiky odkaliska kalového poľa zložená z vysoko-fundovaných odborníkov z akademického i praktického prostredia. V októbri 2005 sa konalo jej prvé zasadnutie,
na ktorom sa všetci členovia PKGR zhodli, že je nevyhnutné overiť technické riešenia navrhnuté v realizačnom projekte a to formou veľkopokusu a doplniť
prieskum odkaliska pre určenie a overenie množstva alkalických vôd v telese odkaliska. Tento bol na pokyn vedenia zrealizovaný v októbri a novembri
2005. Konečnú verziu projektu, vypracovanú na základe pripomienok najatých
odborníkov, orgánov štátnej správy, samosprávy ako aj členov PKGR, spoločnosť ASA predložila 28.4.2006. Následne
prebehla prezentácia a pripomienkovanie predloženého projektu. V roku 2006
začala rekultivácia, ktorá bola rozdelená
na dve etapy:
– prvá etapa riešila rekultiváciu KPII
(kalové pole II) o ploche cca. 5,2 ha, jeho
odvodnenie, zatrubnenie gravitačného
kanála a vybudovanie prístupovej komunikácie od päty na vrchlík odkaliska,
– v druhej etape prebiehalo utesnenie a rekultivácia ostatných plôch odkaliska (bazény KP 0, I, III a IV, svahy, terasy,
predpolie a akumulačné nádrže).
S realizáciou I. etapy ZSNP, a.s. začalo v auguste roku 2006 a ukončená bola
v marci 2007, kedy bola zároveň skolaudovaná a uvedená do skúšobnej prevádzky.
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V druhej etape bolo realizované
pretvarovanie vrchlíka odkaliska spojené s významným presunom hmôt
v rámci samotného telesa odkaliska,
bola vybudovaná priťažovacia lavica
nad akumulačnými nádržami, boli vybudované ďalšie dve prístupové komunikácie od päty na vrchlík odkaliska a postupne boli rekultivované všetky ostatné plochy teda vrchlíky, svahy
a predpolia, budovalo sa ich odvodnenie a zároveň sa realizovalo zatrubnenie všetkých zostávajúcich gravitačných aj drenážnych kanálov, v poslednej fáze sa uzatvárajú akumulačné nádrže na päte odkaliska.
V priestore bazéna KP IV bol vybudovaný zasakovací drén pre alkalické
vody, ktorý sa nachádza pod izolačnou
vrstvou. Celý vrchlík v oblasti bazénov
KP 0, I, III a IV bol zaizolovaný rovnakým
spôsobom ako bol v prvej etape zaizolovaný vrchlík KP II, to znamená, že rekultivačné vrstvy pozostávajú z terénnych úprav podkladovej vrstvy, pokládky separačnej geotextílie a izolačnej
HDPE fólie hr. 1,5 mm s priťažením, pričom tak ako okolo vrchlíka KP II, tak aj
tu bol vybudovaný manipulačný pruh,
ktorý sa využíva pri dovoze materiálu potrebného pre rekultiváciu svahov
odkaliska. Svahy odkaliska sú prekrývané bentonitovou rohožou, drenážnym
prvkom, ktorý odvádza zrážkovú vodu
a vrchnú rekultivačnú vrstvu tvoria geobunky so štrkovou výplňou frakcie 0 –
32 s prímesou cca 10 % podielu humóznej zeminy. Predpolie odkaliska bude
zaizolované až za podzemnú tesniacu
stenu HDPE fóliou hr. 1,5 mm, na ktorú bude položená ochranná a drenážna
vrstva, na ktorú bude aplikovaná rekultivačná vrstva zeminy a humóznej zeminy s výsadbou trávy a krovitého porastu. Všetky materiály použité na rekultiváciu odkaliska majú dodávateľom deklarovanú životnosť minimálne
50 rokov.
Po skolaudovaní tejto stavby bude
Kalové pole uvedené do neškodného
stavu. Presne v zmysle stanovených cieľov bude izolované proti priesaku zrážkových vôd do jeho telesa, nebudú teda
vznikať nové množstvá alkalických vôd,
teleso získa vysoký stupeň stability,
budú eliminované pevné úlety a výrazne sa zvýši krajinno-estetická úroveň celej oblasti Žiarskej kotliny.
Fotografie k článku:
na 3. strane obálky
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Rekonštrukcia protipovodňovej ochrany na Latorici
Ing. Eva Kolesárová
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov

Vybudovanie ochranných hrádzí na toku
Latorica má svoju dlhoročnú históriu, ktorej
počiatky siahajú do 19. storočia, kedy pred
viac ako 160-timi rokmi Združenie pre reguláciu Tisy a Medzibodrožia v rámci vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine začalo z miestnych zemných materiálov budovať prvé ochranné línie. Postupne
tieto ochranné hrádze prešli prestavbami
a rekonštrukciami tak, ako si to vyžadovala vtedajšia hydrologická, ale aj spoločenská situácia.
V ostatných rokoch pri vysokých vodných stavoch na Latorici boli pozdĺž vzdušnej päty ľavostrannej ochrannej hrádze
(v úseku hkm 6,3 – 16,45, k.ú. Zatín, Rad, Boľ,
Leles) opakovane zaznamenávané početné
nežiadúce javy (výronové plochy na vzdušnom svahu hrádze, vývery v jej priľahlých
zónach, dvíhanie jej pokryvných vrstiev následkom existencie nadmerných vztlakov
v ich podloží ), ktoré potvrdzovali lokálny výskyt priepustných zemín tak v telese hrádze
ako aj v jej podloží s rizikom ohrozenia stability ochranných hrádzí. Medzi negatívne aspekty, ohrozujúce bezpečnú prevádzku ľavostrannej ochrannej hrádze Latorice patrili aj opakované poruchy stability jej návodnej päty v úseku hkm 6,3 až 8,5, kde sa v jej
bezprostrednej blízkosti vyskytujú otvorené materiálové jamy. Podložie ochrannej
hrádze tvorí lokálne piesok s prímesou jemnozrnných zemín (hkm 6,595 – 7,030), resp.
piesok hlinitý až ílovitý, prípadne v úseku
hkm 8,2 – 8,5 ílovitá zemina kašovitej konzistencie. Pieščité zeminy siahajú do hĺbky cca
15 m pod terénom. Pod nimi boli zaznamenané stredne až vysokoplastické íly, piesčité
íly až piesčité hliny. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice sa problémami stability Latorických hrádzí, ich podložia,
ako aj filtračného režimu začal intenzívne
zaoberať po roku 2000 zabezpečením hydrogeologického prieskumu, štúdie a následne projektových dokumentácií. V rokoch
2004 – 2006 sa realizovali rekonštrukcie najkritickejších úsekov ľavobrežnej Latorickej
hrádze. V troch úsekoch sa realizovali zemné prísypy na návodnú, resp. vzdušnú stranu hrádze, v jednom úseku, ktorý vykazoval
aj značné deformácie telesa hrádze, sa v dĺžke cca 167 m realizovala zavesená podzemná tesniaca stena, čo sa doteraz osvedčilo
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ako veľmi efektívne riešenie. Ostávalo ešte
pár úsekov, ktoré bolo potrebné zastabilizovať podzemnou tesniacou stenou, avšak
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. nemohol v rekonštrukciách hrádzí pokračovať. Bohužiaľ, tento fakt výrazne negatívne ovplyvnil aj priebeh minuloročných
povodňových udalostí, kedy po intenzívnej
zrážkovej činnosti a pri stúpajúcej hladine
vody v toku Latorica došlo v dvoch úsekoch
(hkm 6,600 – 7,030; 8,100 – 8,300) k štyrom
zosuvom, v troch prípadoch na vzdušnej
strane hrádze v hkm 6,600 – 7,030) a v jednom prípade na návodnej strane hrádze
(hkm 8,100 – 8,300). Jednalo sa pomerne
o rozsiahle a hlboké zosuvy s valcovitým
priebehom šmykovej plochy. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice v prvej fáze v rámci zabezpečovacích prác realizoval sanáciu zosuvov rebrovaním, postupne priťažovaním a stabilizáciou päty zosuvu.
Tieto opatrenia sa vykonávali za veľmi obtiažných prístupových, klimatických a hydrologických podmienok, s využitím aj leteckej dopravy materiálu, za veľkej účasti dobrovoľníkov z priľahlých obcí Zatín a Rad, ako
aj spolupráce vojenských síl. Pracovať bolo
treba rýchlo a účinne, nakoľko hydrologická
situácia sa zhoršovala a s ňou sa zvyšovalo
riziko degradácie samotnej hrádze. Po sanácii a stabilizácii zosuvov, ako aj po ustálení
hydrologickej situácie, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice začal s prípravou na realizáciu podzemnej tesniacej
steny v dvoch kritických úsekoch hkm 6,600
– 7,030 a 8,100 – 8,200 z dôvodu utesnenia
podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze
na návodnej strane hrádze bezvýkopovou
technológiou metódou prúdovej injektáže do hĺbky 10,0 m v celkovej dĺžke 530,0 m.
Zhotoviteľom prác po úspešnom verejnom
obstarávaní bola firma KELLER, špeciálne zakladanie, spol.s r.o. Bratislava.
Technológia prúdovej injektáže sa používa v širokom rozpätí zemín od ílovitých až
po štrkovité, čo neumožňuje klasické injektovanie. Trysková injektáž predstavuje metódu vylepšenia základovej pôdy, kde zemina sa zmieša so suspenziou na báze cementu. Takto vylepšená zemina má staticky využiteľné vlastnosti a zároveň má aj tesniace
vlastnosti. To znamená , že okrem predĺže-

nia priesakovej krivky a zabránenia sufózie
je úlohou podzemnej tesniacej steny aj riešenie stability hrádze z návodnej strany. Návrh tryskovej injektáže vychádza z inžiniersko-geologického prieskumu, zo znalosti úrovne hladiny podzemnej vody a najmä
projektovanej stavby. Technológia Soilcretu
vychádza zo skúsenosti rutinne vykonávanej tryskovej injektáže na Slovensku za posledných 10 rokov, ako aj zo skúsenosti medzinárodných , pričom trysková injektáž sa
v Európe používa cca 30 rokov. Zhotovenie
tryskovej injektáže sa riadi STN EN 12716 Vykonávanie špeciálnych geodetických prác.
Teleso prúdovej injektáže sa vytvorí pôsobením prúdu suspenzie vnikajúcej do zeminy rýchlosťou najmenej 100 m/s. Pritom sa
častice rozrušenej zeminy zmiešajú s vhodnou suspenziou a vzniká teleso prúdovej injektáže v dotknutom priestore. Prebytočné
množstvo vzniknutej zmesi vystupuje pozdĺž vrtného sútyčia na povrch. Erózny dosah lúča prúdovej injektáže je podmienený
druhom zeminy, injekčným tlakom, rýchlosťou otáčania a rýchlosťou vyťahovania sútyčia. Takýmto spôsobom vznikajú lamely
prúdovej injektáže. Po zatvrdnutí má vzniknutá suspenzia staticky a tesniace využiteľné vlastnosti.
Pred začatím budovania podzemnej tesniacej steny zhotoviteľ predložil výsledky
preukazných skúšok, ktorými preukázal, že
s uvažovanou receptúrou samotvrdnúcej
suspenzie je možné dosiahnúť požadované parametre podzemnej tesniacej steny.
Okrem priepustnosti a pevnosti obsahovali preukazné skúšky aj požadované hodnoty objemovej hmotnosti, zdanlivej viskozity a odstoja vody. V priebehu prác sa vykonávali kontrolné skúšky, ktorými zhotoviteľ
kontroloval, či boli dodržané parametre samotvrdnúcej suspenzie a požadované parametre hotovej podzemnej tesniacej steny. Zhotoviteľ vykonával tieto kontrolné
skúšky:
a) vo výrobni samotvrdnúcej suspenzie
– objemovú hmotnosť z každých 10 m3
vyrobenej suspenzie
– zdanlivú viskozitu z každých 10 m3 vyrobenej suspenzie
– odstoj vody 1 x za smenu
Tieto skúšky vykonával zhotoviteľ tiež
na vzorkách odobratých z každého ucele-
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ného úseku podzemnej tesniacej steny 1x
za deň, ďalej podľa predpisu pre prípravu
zmesi.
b) na vzorkách odobratých z ryhy sa vykonávali nasledovné skúšky :
– koeficient filtrácie na vzorkách zatvrdnutej suspenzie odobratej podzemnej
tesniacej steny,
– pevnosť v tlaku na vzorkách zatvrdnutej
suspenzie odobratej z budovanej podzemnej tesniacej steny.
Obe skúšky sa vykonávali na vzorkách
odobratých z rovnakého miesta súčasne
a ich počet závisel od objemu vybudovanej
podzemnej tesniacej steny.
Taktiež sa osobitne kontrolovala kvalita materiálov na výrobu suspenzie. Dodaný
cement, vápenec a bentonit bol kontrolovaný podľa dodacieho listu. Zhotoviteľ predložil preukazné skúšky zmesi a atesty materiálov. Spotrebované množstvo suspenzie a jej

kvalitu kontrolovala obsluha miešača. Hĺbku
vrtov kontroloval vrtmajster hĺbkomerom
inštalovanom na vrtnom sútyči. Suspenzia
bola kontrolovaná odberom troch vzoriek
pre laboratórne skúšky priepustnosti po 56
dňoch. Rezný a injekčný tlak kontrolovala
obsluha vysokotlakého čerpadla a vrtnej súpravy na manometri. O všetkých skúškach
boli vedené zápisy v stavebnom denníku.
Je potrebné zdôrazniť, že výsledky všetkých
skúšok dosahovali požadované parametre
aj napriek tomu, že práce boli realizované
v zimnom období (február 2011) , kedy boli
nepriaznivé klimatické podmienky a z dôvodu silných mrazov museli byť práce po dobu
1 týždňa prerušené.
Na základe všetkých výstupov a kontrolných meraní je možné konštatovať, že práce
previedol zhotoviteľ – firma KELLER, špeciálne zakladanie, spol. s r.o. Bratislava vo veľmi dobrej kvalite, čo svedčí o jej dlhoroč-

ných skúsenostiach a veľmi dobrej organizácii práce.
Po ukončení realizácie podzemnej tesniacej steny Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. OZ Košice pokračoval v jarnom
období v zemných prácach na definitívnej
úprave telesa hrádze.
Nám vodohospodárom už len ostáva dúfať, že v týchto úsekoch pri nasledujúcej povodni by už nemali nastať žiadne problémy,
čo samozrejme preverí samotná povodeň
a preukáže efektívnosť riešenia. Skôr sa treba obávať ďalších úsekoch Latorických hrádzí , o ktorých vieme, že v nich môžu nastať
kritické situácie počas nasledujúcich povodní. Preto je potrebné týmto úsekom venovať zvýšenú pozornosť a žiadať o finančné
prostriedky na ich postupnú rekonštrukciu.
Fotografie k článku: na 3. strane obálky
Pozn.:Tento článok bol už publikovaný
v časopise Vodné stavby č. 7 – 8/2011
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Výpočet voľnej kapacity dažďových stôk
Ing. Jozef Turčan, CSc.
Bratislava
Voľná kapacita dažďových stôk je rozdiel medzi maximálnou kapacitou stoky a jej návrhovým prietokom danej periodicity. V praxi sa často stretávame s prípadmi, že na existujúcu dažďovú (väčšinou jednotnú) stokovú sieť v určitom profile je navrhnuté napojenie nového dažďového odtoku z plánovaných sídlisk, priemyselných areálov a pod. V takom prípade investor alebo projektant
novej dažďovej stokovej siete žiada správcu kanalizácie o súhlas
s napojením. Prílohou žiadosti je výpočet novej stokovej siete,
v ktorom výtok dažďových vôd z novej siete zodpovedá návrhovému prietoku danej periodicity v koncovom profile novej siete.
Správca kanalizácie porovná tento návrhový prietok s voľnou kapacitou stoky v mieste napojenia a stanoví maximálny možný (povolený) odtok z novej stokovej siete. Vo väčšine prípadov tento povolený prítok dažďových vôd do verejnej kanalizácie je menší, než
vypočítaný návrhový odtok z novej siete. Technické riešenie potom spočíva v návrhu retenčnej dažďovej nádrže pred vyústením
z novej dažďovej (jednotnej) kanalizácie.
Podľa racionálnej (Bartoškovej) metódy výpočtu dažďového odtoku z urbanizovaných povodí, správny postup by mal zohľadniť
rozdiely v dobe dotoku oboch (existujúceho a plánovaného) povodí k miestu napojenia novej stokovej siete. Z doby dotoku sa stanovuje výdatnosť návrhového dažďa danej periodicity. Ak sú doby
dotoku existujúcej a navrhovanej stokovej siete rôzne, podľa racionálnej metódy sa majú obe odvodňované plochy povodí spočítať
a použiť sa má väčšia doba dotoku. Nemožno totiž predpokladať,
že na dvoch susediacich povodiach sa súčasne vyskytne dážď rôznych výdatností.
Stručne opísaný postup obsahuje nasledujúci príklad s mnou volenými, teda nie reálnymi hodnotami:
1 – 2 2012
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Existujúca stoková sieť so zohľadnením podmienok riešenia pre
Bratislavu a s použitím neredukovaných výdatností dažďa:
Redukovaná plocha povodia: Sr1 = 30 ha, doba dotoku td1 = 90
min, návrhová výdatnosť dažďa s periodicitou p = 0,5; q1 = 38 l/s.ha,
návrhový prietok Q1 = 30x38 = 1140 l/s.
Navrhovaná nová stoková sieť:
Sr2 = 6 ha, td2 = 20 min, q2 = 117 l/s.ha, Q2 = 6x117 = 702 l/s.
Parametre existujúcej (nie reálnej) stoky v mieste napojenia: Priemer 1000 mm, sklon 3,7 %o, maximálna kapacita stoky 1368,8 l/s.
Spoločná plocha povodí S = 30+6 = 36 ha, td = 90 min, q = 38 l/s.
ha, Q = 36x38 = 1368 l/s.
Odtok zo spoločnej plochy oboch povodí nie je vyšší ako kapacita stoky v mieste napojenia.
Jednoduché sčítanie návrhových odtokov z obidvoch povodí
dáva hodnotu odtoku
Q = 1140+702 = 1842 l/s, čo znamená, že je prekročená maximálna kapacita stoky. Voľná kapacita v tomto prípade je Q = 1368,8 1140 = 228,8 l/s. Táto hodnota predstavuje možný odtok z retenčnej
nádrže, zriadenej na novom povodí, ktorej objem by bol veľký - asi
300 m3. Teda podľa zvolených údajov v príklade a výsledku výpočtu
s dodržaním podmienok racionálnej metódy, je to zriadenie nepotrebnej dažďovej nádrže.
Predložený výpočtový postup dávam do pozornosti správcom
stokových sietí a projektantom odvádzania dažďových vôd. Som si
vedomý toho, že správca stokovej siete nemusí dať k dispozícii celú
voľnú kapacitu dažďovej stoky, ale iba jej časť.
Tento stručný príspevok skromne a s úctou venujem pamiatke môjho zosnulého učiteľa a priateľa, prof. Ing. Pavla Urcikána, DrSc.
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Výsledky průzkumu poruch ochranných hrází
v povodích řek Moravy a Odry
1

Ing. František Glac1, prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.2
Povodí Odry, s.p., Ostrava; 2Ústav vodních staveb, Fakulta stavební, VUT v Brně

V článku jsou klasifikovány poruchy ochranných hrází podle jejich typu. Souhrnně jsou uvedeny výsledky podrobných šetření skutečných poruch ochranných hrází v povodí řek Moravy a Odry. Součástí vyhodnocení je procentní zastoupení jednotlivých typů poruch a vyjádření jejich relativní četnosti. Stručně je diskutován vztah četnosti poruch k době opakování
povodní.
1 ÚVOD
Hrázové systémy vždy představují
určité riziko porušení jednotlivých prvků, z nichž je nejzranitelnější samotná
ochranná hráz. Jejím protržením vzniká povodňová vlna, která se dále šíří
do zahrází. Účinky takto vzniklé zvláštní povodně mohou mít katastrofické
následky a mohou způsobit jak škody
na lidských životech, tak finanční ztráty
mnohonásobně převyšující cenu vlastního vodního díla. To dokladují zkušenosti z nedávných extrémních povodní v letech 1997, 2002, 2006, 2009 nebo
2010.
Rozbor skutečných poruch ochranných hrází je cenným podkladem pro
jejich návrh a pro úvahy o zvyšování jejich spolehlivosti. Vymezení možných
způsobů porušení je základem pro definování mezních stavů použitých pro
posouzení stability hrází. Kategorizace
možných nepříznivých událostí je nezbytným počátečním krokem pro hodnocení rizika vyplývajícího z porušení
ochranných hrází a následnou rizikovou analýzu záplavového území [2].
Souhrnná a systematická evidence poruch ochranných hrází není
u nás ani v zahraničí běžně prováděna.
Podrobné šetření v povodích řek Moravy a Odry a jeho vyhodnocení je snahou alespoň částečně vyplnit tuto mezeru a vymezit nejčastěji se vyskytující
příčiny porušení ochranných hrází.
2 PORUCHY OCHRANNÝCH HRÁZÍ
NA MORAVSKÝCH TOCÍCH
S cílem klasifikovat poruchy ochranných hrází na území České republiky byla vybrána povodí řek Moravy
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a Odry, na kterých byla provedena šetření s cílem sestavit databázi poruch
ochranných hrází, analyzovat a klasifikovat poruchy podle jejich příčiny,
zhodnotit míru poškození ochranných
hrází při povodních, odhadnout relativní četnost porušení ochranných hrází a zevšeobecnit závěry rozborů.
Studie sestávaly z rozsáhlých šetření, která se vztahovala v povodí řeky
Moravy k časovému období 1965 až
2004 [1], v povodí Odry se podařilo postihnout období 1960 až 2009. Zdrojem informací byly zprávy o povodňových situacích, záznamy vodohospodářských dispečinků v povodňových
denících a další dochované písemné
a fotografické dokumenty správců povodí. Problémy při sestavení a naplnění databáze poruch ochranných hrází byly zejména u starších povodní,
u nichž jsou popisy událostí stručné,
kusé a bez podrobnějších rozborů příčin poruch a bez vazby na průtokové
poměry. Prakticky ve všech případech
šlo o evidenci poruch při povodňových
událostech, kdy správci toků pracují
velmi často pod velkým tlakem a ve ztížených podmínkách (déšť, podmáčený
terén, velká délka sledovaných úseků
hrází, atd.). Většina porušených míst
bývá v průběhu povodně nepřístupná a řada poruch je vyhodnocována
až po povodni. Přitom se vychází často pouze z ústních svědectví nebo odborného posouzení stavu v místě poruchy. Zejména při extrémních povodňových situacích se vždy upřednostňuje záchrana životů a majetku před
evidenční činností. Popis a rozbor způsobů nicméně vychází z dobré znalosti

místních podmínek, někde i průzkumu
a je proto více než kvalifikovaným inženýrským odhadem. V některých případech byly k dispozici podrobnější rozbory zpracované v rámci znaleckých
posudků.
Protože se historické souvislosti výstavby, rozsah ochranných hrází a také
průběh povodní ve sledovaných povodích poněkud liší, byl rozbor prováděn
samostatně pro obě povodí s tím, že
v závěru článku je provedeno srovnání
a zevšeobecnění získaných poznatků.
Při rozboru byla použita stejná metodika s použitím stejných kategorií poruch ochranných hrází.
Na základě šetření byly vymezeny
tyto příčiny porušení:
Přelití – překročení kapacity koryta, přelití koruny ochranné hráze, následná povrchová eroze s destrukcí
tělesa hráze.
Průsaky, filtrační deformace – vlivem zvýšených vodních stavů došlo
k průsakům, ke zvýšení hydraulického gradientu a následně k vyplavování
materiálu hráze.
 Překročení odolnosti návodního
(výjimečně vzdušního) líce hráze – při
dlouhotrvajících zvýšených průtocích
dochází (např. při překročení nevymílající rychlosti) k tvorbě výmolů v patě
a ve svahu hráze.
Narušení lidskou činností – koruna hrází bývá porušena v místech častého přejíždění zemědělskými vozidly, kontinuita hrází dočasně přerušena
během výstavby nových liniových staveb v místě křížení, apod.
 Narušení činností hlodavců –
chodby vytvořené hlodavci usnadňu-
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jí vznik privilegovaných průsakových
cest a výrazně urychlují vznik filtračních deformací.
 Narušení kořeny stromů – odumřelé kořenové systémy vytváří privi-

k podmáčení hráze, dále ke ztrátě stability a sesuvům svahů hráze.
Ukazuje se, že typy poruch v praxi
vzájemně souvisejí a mnohdy se projevují současně, ve vzájemné kombinaci,

Obr. 1 Procentní
rozdělení příčin
poruch ochranných hrází
v povodí Moravy

legovanou cestu pro proudění vody
tělesem hráze a výrazně urychlují vznik
filtračních deformací.
 Narušení podmáčením – v případě dlouhodobě zvýšených vodních
stavů v tocích nebo též dlouhodobého zaplavení vzdušního líce dochází

popř. vyvolávají jedna druhou. Například nekontrolovaný průsak může způsobit změnu struktury materiálu hráze a vést ke ztrátě stability. Místní sesuvy mohou naopak zkrátit průsakovou
dráhu, zvýšit hydraulické gradienty, vést ke vzniku privilegované cesty

a následně k hydraulickému prolomení. Povrchová eroze může vést ke ztrátě stability.
Při sestavení přehledů o poruchách
ochranných hrází byly brány v úvahu zejména případy úplného protržení tělesa hráze a vznik průlomového
otvoru.
Souhrnné údaje o evidovaných
poruchách ochranných hrází během
povodní byly použity k orientačnímu
vyjádření relativní roční četnosti poruch na jednotku délky hrází. Uvedené závěry jsou nicméně pouze rámcové a při stanovení pravděpodobnosti
poruch konkrétních ochranných hrází je lze použít pouze omezeně. Důvodem je časová i prostorová nehomogenita výběrových souborů poruch hrází. Nehomogenita souborů
je způsobena především specifickými
topologickými, geologickými a hydraulickými podmínkami jednotlivých území, říčních koryt a hrází. Většina těchto charakteristik je v čase
proměnná (hodnota stupně drsnosti se mění v závislosti na ročním období, geometrie koryta se mění v souvislosti s tvorbou nánosů a výmolů,
apod.). Stejně tak má každá povodeň
odlišné hydrologické charakteristiky
- kulminační průtok, objem a délku

Obr. 2 Četnost poruch ochranných hrází v povodí Moravy v závislosti na N-letosti největší povodně v daném roce
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povodňové vlny, atd. Pro hodnocení
pravděpodobnosti překročení kapacity říčního koryta by byla vhodnější

ných povodňových epizod a 153 míst
s porušenými ochrannými hrázemi.
Procentní rozdělení příčin porušení

údajů lze stanovit relativní četnost poruch na 1 km ochranných hrází za období od roku 1965 do 2004:
(1)
kde RČ je relativní četnost poruch
ochranných hrází na 1 km za 40 let, m
je celkový počet evidovaných poruch, l
je celková délka sledovaných hrází.
Při rizikové analýze záplavových
území se obvykle pracuje s roční pravděpodobností poruchy (překročení kapacity koryta, protržení ochranné hráze, zaplavení území). Její hodnotu lze
odhadnout ze vztahu (2).
(2)
kde RČ1 - relativní četnost poruch
ochranných hrází na 1 km za 1 rok, N je
délka sledovaného období (počet hodnocených let).
Nejvyšší počet poruch během jedné povodňové epizody byl zaznamenán v roce 1997 (64 poruch - 42%), při-

Obr. 3 Procentní rozdělení příčin poruch ochranných hrází v povodí Odry

Obr. 4 Četnost poruch ochranných hrází v povodí Odry v závislosti na N-letosti největší povodně v daném roce

např. evidence vybřežení vody z říčního koryta.
2.1 Poruchy ochranných hrází
v povodí řeky Moravy
Databáze poruch ochranných hrází v povodí řeky Moravy v období
1965 - 2004 obsahuje 55 zaznamena-
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ochranných hrází je patrné z obrázku 1.
Povodí Moravy, s.p. spravuje v současné době cca 1300 km ochranných
hrází [Kadeřábková 2003], celkový počet evidovaných poruch je 153 a délka
sledovaného období je 40 let. Z těchto

tom cca 49% poruch bylo zaznamenáno na samotné řece Moravě.
Relativní četnost poruch ochranných hrází stanovená na základě vztahu (1) je mimo jiné zatížena nejistotou ve stanovení celkového počtu
poruch. V databázi [1] je v některých
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případech (cca 10 %) souhrnně zaznamenáno více poruch v jedné lokalitě během jedné povodňové epizody. Na základě doplňujícího studia
a vyhodnocení archivních materiálů
lze odhadnout, že celkový počet poruch by mohl být zhruba 250, čemuž
odpovídá hodnota relativní četnosti poruch ochranných hrází přibližně
0,2, respektive roční relativní četnost
přibližně 0,005.
Zajímavé výsledky přineslo srovnání četnosti poruch ochranných hrází ve vazbě na dobu opakování příslušných příčinných kulminačních průtoků. Toto srovnání do jisté míry odráží
volbu návrhového a kontrolního průtoku a míru protipovodňové ochrany
v daném území.
Z obrázku 2 je patrné, že lze vypozorovat závislost mezi N-letostí největší povodně v daném roce a četností poruch ochranných hrází. Během sledovaného období se v povodí Moravy
celkem pětkrát vyskytla povodeň s dobou opakování N ≥ 100. Přesto byly
četnosti poruch způsobené těmito povodněmi velmi rozdílné. Příčinou jsou
zřejmě rozdíly v úrovni protipovodňové ochrany jednotlivých toků.
2.2 Poruchy ochranných hrází
v povodí řeky Odry
Databáze poruch v povodí Odry obsahuje 40 míst s porušenými ochrannými hrázemi, která byla evidována
na tocích v povodí řeky Odry v letech
1960 až 2009. Procentní rozdělení příčin porušení ochranných hrází je patrné z obr. 3.
Relativní četnost poruch ochranných hrází byla provedena z údajů
o cca 155 km hrází, které spravuje Povodí Odry, s.p., celkový počet evidovaných poruch je 40 a délka sledovaného období je 49 let. Z těchto údajů
byla stanovena relativní četnost po-

ruch na 1 km ochranných hrází za posledních 49 let (od roku 1960):
(3)
Roční pravděpodobnost poruchy je:
(4)
Význam jednotlivých proměnných
je stejný jako v kapitole 2.1. Nejvyšší
počet poruch během jedné povodňové epizody byl zaznamenán v roce
1997 (33 poruch - 82,5%), přitom 50 %
poruch bylo zaznamenáno na samotné řece Odře. Srovnání četnosti poruch
ochranných hrází ve vazbě na N-letost příslušných příčinných kulminačních průtoků (obr. 4) ukazuje, že při relativně malém počtu poruch mimo povodeň v roce 1997 lze pouze obtížně
vysledovat mezi těmito jevy nějakou
závislost. Povodeň v roce 1997 byla nejvýznamnější hydrologickou událostí
v popisovaném období. Lze konstatovat, že při překročení průtoku s N = 100
počet poruch výrazně narůstá.
3 ZEVŠEOBECNĚNÍ VÝSLEDKŮ
A ZÁVĚRY
Vyhodnocení evidence poruch
ochranných hrází v povodí Moravy
z let 1965 až 2004 a v povodí Odry z let
1960 až 2009 i přes omezenou úplnost
a vypovídací schopnost získaných dat
poskytuje zajímavé výsledky. Lze konstatovat, že na 1 km ochranných hrází
lze očekávat relativní četnost poruch
v rozmezí zhruba 0,12 za 40 let v povodí Moravy, resp. cca 0,258 za 49 let
v povodí Odry (po přepočtu na 40 let
činí 0,21). Roční relativní četnost poruch na 1 km ochranných hrází činí
v povodí Moravy cca 0,003, v povodí Odry pak cca 0,0053. Skutečnost, že
řada poruch nebyla patrně do data-
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báze a do roční relativní četnosti promítnuta, vede spíše k vyšším hodnotám relativních četností přesahujícím
0,005. To v podmínkách České republiky koresponduje s převážně stoletou
návrhovou ochranou před povodněmi s uvážením bezpečnostní rezervy
dané převýšením koruny hrází nad návrhovou hladinou a tendencí projektantů posouvat výpočty mírně na stranu bezpečnosti. Tyto úvahy podporuje
nejvyšší četnost poruch při povodních
výrazněji přesahujících 100letou dobu
opakování. Zajímavé by nicméně bylo
srovnání těchto závěrů s výsledky šetření v povodích dalších správců toků
v České republice i v zahraničí.
Z hlediska zvyšování spolehlivosti
ochranných hrází je důležité procentní zastoupení jednotlivých příčin porušení. Jednoznačně nejčastější příčinou protržení ochranných hrází je jejich přelití. Následuje porušení vnitřní
erozí, méně významnými příčinami poruch jsou porušení návodního líce hráze erozivním účinkem proudící vody
nebo poměrně významný podíl poruch (v průměru 10%) způsobených
lidskou činností. Tato evidence umožňuje zaměřit se při návrhu ochranných
hrází ale i při provádění technickobezpečnostního dohledu na nejčetnější
příčiny poruch a na jejich eliminaci.
Ukazuje se, že obdobně jako v případě ostatních vzdouvacích staveb
(např. přehradního typu) je důležité
provádění evidence poruch ochranných hrází. Její zkvalitnění v současnosti i v budoucnosti umožňují moderní technologie zahrnující např. letecké
snímkování.
Příspěvek byl zpracován jako součást
řešení projektu MZe NAZV QI92A139. Výzkum byl zapracován do certifikované
metodiky MZe Ochranné hráze na vodních tocích.
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fax: +420 283 980 127
www.jako.cz
e-mail: jako@jako.cz
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Možnosti modelovania inundačných území
Ing. Michal Podhorányi, Ing. Mgr. Jozef Richnavský, Ing. Peter Bobáľ, RNDr. Ing. Boris Šír
Technická univerzita Ostrava

Inundačným územím je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou
čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu. Inundačné alebo tiež záplavové územie je formované sedimentačnou a eróznou činnosťou rieky, meandrovaním rieky a riečnych ramien v celom údolí. Veľa štúdií sa už venovalo práve inundačným územiam a rozoberali ich z viacerých smerov. Táto štúdia sa snaží ukázať možnosti simulácie
inundačných území pri rôznych prietokoch v programe, ktorý je určený pre vytváranie a spravovanie hydrodynamických
modelov HEC – RAS (RAS Mapper). V tomto prípade ako modelové prietoky poslúžili prietoky N – ročných vôd (1, 5, 10,
50 a 100-ročná voda). Modelovalo sa teda v čase nemeniace prúdenie (ustálené). Sútok riek Olše a Stonávky bol vybraný ako výskumné územie. Dané územie spĺňalo požiadavky tak z hľadiska rozmanitosti reliéfu ako aj dostupnosti dát.
Štúdia sa snaží okrem samotnej vizualizácie inundačných území načrtnúť aj princípy výpočtov, ktorými boli záplavové
územia vygenerované.
ÚVOD
V poslednej dobe je tendencia ľudí
usídľovať sa pri alebo priamo v inundačnom území čoraz vyššia. Tým pádom narastajú, tak materiálne ako aj
škody na ľudskom zdraví. Z tohto dôvodu, sú získavanie informácii o plochách inundačných území čoraz dôležitejšie. K ich vymedzeniu nám v súčasnej dobe pomáhajú hydrodynamické modely za pomoci, ktorých
dokážeme predikovať vývoj záplavových území pri konkrétnych prietokoch. Táto štúdia sa zaoberá programom, ktorý dokáže simulovať inundačné územia, a tým je HEC-RAS.
Pojem záplavové územie je vo vodohospodárskej terminológii označované ako inundačné územie. Inundačným územím je podľa zákona č.
364/2004 Z. z. § 46 (vodný zákon) územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne
vodného stavu. Primárnym cieľom celej štúdie je ukázať možnosti simulácie a modelovania inundačných území v prostredí programu HEC – RAS
za pomoci jeho modulu RAS Mapper.
VYMEDZENIE ŠTUDOVANÉHO
ÚZEMIA
Povodie Olše sa rozkladá v severovýchodnej časti Českej republiky. Jeho
prevažná časť sa nachádza v severovýchodnej časti Moravskoslezského
kraja. Zvyšok územia povodia pripa-
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dá Poľsku. Číselne vyjadrené, tak celkovú plochu povodia tvorí 1118 km2
z toho 479 km2 pripadá Poľsku. Povodie Olše patrí k povodiu Odry, kde sa
pod Věřnovicami na Bohumínsku vlieva do Odry. Prameň rieky Olša sa nachádza v Poľsku, konkrétne nad horskou dedinou Istebna v nadmorskej
výške 860 metrov nad morom. Celková dĺžka toku je 99 km z čoho 16 km
ešte tečie v Poľsku. Medzi najvýznamnejšie prítoky patrí Stonávka, ktorá
ústí do Olše zľava tesne pod Karvinou.
(BROSCH O., 2005) Spracovávané územie však nezodpovedá úplnej dĺžke
oboch tokov (Olša, Stonávka). Celkovo je spracovaný 5,9 km dlhý úsek rieky
Olša a 3,2 kilometrový úsek Stonávky.
Územie sa nachádza neďaleko mesta
Karviná priamo na sútoku riek. Dôvod
takto definovaného územia bolo hlavne kvôli dátovej dostupnosti.
ZDROJE DÁT
Prvotným dátovým vstupom štúdie bol Digitálny výškový model (angl.
DEM), ktorý je nevyhnutný pre vytvorenie hydrodynamického modelu študovaného územia. Výškový model bol vytvorený metódou LIDAR a jeho priestorové rozlíšenie je 5 x 5 m. Kvôli zlepšeniu celkovej kvality bol výškový model
prevzorkovaný (pomocou metódy najbližšieho suseda) na rozlíšenie 1 x 1 m.
Okrem samotného Digitálneho výškového modelu, sú pre výstavbu hydrodynamického modelu nutné vektorové
vrstvy prúdnic a brehov oboch spomí-

naných riek. Zdrojom vrstiev bola Digitálna Báza Vodohospodárskych Dát,
označovaná ako DIBAVOD. Jednotlivé
dátové vrstvy sú v databáze DIBAVOD
poskytované zdarma. Dôležitou súčasťou sú samozrejme dáta, ktoré budú
do vzniknutého hydrodynamického
modelu zadávané. Vybrané boli údaje
o prietokoch N –ročných vôd. Postupne sa zadávali prietoky pre 1,5,10,50
a 100-ročnú vodu. Dáta tohto typu
boli získané z ČHMÚ a išlo konkrétne
o dáta z vodomerných staníc Těrlicko
(Stonávka) a Český Těšín (Olša).
TVORBA HYDRODYNAMICKÉHO
MODELU V PROGRAME HEC - RAS
Software HEC – RAS je vyvinutý
americkou armádou a slúži k hydraulickým výpočtom ustáleného a neustáleného prúdenia v prírodných i technicky upravených otvorených korytách. Program do výpočtu zaraďuje aj
akumuláciu a transport sedimentov.
(UNUCKA J., 2008) Dokáže simulovať
transport vody vektorom iba v jednom
smere (po prúdnici), a preto ho zaraďujeme medzi jednodimenzionálne (1D). Veľkou prednosťou je tzv. parametrizovanie riečneho koryta, kedy si užívateľ môže sám navoliť tvar koryta alebo jeho drsnosť.
Základný výpočtový mechanizmus
vychádza z Bernoulliho rovnice a Manningovho vzťahu. Výpočet inundačných území je taktiež podporovaný.
Základná rovnica sa dá vyjadriť nasledovne: (UNUCKA J., 2008)
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a2v22
a1v12
Y2 + Z2 + –––– = Y1 + Z1 + –––– + h6
2g
2g

(3.1)

kde

Y1 , Y2
Z1 , Z2
v1 , v2
a1 , a2
g
h6

– hĺbka vody v uvažovaných priečnych prierezoch 1, 2 [m]
– stredná výška dna v uvažovaných priečnych prierezoch [m]
– stredné profilové rýchlosti [m.s-1]
– váhové koeficienty rýchlosti [-]
– gravitačné zrýchlenie [m.s-2]
– strátová výška [m]

Stratu energie je potom možno riešiť pomocou makrodrsnosti koryta
a koeficientov expanzie a kontrakcie.
Základom tvorby hydrodynamického modelu je príprava údajov. Celá
príprava údajov spočíva v takzvanom
preprocessingu. Preprocessing, teda
môžeme chápať ako predspracovanie hydrologických parametrov. Celý
preprocessing prebieha v prostredí
GIS, a to konkrétne pri použití modelovej nadstavby HEC – GeoRAS. Do schematizácie častí riek Olša a Stonávka boli zaradené línie tokov, brehov,
inundačných území (flowpath) a priečnych profilov. Celkový počet priečnych
profilov zaradených do schematizácie pre rieku Olšu bol 16 a pre Stonávku 11. Priečne profily, boli do schematizácie zaraďované postupne, po prúde
oboch riek.
Po vybudovaní hydrodynamického
modelu zo základnými objektmi sa už
mohlo prejsť k samotnej simulácii N –
ročných vôd. Po spustení a dokončení všetkých simulácií sa výsledky pre
jednotlivé profily dajú zobraziť v podobe tabuľky alebo graficky v rámci každého nadefinovaného priečneho profilu.
VIZUALIZÁCIA VÝSLEDKOV V RAS
MAPPER
Modul RAS Mapper je rozhranie,
ktoré je prístupné priamo z programu HEC-RAS. Je určené pre vizualizá-

ciu výsledkov simulácií pre všetky nadefinované typy prúdenia. Základné
okno modulu sa skladá z troch častí: okno pre vizualizáciu výsledkov
(angl. display), okno spravujúce načítané vrstvy (angl. layers) a okno poskytujúce informácie o aktuálnych
stavoch jednotlivých procesov, ktoré v module prebehli (angl.status).
Samotné zobrazenie nasimulovaných N - ročných vôd a ich inundačných území sa uskutočňuje pomocou
funkcie floodplain mapping. Po zadaní súboru, ktorý obsahuje výsledky simulácie, podkladovej vrstvy a zaškrtnutí všetkých potrebných inundačných máp, ktoré chceme spracovať nám program vygeneruje všetky
vrstvy do okna správca vrstiev. Problematickým krokom najčastejšie býva
vloženie podkladovej vrstvy (najčastejšie digitálny výškový model), ktorá
sa korektne načíta iba vtedy ak je vo
formáte *.FLT (Binary Raster Floating
Point). Pokiaľ vrstva nemá podobnú
koncovku/formát, tak modul vypíše chybu. Konvertovanie rastra na *.
FLT raster poskytuje viacero nástrojov GIS ako napr.: ArcGIS 9.x (funkcia:
raster to float).
Simulácia hydrodynamického modelu vypočítava výšku vodnej hladiny
pre každý nadefinovaný priečny profil.
Ak chce užívateľ spustiť analýzu, ktorá by vygenerovala inundačné územia,
tak musí mať výšky hladín zmapované.

LITERATÚRA:
ACKERMAN C., 2010: Floodplain Mapping with HEC-RAS 4.1. Hydrologic
Engineering Center. Atlanta
BROSCH O., 2005: Povodie Odry. ANAGRAM, Ostrava, 322 s.
HEC – RAS users manuals, 2010: [online], dostupné na www: <http://www.
hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>.
HEC GeoRAS users manuals, 2002: [online], dostupné na www: < http://
www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads/Archive/georas_3.1_users_manual.pdf>.
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Bez toho nie je možné simulovať rozsah inundačných území. (ACKERMAN
C., 2010)
Modul RAS Mapper však okrem samotných inundačných území dokáže
vygenerovať hneď aj rastre hĺbok, šmykového napätia, rýchlosti a sily prúdu.
Vzniknuté rastre inundačných území sa fyzicky na disk ukladajú vo formáte *.SHP (shapefile). Ostatné rastre
(rýchlosť a sila prúdu, šmykové napätie, hĺbka) sú uložené vo formáte *.FLT
. Shapefile, je ESRI format, čiže je ľahko načítateľný do množstva programov GIS, v ktorých sa príslušné rastre
dajú ľahko ďalej spracovávať, napríklad
do podoby záplavových máp.
ZÁVER
Štúdia dospela k záveru, že možností modelovať a simulovať inundačné územia v programe HEC – RAS (RAS
Mapper) sú na vysokej úrovni a to aj
napriek tomu , že spomínaný program
je voľne šíriteľný. Program poskytuje
okrem základných nástrojov pre spracovanie vytvorených rastrov aj nástroje pre pokročilého užívateľa. HEC
– RAS (RAS Mapper) dokáže okrem
inundačných území generovať aj rastre hĺbok, rýchlosti, sily toku a šmykového napätia. Nevýhodou, je pomerne dlhý čas, ktorý musí užívateľ stráviť pri modelovaní, simuláciách a tvorbe schematizácie. Užívateľ musí byť
pripravený nielen po stránke informatickej, ale musí byť aj pomerne zdatný v oblasti teórie hydrológie. Možnosti konečného spracovania rastrov
inundácií nám narastajú s možnosťou
prepojenia na programové prostriedky GIS. Výsledný raster inundácie sa
ukladá vo formáte *.SHP (ostatné rastre *.FLT) a tak je ľahko načítateľný
do produktov ESRI.
Poďakovanie
Príspevok vznikol za podpory grantu
VŠB-TUO SP/2010192 (Možnosti modelování přírodních a enviromentálních rizik způsobených extrémními hydrometeorologickými situacemi)

MAIDMENT D., R., 1993: Handbook of Hydrology. 1st edition. McGraw-Hill
Professional, Londýn, 1424 p., ISBN: 978-0070397323.
ROBAYO O., MAIDMENT R., D., 2007 Map to Map: Converting a NEXRAD
Rainfall Map into a Flood Inundation Map. Center for Research in Water
Resources, University of Texas.
UNUCKA J., 2008: Vstupní GIS data pro hydrologické modely. VŠB-TU,
Ostrava, 46 s.
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O projekte „Tvorba a vývoj environmentálnych technológií
pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti
– prípadová štúdia Modra“
doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD., Ing. Ľubica Kopčová
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Výskumný ústav vodného hospodárstva s partnerskými organizáciami: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta a Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, rieši projekt
„Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri ochrane protipovodňových sídiel malokarpatskej oblasti – prípadová štúdia Modra“
v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Projekt je financovaný Agentúrou Ministerstva školstva SR v rozsahu 473 743,61 E.
Projekt začal v septembri 2009 s ukončením
vo februári 2012.
Strategickým cieľom projektu je zvýšiť
spoluprácu výskumno-vývojových inštitúcií
v BSK v prenose poznatkov a environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane
v Malokarpatskej oblasti. Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj, pretože spolupráca výskumno-vývojových inštitúcií v BSK
v prenose poznatkov a v tvorbe a vývoji environmentálnych technológií v oblasti protipovodňovej ochrany prispieva k ochrane životného prostredia a vylepšeniu kvality života, tvorbe nových pracovných miest a k samotnému prenosu progresívnych poznatkov
a technológií do praxe v rámci integrovanej
protipovodňovej ochrany.
Špecifickým cieľom projektu je podpora
výskumu orientovaného na reálne využitie
jeho výsledkov v protipovodňovej ochrane.
Podpora prenosu nových poznatkov do praxe
a vývoj environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane sídiel malokarpatskej
oblasti -prípadová štúdia Modra.
Výskum a vývoj orientovaný na tvorbu
a vývoj environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane je hlavným predpokladom pre lepšie pochopenie komplexnej a integrovanej protipovodňovej ochrany a ochrany a jej využitie a rozšírenie v praxi. Prenos
poznatkov týkajúcich sa tvorby a vývoja environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane v rámci spoločného výskumu
a vývoja zainteresovanej výskumnej organizácie a vysokých škôl vytvára podmienky pre
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naplnenie špecifického cieľa, ktorým je reálne
využitie technológií v protipovodňovej ochrane sídiel malokarpatskej oblasti.
Miestom realizácie projektu je špecificky
vymedzené územie katastra Modra. Projekt
je štruktúrovaný v 4 aktivitách zameraných
na podporu výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v protipovodňovej
ochrane a prenos nových poznatkov do praxe
a vývoj environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane.
Realizáciou aktivity 1.1 Spoločný výskum
a vývoj protipovodňovej environmentálnej
technológie za VÚVH, STU a UK s prehĺbením
vedeckej spolupráce ako aj vzájomný prenos
poznatkov, ktorý bude viesť k spoločnej tvorbe a vývoju environmentálne zameranej technológií v protipovodňovej ochrane.
Účelom aktivity 2.1. zameranej na Rozšírenie výsledkov výskumu krajinno-ekologických
analýz pre vývoj environmentálnych technológií je prehĺbenie a prenos poznatkov a vedecká spolupráca medzi VÚVH, STU a UK. Realizáciou aktivity dôjde k rozšíreniu výsledkov
výskumu v oblasti detailnej krajinno-ekologickej analýzy záujmového územia so zreteľom na procesy prebiehajúce v otvorenom
fyzikálnom systéme atmosféra – vegetácia –
reliéf - zóna aerácie pôdy - podzemná voda.
Vyhodnotenie priestorových informácií s osobitým zreteľom na zrážkovo-odtokové vzťahy a vykonanie krajinno-inžinierskej analýzy.
Spolupráca špecialistov v danej problematike bude založená na prehĺbení vedeckého
poznania a hlbšieho pochopenia poznatkov
v oblasti krajinno-inžinierskych analýz a syntéz. Tieto podklady budú predstavovať bázu
pre vývoj environmentálnych technológií
v rámci integrovanej protipovodňovej ochrany území.
Výstupom aktivity 2.2 Rozšírenie výskumu extrémnych hydrologických udalostí a ich
modelovanie budú zostavené modely, krajinno-ekologické syntézy a hodnotenie protipovodňových rizík z hľadiska priestorových interpretácií, ktoré budú predstavovať základnú bázu pre vývoj environmentálnych tech-

nológií a vyhodnocovanie priestorových rizík
z hľadiska potenciálneho vzniku povodňových situácií. Hlavným míľnikom v rámci realizácie tejto aktivity je vypracovanie hydrologických analýz a modelov hydrologických
procesov pre potreby integrovanej protipovodňovej ochrany. Výsledky spolupráce participujúcich organizácií v oblasti hydrologických analýz, modelovania a tvorby scenárov
extrémnych odtokových a prietokových udalostí a modelovania zaplavovania povrchu
za účelom vývoja environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane území budú
využité počas realizácie projektu na prípravu
samotných environmentálnych technológií.
V aktivite 2.3 Vypracovanie environmentálnych technológií ako súčasť integrovanej
protipovodňovej ochrany územia, bude realizovaný návrh environmentálnych technológií, spoločným vedecko-technickým postupom participujúcich organizácií na základe výsledkov modelového riešenia stokovej
siete, zakrytých úsekov korýt potokov, otvorených korýt dolných úsekov potokov ako aj
zaplavovaného intravilánu obce Modra. Krajinno-inžinierske opatrenia z hľadiska zvýšenia retenčnej kapacity územia a protieróznej
ochrany budú založené na optimalizačných
postupoch s ohľadom na zrážkovo-odtokové
vzťahy. Všetky vyhodnocované a interpretované dáta budú spracované do priestorových
informácií s použitím GIS technológií. Hlavným míľnikom v rámci realizácie tejto aktivity je finálne vypracovanie environmentálnej
technológie týkajúcej sa integrovanej protipovodňovej ochrany aplikovanej na podmienky mesta Modra a následne aplikovateľnej na podhorské oblasti Slovenska.
Záverom možno konštatovať, že výsledky riešenia tohto projektu budú aplikovateľné na ďalšie podhorské oblasti Slovenska. Vývoj environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane napĺňa kritéria komplexného riešenia protipovodňovej ochrany. Takýto
postup bude možno použiť aj v Malokarpatskej oblasti konkrétne v mikroregióne Červený Kameň.
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Zaznamenali sme

Národná podnikateľská cena
za životné prostredie v SR 2011
Ing. Pavel Jech
ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Bratislava
Program 43. konferencie vodohospodárov v priemysle, ktorá sa uskutočnila začiatkom novembra 2011 v Liptovskom Jáne, bol
v tomto roku obohatený o slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka súťaže o Národnú
podnikateľskú cenu za životné prostredie
v SR, spojené s odovzdaním ocenení úspešným prihlasovateľom.
Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR organizuje ASPEK –
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia SR. Súťaž, nad ktorou prevzal záštitu
minister životného prostredia József Nagy, je
národným kolom významnej európskej súťaže
Europen Business Awards for the Environment
(EBAE), vyhlasovanej Európskou komisiou.
Európska súťaž sa s dvojročnou periodicitou uskutočňuje už od roku 1987. Podmienkou účasti v európskej súťaži je popredné
umiestnenie účastníka národnej súťaže. Slovenská republika sa do súťaže zapojila až
od roku 2007, keď ASPEK na základe ponuky
z DG Environment Európskej komisie po prvý

raz zorganizoval túto súťaž na národnej úrovni. K úspešnému vstupu slovenského podnikateľského subjektu do európskeho kola došlo v nadväznosti na druhý ročník národnej
súťaže z roku 2009, keď Stredoslovenská energetika, a.s. získala zvláštne ocenenie medzinárodnej jury.
Cieľom súťaže na národnej aj európskej
úrovni je morálna podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju
zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim
generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Výsledkom ich snaženia musí
byť nadštandardný prístup k riešeniu environmentálnych vplyvov, uplatňovanie vlastných
iniciatív a inovatívnych postupov predstavujúcich výrazný progres a prínos pre hospodársky
a spoločenský rozvoj bez závažnej ujmy na životnom prostredí a na prírodných zdrojoch.
Kritéria hodnotenia aktivít prihlásených
do národnej súťaže v kontexte s potrebou
hospodárskeho rozvoja a v zhode s európskymi kritériami zdôrazňujú v súlade s princípmi

trvalo udržateľného rozvoja významné celospoločensky uznávané hodnoty, ako je ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Spoločným akcentom požiadaviek vo všetkých kategóriách je
dôraz na inovatívnosť predkladaných postupov v prihlasovaný aktivitách.
Ukončený 3. ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR
2011, ASPEK ako administrátor súťaže, považuje za úspešný. Účasť významných podnikateľských subjektov potvrdzuje, že súťaž sa počas
svojej doterajšej existencie stala prestížnou.
Ocenenia úspešným prihlasovateľom svojich aktivít odovzdali štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Branislav Cimerman a člen Prezídia ASPEK Rastislav Januščák.
Obidvaja v záverečnom príhovore ocenili význam súťaže najmä v súvislosti s tým, že
podnikateľské subjekty na Slovensku sa popri
svojich ekonomických činnostiach dokážu
v nadštandardnej miere orientovať aj na riešenie svojich environmentálnych vplyvov.
Bližšie informácie o súťaži na www.aspek.sk .

VÝSLEDKY 3. ROČNÍKA SÚŤAŽE
O NÁRODNÚ PODNIKATEĽSKÚ CENU ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SR 2011
Kategória A. – MANAŽÉRSTVO
Poradie

Ocenený subjekt

1.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

3.(*)

Slovenské elektrárne, a.s.

Názov aktivity
Zriadenie a financovanie aktivít EkoFondu, neinvestičného fondu, vytvárajúceho podmienky pre trvalo
udržateľný rozvoj spoločnosti, prostredníctvom úspor energie a podpory progresívnych technológií jej
využitia.
Implementácia environmentálneho manažérstva a ochrany životného prostredia do výrobného
systému VW SK.
Podpora a rozvoj biodiverzity v Tatranskom národnom parku.

(*) osobitné ocenenie hodnotiacej komisie súťaže k téme „Podnikanie a biodiverzita“

Kategória B. – PRODUKT
Poradie

Ocenený subjekt

1.

Slovenské elektrárne, a.s.

Energetická sebestačnosť pre Téryho chatu.

Názov aktivity

2.

Vetropack Nemšová, s.r.o.

Separácia, triedenie a recyklácia odpadového skla.

Kategória C. – PROCES
Poradie

Ocenený subjekt

1.

ZSNP, a.s.

Názov aktivity

2.

Holcim (Slovensko), a.s.

ReduDust – inovatívna technológia zo Slovenska pre zhodnocovanie alternatívnych palív v cementárňach
na celom svete.

3.

ROKOSAN, s.r.o.

Proces zneškodňovania a zhodnocovania nebezpečného živočíšneho odpadu (hydinového peria) do podoby obchodovateľného eko-produktu – organického hnojiva.
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Sanácia odkaliska Kalové pole ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom
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Z vodohospodárskej histórie

Priehrady a nádrže na Slovensku v kontexte
Európy a ICOLD-u
prof. Ing. Michal Lukáč, PhD.
Bratislava

Článok analyzuje význam vody pri využívaní prírodného bohatstva našej rozlohou malej krajiny – Slovenska ( 49 059 km2),
bohatej na prírodné krásy, malebný a členitý reliéf s výskytom rudných revírov, podzemné a povrchové vodstvo, jazerá,
plesá, termálne vody.
ÚVOD
Prvými konzumentmi vody od historických
čias boli skupiny ľudí, využívajúce vodu pre zásobenie vznikajúcich osád, mestečiek pitnou
a úžitkovou vodou. Neskôr bola voda potrebná
pri ťažbe a v procesoch spracovávania prírodných surovín v náleziskách kovových rúd. Neskôr sa stala i výhodným dopravným médiom
pri ťažbe a spracovaní dreva. Od začiatku 20.
storočia je ekologickým – obnoviteľným zdrojom výroby elektrickej energie.
Keďže zásoby vody v priestore a čase sú nerovnomerne rozdelené, je potrebné popri prirodzených zdrojoch (vodné toky, jazerá, pramene) budovať umelé zdroje - akumulačné nádrže,
vytvorené prehradením horských údolí priehradou. Na Slovensku bola prvá údolná priehrada
postavená už v rokoch 1510-1511 v okolí Banskej Štiavnice (Vodárenská). V priebehu 16.-18.
storočia vzniklo tu viac ako 60 údolných nádrží. O tom podrobnejšie pojednáva tento článok,
ktorý je aj pripomenutím si významu priehradného či vodného staviteľstva u nás.
Vodné či priehradné staviteľstvo úzko súvisí
s hospodárskym a kultúrnym rozvojom spoločnosti v každej fáze jej vývoja. Výstavba vodných
stavieb: priehrad, hrádzí (kanálových i ochranných), vodných nádrží, hatí, VE, akvaduktov,
plavebných kanálov a pod. sa už tisícročia spája s pokrokom civilizácie. Nebývalý rozvoj skôr
uvedených typologických skupín vodných stavieb v historických dobách v rámci sveta bol typický pre: Egyptskú ríšu, Starobabylonskú ríšu,
Indiu i Čínsku ríšu v rámci Ázie, v Amerike pre
ríšu Mayov. V podmienkach Európy prudký rozvoj zaznamenala výstavba vodných stavieb
v Rímskej ríši a expanzným pôsobením Maurov.
Na Slovensku siahajú počiatky výstavby
menších rybničných hrádzí do 12.-13. storočia,
ktoré sa stavali pri významných kláštoroch (Nitra, Jasov a ď.). V rovinatých územiach východného a západného Slovenska bolo potrebné
proti častým povodniam budovať regulačnoochranné hrádze. Významným impulzom pre
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rozsiahlejšiu výstavbu priehrad a nádrží bolo
neskôr rozvíjajúce sa rudné baníctvo najmä
v Banskoštiavnickom, Kremnickom, Banskobystrickom či Spišsko-gemerskom regióne. V uvedených revíroch sa z ušľachtilých rúd získavalo zlato, striebro, meď a železo. Rozšírenie ťažby rúd v ináč bohatých revíroch narážalo na dva
kardinálne problémy. Prvým bolo zatápanie vyťažených priestorov baní priesakovými vodami, čo limitovalo rozsah ťažby rudy a efektívnosť i spôsob jej spracovania. Druhý problém
súvisel s nedostatkom vody potrebnej pri tavbe v hutníckych procesoch. Rozdielne klimatické (teplotné) pomery a orografické i úložné pomery rúd v jednotlivých revíroch vytvárali špecifické podmienky pre tvorbu zásob podzemných i povrchových vôd.
VODA V SLUŽBÁCH BANÍCTVA
A HUTNÍCTVA
V Banskoštiavnickej oblasti, bohatej na menšie bystrinné toky s úzkymi údoliami, boli ideálne podmienky pre budovanie údolných nádrží.
Prvé nádrže neslúžili banským účelom, ale pre
zásobovanie miest a obcí vodou. Prvé známe
údaje o týchto obecných nádržiach pochádzajú z obdobia 1510-11. S rozvíjajúcou sa banskou
ťažbou neskoršie sa začali budovať väčšie nádrže k banským účelom. Hlavný banský strojmajster M. K. Hell (1653-1742) v roku 1738 zostrojil
vahadlový čerpací stroj. V roku 1749 ho vylepšil
s označením vodostĺpcový čerpací stroj. Týmito strojmi sa dalo zamedziť zatopeniu banských
priestorov priesakovou vodou. To prinavrátilo
pôvodnú ťažbu a nahradilo ručnú prácu i konskú silu vodnými strojmi. Vďaka svojim objavom
Hell nielen obnovil, ale aj zväčšil objem dobývanej rudy. V 16.-18. storočí sa vďaka novému rozvoju baníctva v okolí Banskej Štiavnice vybudovalo viac ako 60 nádrží. Boli vytvorené zemnými
priehradami s výškou od 10 až do 30,3 m. Zaujímavé sú i ďalšie hydrologické a hydraulické súvislosti, ako: - zapojenie viacerých nádrží za sebou do sústavy, - zapojenie cudzieho povodia,

ktoré prirodzene negravituje do nádrže, pomocou vrstevnicových jarkov a ď.
Získavanie vody pomocou „vrstevnicových
priekop“ - jarkov vedených v sklone menšom
ako prirodzený terén, umožňovalo jej efektívnejšie využitie, čím sa dosiahlo pravidelnejšie
i rýchlejšie plnenie nádrží. To môžeme nazvať
ako pridanú hodnotu, teda efekt „cudziehopovodia“. Túto myšlienku presadzoval po svojom
príchode do Banskej Štiavnice mladý Samuel
Mikovíni (1700-1750 - literárne pramene nedávajú jednoznačnú odpoveď, kedy a v akom veku
Mikovíni zomrel.), absolvent univerzít v Nemecku (Jena, Norimberg, Hale) a následne i Vojenskej akadémie vo Viedni. Tento rodák z Ábelovej
pri Lučenci bol v roku 1725 vymenovaný za stoličného matematika Bratislavy a v roku 1731
mu cisár Karol II pridelil funkciu inžiniera stredoslovenských banských miest. Vtedy vypracoval aj posudky na čerpacie stroje podľa návrhu
M. K. Hella (1738 a 1749). Z poverenia panovníka tu založil a viedol prvú banskú odbornú školu (1735-48). Na ňu nadviazala v roku 1762 Banská akadémia, ako prvá technická VŠ v Európe.
So svojimi žiakmi Mikovíni projektuje a stavia priehrady Rozgrund, Veľkú a Malú Richnavskú a rekonštruuje mnoho ďalších. Najznámejšou, najvyššou (30,3 m) a najštíhlejšou z nich je
priehrada Rozgrund (1743-44), ktorá bola dlho
najodvážnejšou sypanou zemnou priehradou
v Európe. Všetky priehrady v okolí Banskej
Štiavnice vytvárajú ucelenú VS, pozostávajúcu z cca 60 nádrží, ktoré mali veľký synergický a regulačný efekt pre banské a hutnícke procesy a slúžili pôvodnému účelu do polovice 20.
storočia. Spolu s architektonickými pamiatkami
Banskej Štiavnice sa dostali do súpisu svetového dedičstva UNESCO.
VODA PRE KREMNICKÝ RUDNÝ
REVÍR
Kremnický revír je morfologicky i hydrologicky chudobnejší a plošne menší než Banskoštiavnický, preto spôsob získavania vody bol
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tu odlišný a originálny. Na zachytenie vôd Turca
v pramennej oblasti bol vybudovaný povrchový privádzač – vodovod pre kremnické baníctvo, ako najvýznamnejšia vodná stavba v tejto
oblasti. Počiatky realizácie Turčekovského vodovodu siahajú do 16. storočia. Dali ho postaviť
Thurzovci a Fuggerovci – majitelia väčšiny banských diel v tejto oblasti a predstavitelia banskej spoločnosti.
Privádzač zachytáva 15 odberov povrchovej
vody. Jeho pôvodná dĺžka bola 22 km a prekonával výškový rozdiel asi 50 m. Pôvodná funkcia
vodovodu sa v závislosti na čase menila podľa
nárokov na vodu v meste Kremnica. Okrem pôvodného účelu – potrieb baníctva a hutníctva –
plnil aj nároky priemyslu v Kremnici, kde vznikla
mincovňa, papiereň, továreň na majoliku, tabaková továreň a i. V 20. rokoch minulého storočia
pristúpila aj ďalšia, energetická funkcia, vybudovaním štyroch stupňov VE.Vodné dielo Turček je
pozoruhodné z viacerých aspektov, najmä:
– svojim vekom (cca 500 rokov),
– po stránke hydrologicko-vodohospodárskej
(prvý prevod vody zo susedného povodia,
ďalší bol realizovaný až v polovici 20. storočia – 1954),
– v dlhodobej prevádzke plnil meniace sa funkcie zásobovania vodou viacerých rezortov až
po výrobu elektrickej energie z vody (1921
na troch stupňoch),
– na štvrtom stupni v mieste šachty II. stupňa
bola inštalovaná prvá podzemná VE v Európe.
Tak vody z povodia Váhu sú cez PVE prevádzané do povodia Hrona pod Kremnicou.
VODA V SPIŠSKO-GEMERSKOM
REVÍRI
Ako príklad budovania regulačných vodných zdrojov – nádrží v tejto oblasti Slovenska
možno uviesť nádrž Úhorná. Dokončili ju v roku
1768. Neskôr bol jej vzdušný svah upravený
tak, že pripomínala murovanú gravitačnú priehradu z kameňa. Jej realizácia je časovo osadená do obdobia najintenzívnejšej výstavby zemných priehrad v Banskoštiavnickom revíri. Aj tu,
v okolí Smolníka sa ukázalo, že ťažba rudy nebude efektívna bez neustáleho čerpania banských vôd, a to ešte skôr, než v Banskej Štiavnici.
VODA AKO DOPRAVNÉ MÉDIUM
Ťažba dreva a jeho približovanie k miestam
ďalšieho spracovania na iné tovary si vyžadovala aj využitie vodnej sily. Od začiatku 18. storočia v cudzine, na Slovensku v polovici 19. storočia v miestach intenzívnej ťažby (Pohronie, Považie, severovýchodné Slovensko) nachádza
voda ako dopravné médium ďalší rozmer svojho využitia. V úzkych údoliach horských potokov a bystrín vznikajú vodné nádržky, tzv. klauzúry. Zo zeminy a dreva, ale i kamenného či
hrazdeného muriva stavajú sa gravitačné múry,
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vybavené regulačnými otvormi - so spodnými
výpustmi a hornými priepadmi. Nimi sa regulovalo vypúšťané množstvo vody, čo umožňovalo preplavenie dreva (kmeňov stromov) cez členitý terén. Klauzúry mali malý objem s krátkym
intervalom plnenia. K najznámejším patrili: - Korytnica (na Korytnickom potoku) z roku 1882,
zrušená v roku 1957 pri stavbe cesty z Banskej
Bystrice do Ružomberka, zachovalo sa len ľavostranné torzo klauzúry;
– Stošky (Závadka n/Hronom), drevená zrubová z roku 1858, zachovali sa pôvodné plány;
– Bacúch (na Bacúšskom potoku), pochádza
z rokov 1881-1896 s konštrukciou murovaných kaziet s ílovým tesniacim jadrom. Násypové teleso klauzúry je zachované, secesná
manipulačná miestnosť na korune bola demontovaná. Z pôvodných klauzúr sú prevádzkované iba dve: - klauzúra na Bielom potoku,
postavená v roku 1917 podľa projektov Leucyho, realizovaná firmou Glesinger a klauzúra
Hronček na Čiernom Hrone.
HYDROENERGETICKÉ VYUŽITIE
VODY
Hoci začiatky využívania energie vody spadajú u nás do obdobia čerpacích strojov a stúp,
teda do 16.-17. storočia, sústavné využívanie
vodnej energie jej premenou na elektrickú energiu zaznamenávame začiatkom 20. storočia. Impulzom bol fakt, že v roku 1919 mladý štát Čechov a Slovákov vydáva tzv. Elektrizačný zákon,
teda uplatnenie pary a energie z vody v elektrárňach, pre ktoré najmä na Slovensku neboli najlepšie podmienky. Výnimkou boli nízkotlakové – prihaťové VE na Hrone (1908), Jasenskom
potoku (1923), v Spišskej Novej Vsi na Hornáde,
Rakovec na Hnilci a malá VE Ľubochňa na Ľubochnianskom potoku a i. Originálnou skutočnosťou poslednej menovanej je, že ako prvá –
na Slovensku i v ČSR, slúžila na pohon elektrického vláčika, zvážajúceho drevo i návštevníkov
a na osvetlenie kúpeľov. VE nezmyselne zrušili v roku 1966. Po odkúpení firmou Bobák, s.r.o.
v roku 1992 bola v historickej podobe zrekonštruovaná a tak sa zachovala pre budúcnosť.
Najvýznamnejšou historickou hydroenergetickou stavbou najmladšej epochy je vysokotlaková kaskáda energetických diel na Starohorskom potoku, tvorená dvoma stupňami: Stupeň I: Motyčky – Dolný Jelenec; Stupeň II: Dolný
Jelenec – Staré Hory. K zaujímavostiam stupňa
patria: dosková členená priehrada, zamurovaný vzdušný svah i násoskový priepad a podkovovitý vývar. Stupeň II tvorí vyrovnávacia nádrž
Dolný Jelenec s členenou doskovou priehradou s voľnými betónovými piliermi i vyváženou
klapkou spodného výpustu. Doskové členené
priehrady boli moderné vo svete práve v čase
realizovania kaskády energetických diel u nás,
teda v rokoch 1923-1925.
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ZÁVERY
Význam „zlatého veku“ baníctva na Slovensku pre budúcnosť priehradného staviteľstva
u nás treba vidieť predovšetkým v odkaze pôsobenia jedincov – vzdelancov tej doby, ako boli
S. Mikovíni, M. K. Hell, či v širšom význame i M.
Bell. Panovníci ich poverovali rôznymi úlohami
na pozdvihnutie prosperity spoločnosti, kultúry a vzdelanosti. Na úspechy technického školstva v Banskej Štiavnici nadviazalo po 2. svetovej vojne i budovanie SVŠT, teraz STU v Bratislave a v Košiciach.
Vodné nádrže a priehrady na Slovensku môžeme aktuálne (podľa ich veku a významu) rozdeliť do troch kategórií:  historické nádrže
a priehrady s počtom 50 (dosiaľ mnohé funkčné),  priehrady malých vodných nádrží v počte viac ako 230 (miestny význam),  priehrady
a nádrže vo Svetovom registri ICOLD s počtom
50 (regionálny až národný význam). Slovensko,
ktoré spolu s Českou republikou patrilo k 11tim zakladajúcim štátom ICOLD-u, Medzinárodnej priehradnej komisie, sa od roku 1993 stalo
jej samostatným členom. Naďalej sa aktívne podieľa na činnosti v mnohých technických výboroch ICOLD-u.
500-ročná história vodného staviteľstva
v našej krajine bola naplnená výstavbou pozoruhodných diel rozmanitej typológie, zaujímavých konštrukcií a úžitkovo dlho slúžiacich, niektorých až do súčasnosti (údolná nádrž a priehrada Orava - 1953, SVD Liptovská Mara – Bešeňová – 1976, PVE Čierny
Váh, 1982, v rovinnom území SVD Čunovo
– Gabčíkovo (1995), údolná nádrž a priehrada Domaša – 1967 (nádrž s najväčším akumulačným a regulačným účinkom), priehrady vodárenských nádrží. Slovensko si vyslúžilo pozornosť v rámci ICOLD-u i aplikáciou
moderných materiálov a technológií pri výstavbe tesnení zemných sypaných priehrad
(priehrada vyrovnávacej nádrže Dobšiná má
prvá na svete plášťové tesnenie s fóliou PVC).
Zaujímavosťou priehrady Nosice je zaistenie
stability voči posunutiu kotvením a termálny prameň v základovej škáre bol zachytený a vyvedený do tak vzniklých termálnych
kúpeľov. Okrem funkcií celospoločenských
a účelových naše historické i súčasné nádrže a priehrady majú aj ďalšiu funkciu, ktorá
vyplýva z interakcie krajiny a vodného diela,
pôsobia zvyčajne aj ako priaznivý estetický
a krajinotvorný prvok.
LITERATÚRA:
LUKÁČ, M.- PODKONICKÝ, L.: S. Mikovíni – prominent designer of earth dams and the original water system of
reservoirs in the environs of Banská Štiavnica. Slovak
Journal of Civil Engineering , Volume X, 2002/No 1,
Bratislava, p. 37-42
PURGINA, J.: Samuel Mikovíni. 1700-1750.Život a dielo.
SGK, Bratislava 1958
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Vodné koleso ako zdroj pohonu v baniach
Spiša v 19. storočí
Ing. Rudolf Magula, CSc.
Košice

ÚVOD
Využívanie vodnej energie v rudných
baniach Spišsko-gemerského rudohoria
zaznamenáva svoj vrchol a zároveň aj koniec v 19. storočí. Obmedzili sme sa iba
na Spiš, nakoľko v tomto rudnom regióne
nachádzame najviac zastúpené vodné kolesá, kým v regióne Gemera tieto evidujeme iba v jedinom prípade (bane Sv. Trojica). I keď v skúmanej rudnej oblasti vodné
hospodárstvo nedosiahlo taký stupeň rozvoja ako v banskoštiavnickej rudnej oblasti,
predsa v baniach Spiša nachádzame revíry,
v ktorých prosperita ťažby medených rúd
bola do určitej miery podmienená využitím
vôd z miestnych zdrojov najmä v časoch,
keď iné energetické zdroje okrem sily ľudskej a zvieracej neboli známe a k dispozícií.
Pokiaľ sa banské práce pohybovali v plytšej hĺbke a reliéf terénu umožňoval štôlňové dobývanie (nad niveau terénu), odvodňovanie a doprava banských produktov neboli
zvláštnym problémom. Prechod na hlbinné
dobývanie ešte v tých časoch značne sťažovalo zdolávanie väčších prítokov vôd a odťažba banských produktov z hĺbok. V baniach Spiša bola banícka činnosť už od 13.
storočia do druhej polovice 19. storočia zameraná najmä na ťažbu rúd neželezných kovov s obsahom hlavne striebra, medi a ortuti.
Postupne od 15. storočia konkrétne
záznamy o využívaní vôd v uvedenej rudnej oblasti máme doložené zo Smolníka.
Od tohto času sa stretávame aj v ďalších
revíroch s využívaním vody na rôzne prevádzkové účely, ktoré možno zhrnúť do nasledovných hlavných skupín: pohon odvodňovacích a dopravných zariadení, pohon úpravníckych a iných zariadení (napr.
dielenských) a v samotnej technológii,
napr. úpravníckej.
Aby sme si mohli urobiť konkrétny obraz o zastúpení vodných kolies v šachtovej
doprave, venujeme preto pozornosť ich zastúpeniu v jednotlivých revíroch Spiša a ich
podrobnejšej charakteristike.
Novoveská Huta. Na tejto známej medenorudnej bani vodná sila zohrávala po-
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prednú úlohu v odvodňovaní a zvislej odťažbe rúd po ich exploatovaní na povrch.
Ťažiarstvo Ján preto v roku 1768 vybudovalo významné odvodňovacie a ťažné zariadenie na šachte rovnomenného názvu
o náklade 30 000 florénov, čo v tom čase
predstavovalo obrovskú sumu. Voda sa privádzala k vratnému vodnému kolesu náhonom jej odrazom od hlavného potoka
Holubnica a z bočného Kráľovského potoka. Šachta o hĺbke 160 m bola v prevádzke ešte v roku 1885, ktorú svojho času považovali za priekopníka banskej techniky
na Spiši. Sprístupňovala štyri obzory (Jozef, Schicker, Terézia a Probstner). Hnacia
sila od vodného kolesa ku ústiu šachty sa
prenášala ťahadlom (mihadlom). Prevažná

Portál ústia bývalej dedičnej štôlne
Ladislav v Slovinkách, razenej v rokoch 1784 - 1815.

časť jaloviny a rudy bola vyťažená na povrch predmetnou šachtou.
Rudňany. Na tejto najväčšej a najvýznamnejšej rudnej bani v Spišsko-gemerskom rudohorí, inak na vodu vždy chudom revíri vedeli využiť vodnú silu veľmi
dômyselným hospodárením na pohon ťažných a odvodňovacích mechanizmov, ďalej v úpravníctve. Treba poznamenať, že pri
zvislej (šachtovej) doprave sa v tomto revíri v 19. storočí používali hlavne konské gáple a iba v troch prípadoch vodné kolesá s ľa-

novými bubnami a to na šachtách Michal,
Krížová a Spoločná (Pätoraká). Priemer vodných kolies sa pohyboval v medziach 36 –
40 stôp (11,4 – 12,6 m), hmotnosť ťaženého bremena bola okolo 600 fundov (336
kg). Na šachte Michal vodné koleso slúžilo
aj na odvodňovanie (zabezpečovalo striedavo pohon drevotyčového čerpadla a ťažné zariadenie). Vodné koleso ako brzdové
bolo stabilizované v niveau dedičnej štôlni Krížová. Voda sa privádzala hornou štôlňou Krížová najprv k vodnému kolesu šachty Michal, odtiaľ ku šachte Krížová a ďalej
k Spoločnej šachte, odkiaľ štôlňou Terézia
samospádom vytekala na povrch.
Voda sa privádzala a získavala zo štôlní
Sv. Duch, Rothbaum (Červený strom), ďalej
z potoka Koterbach a Ždiarik.
Slovinky. V tomto kedysi významnom
medenorudnom revíri voda ako zdroj energie zohrávala svoju úlohu už v starých časoch. Pred generálnym riešením odvodňovanie slovinských baní vyrazením dedičnej
štôlne Ladislav v rokoch 1784 až 1815 sa odčerpávanie banských vôd a sčasti aj odťažba banských produktov (rudy) zabezpečovala jednoduchými mechanizmami, poháňanými popri konských gápľoch aj vodnou
silou. Vodné kolesá naďalej zabezpečovali
pohon tyčových čerpadiel (kunstov) v šachtách Dorothea (Latzenberg), Peter a Adam
– Eva ešte aj v druhej polovici 19. storočia.
V poslednej šachte vodné koleso slúžilo aj
na odťažbu banských produktov. Hnacia
sila (voda) sa získavala z potoka Latzenberg,
resp. zo Slovinského potoka. Prívod vody sa
zabezpečoval jej odrazom od hlavného toku
stavidlami a privádzal umelým kanálom.
Gelnica. Baníctvo v Gelnici a blízkom
okolí malo v minulosti popredný význam.
Dôkazom toho je skutočnosť, že na čele bývalých hornouhorských banských miest čo
do hodnosti stála Gelnica, na ktorú sú viazané najstaršie pamiatky baníctva. Najobvyklejšou formou banského podnikania tu
bolo ťažiarstvo. Hlavné žily vo vyšších partiách vzhľadom na morfológiu terénu otvárali šachtami, kde sa využívala konská sila.
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Z vodohospodárskej histórie
Unikátne využívanie vodnej energie
v tomto revíre predstavovala jediná slepá
šachta Krížová, kde vratné koleso bolo inštalované pod zemou pri šachte a voda k nemu
sa privádzala zvláštnou, pre tento účel vyrazenou štôlňou od potoka Schlossgrund.
Vodné koleso poháňalo ťažný a odvodňovací mechanizmus (drevotyčové čerpadlo).
Z hľadiska vodohospodárskeho účelu
tu zohrávala hlavnú úlohu ako energetická zásobáreň umelá vodná nádrž – „jazero“ Thurzov, nachádzajúce sa v areáli tzv.

V predmetnom revíri najväčšie využívanie vodnej energie zaznamenávame v polovici 19. storočia, keď bolo v činnosti najviac vodných kolies, zabezpečujúcich odvodňovanie banských priestorov a odťažbu banských produktov.
Medzi najstaršie tu používané vodné kolesá sa radí koleso na šachte Rotenberg,
postavené na náhone vody zo smolníckeho potoka vo vzdialenosti 90 m od šachty.
Prevod sily zabezpečovalo najprv mihadlo,
umiestnené horizontálne v krytom prístreš-

Umelá vodná nádrž - „jazero“ Thurzov v Gelnici.

Thurzovských kúpeľov. Pomenovanie bolo
odvodené od zemepanskej grófskej rodiny vlastniacej v tých časoch aj bane. Tá pre
potreby banskej prevádzky dala vybudovať vodnú nádrž pravdepodobne už v prvej
polovici 18. storočia, čo sa dá nepriamo odvodiť už z toho, že tu v roku 1753 bolo udelené banské oprávnenie pri šachte Thurzo
„pri jazere“. Sypanou hrádzou vytvorený
vodný rezervoár, zachytávajúci prebytočnú
vodu, zásoboval v časoch kritických spomínaný potok Schlossgrund.
Smolník. Najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie vodné hospodárstvo v spišskej
oblasti zaznamenávame v Smolníku, ktoré tu zaraďujeme medzi najstaršie. Predmetom dobývania po dlhé storočia tu boli
medené a strieborno-medené rudy, pritom sa zužitkovali aj meďnaté, tzv. cementové vody.

ku, ktoré neskôr vymenili za oceľové tiahla.
Samotný odvodňovací mechanizmus (tzv.
kunst) ako technický unikát bol v činnosti
ešte v roku 1934.
Šachta Grosskunst bola vystrojená klasickým čerpadlom (kunstom), pohon ktorého zabezpečovalo vodné koleso na vrchnú
vodu, privádzanú kanálom od kolesa šachty Rotenberg. Prívodný vodný kanál bol
o dĺžke 447 siah (l siaha = 1,896 m). Obidve
vodné kolesá sa nachádzali v západnej časti ložiska.
Ďalšie vodné kolesá boli inštalované pri
šachtách Baptista, Jozef a Fund. K ich pohonu slúžila voda privádzaná do areálu závodu Nižnou vodnou štôlňou a krytým prívodným kanálom, vybudovaným z lomového kameňa o celkovej dĺžke 4502 siah.
Vratné vodné koleso pri šachte Baptista zabezpečovalo pohon ťažného gápľa.
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Slúžilo tiež k odťažbe banských produktov
a k doprave materiálu od šiesteho obzoru.
Vodné koleso šachty Jozef zabezpečovalo aj pohon drevotyčového čerpadla
(kunsta), ktoré v roku 1853 vymenili za moderný vodnosĺpcový motor (s výkonom
98,6 HP). Išlo o najvýkonnejší vodný pohon
v bývalom Uhorsku.
Na šachte Fund bol do roku 1747 inštalovaný konský gápeľ, ktorý nahradili vodným kolesom, keď bol dobudovaný vodný
kanál. Zabezpečovalo odťažbu banských
produktov v kožených vreciach (volská, byvolia), nakoľko zvislosť šachty pre veľkú hĺbku nebola zachovaná a doprava nádobami
(okovami) by poškodzovali výdrevu šachty.
Šachta Alžbeta (Elizabeth) sa nachádzala vo východnom banskom poli a bola jeho
centrálnym vertikálnym dielom, ktorý aj
odvodňovala (kožené vrecia). Zdrojom pohonu od roku 1747 bolo vratné vodné koleso. Vodná energia sa privádzala kanálom
o dĺžke 1110 siah zo Širokej doliny a Červenej vody. Čerpacia výška šachty bola
317,5 m. V roku 1856 vodné koleso nahradili vodnostĺpcovým strojom.
ZÁVER
Vrchol využívania vodnej energie k pohonu vodných kolies vo zvislej doprave
(šachtách) v baniach Spiša sa zaznamenáva
v polovici 19. storočia. Slúžili k pohonu čerpacích mechanizmov (kunstov) a dopravných zariadení. Ako vyplýva z počtu zastúpených revírov, vodné zdroje sa stali vítaným zdrojom energie iba tam, kde to reliéf
terénu a miestne vodné pomery umožňovali. V podstate v danej oblasti bola najviac
zastúpená sila zvieracia, ktorú treba pokladať za najnákladnejšiu.
V druhej polovici 19. storočia v dôsledku
priemyselnej revolúcie dochádza aj v baníctve k zmene uplatňovania vodnej energie a to k zavádzaniu vodostĺpcových strojov, vodných turbín za účelom výroby elektrickej energie, ďalej parných strojov.
V zásade možno konštatovať, že klasické využívanie energie vody malo často rozhodujúci vplyv aj na ekonomické výsledky. Popisom daných revírov sme sledovali
cieľ poskytnúť vekový obraz o ich zastúpení v 19. storočí.

/Gewerkschaftlicher Protokoll der szlovinker Ladislai Haupt Erbstolens
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Príhovor predsedu Výkonnej rady ZZVH
na slávnostnom zhromaždení k 20. výročiu vzniku
HISTÓRIA
Pri pohľade na 20-ročnú činnosť
ZZVH sa nedajú nespomenúť skutočnosti, ktoré viedli k samotnému vzniku
združenia a následne k jeho 20-ročnému fungovaniu.
Po roku 1989 došlo v každej oblasti k podstatným zmenám. Nebolo
tomu inak ani v hospodárskom živote,
kedy sa práva a nároky zamestnancov
a zamestnávateľov začali uplatňovať
prostredníctvom kolektívnych zmlúv,
ktoré boli výsledkom tripartitných rokovaní. Táto situácia vyžadovala ustanovenie jedného reprezentanta za zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku.
Samotný akt vzniku začal pozvánkou námestníka ministra lesného
a vodného hospodárstva, Ing. Augustína Jambora, CSc., ktorý pozval riaditeľov organizácií vodného hospodárstva na ustanovujúce zasadnutie Združenia, ktoré sa konalo dňa 9.12.1991
v zasadačke Západoslovenských vodární a kanalizácií v Bratislave za účasti
17 zástupcov organizácií štátnych podnikov podliehajúcich MLVH SR a 2 súkromných spoločností, námestníka ministra MLVH SR a predsedu odborového zväzu DREVO-LESY-VODA.
Zakladajúcimi členmi Združenia sa
stali: Povodie Dunaja, Povodie Váhu,
Povodie Hrona, Povodie Bodrogu
a hornádu, ZsVaK, StTVaK, VVaK, VaK
Bratislava, Vodohospodárska výstavba, HYCO, VÚVH, Geohyco, Hydrocoop,
Hydrounion, Elhyco, Aquaceco, Vodné
zdroje, Hydrocontakt Košice.
Na rokovaní sa prerokovali a schválili stanovy a zvolili sa orgány ZZVH:
7-členná Výkonná rada (Ing. Sokáč,
Ing. Podkonický, Ing. Binder, Ing. Banas, Ing.Miklas, Ing. Holčík) a 3-členná
revízna komisia (Ing. Mazáč, Ing. Durčanský, Ing. Straka) .
Za prvého predsedu Výkonnej rady
Združenia bol navrhnutý a zvolený
Ing. Dezider Sokáč.
Už v priebehu prvého stretnutia sa
ukázalo, že činnosť združenia nezostane len pri kolektívnom vyjednávaní.
Prítomní zástupcovia štátnych pod-
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nikov podali návrhy smerujúce k profilovaniu Združenia a vyslovili potrebu,
aby Združenie:
 obhajovalo a presadzovalo oprávnené požiadavky svojich členov
 uplatňovalo názory a odborné
stanoviská k rozhodujúcim zámerom
vodného hospodárstva
 spolupracovalo s orgánmi štátnej správy vo VH v záujme zlepšovania
podmienok pre profesnú činnosť
 zúčastňovalo sa na legislatívnych
úpravách zákonov a vyhlášok v oblasti VH.
Ďalej bolo potrebné nájsť vhodnú
formu a spôsob, ako tieto snahy realizovať. Výkonná rada ( VR) preto už 3.
marca 1992 urobila prvé kroky – a vypracovala plán činnosti Združenia, ktorý bol rozdelený do 4 odborných komisií, ktoré mali svojou náplňou obsiahnuť predpokladaný záujem.
Boli to nasledovné komisie:
 legislatívna, pod vedením nebohého Ing. Nahálku
 ekonomická, pod vedením pána
Ing. Borušoviča
 rozvoj vodného hospodárstava,
pod vedením Doc.Ing.Bindera Dr.h.c.
 sociálna, pod vedením pána
Ing. Podkonického.
Združenie bolo zaevidované na Ministerstve vnútra SR ako právnická osoba v zmysle zákona č. 83/90 Zb. v znení
zákona č. 300/90 Zb. o združovaní občanov dňa 20. 12. 1991, IČO 30841721.
Prvé zasadnutie zhromaždenia
Združenia, sa uskutočnilo 4.6.1992 vo
výchovno - vzdelávacom zariadení Povodia Váhu, š.p. v Bobrovníku, kde vytvorilo podmienky a spresnilo program
a ciele pre odborné komisie.
ZZVH po svojom vzniku a zaregistrovaní zahájilo rokovanie so Svazom
zaměstnávatelů ve vodním hosporářství ČR s ktorým nádejná spolupráca postupne slabla a po vzniku SR prestala.
Začali sa aj rokovania o podmienkach vstupu do Únie zamestnávateľských zväzov SR. Vstup do únie bol
motivovaný najmä tým, že sme chceli
mať prístup k návrhom zákonov, hlav-

ne s vodohospodárskou problematikou a formou stanovísk a pripomienok
sa snažiť ich vylepšovať v profesnom
záujme.
V období ďalších rokov Združenie
vykonávalo činnosť vyplývajúcu z úloh
stanovených a dohodnutých na Výkonných radách a Zhromaždeniach.
Pri desiatom výročí vzniku ZZVH
na Slovensku sa konštatovalo, že základňu tvorí 30 členských organizácií,
ktoré zamestnávali takmer 15 500 zamestnancov.
Z hľadiska členskej základne bol rok
2004 mimoriadne dramatický a plný
prekvapení. Členskú základňu ZZVH
opustili zástupcovia vodárenských
spoločností a vytvorili si vlastnú Asociáciu vodárenských spoločností, týmto došlo k podstatnému poklesu našej
členskej základne.
Napriek uvedenej skutočnosti ZZVH
aj dnes existuje a naďalej vykazuje svoju činnosť.
So vzniknutou organizáciou vodárenských spoločností sme nadviazali komunikáciu a spoluprácu, ktorá
sa dotýka hlavne spoločných aktivít,
napríklad pri organizovaní Svetového dňa vody či výstavy AQUA. Zástupcovia AVS a ZZVH spolupracujú
pri spracovavaní novej národnej sústave povolaní. Navzájom sa pozývame na výročné zasadnutia svojich orgánov.
Toľko k histórii ZZVH na Slovensku.
SÚČASNOSŤ
Tak ako celá naša spoločnosť aj
Združenie za uplynulých dvadsať rokov existencie prešlo určitým vývojom.
V priebehu rokov došlo a naďalej dochádza k zmenám, či už v členskej základni, alebo v personálnom obsadení orgánov ZZVH, základných legislatívnych dokumentoch, ktorými sa činnosť Združenia riadi.
Združenie zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 9-člennej Výkonnej rady v zložení: predseda - Ing. Ján
Munkáči, podpredseda - Ing. Juraj Brtko, CSc., podpredseda - Ing. Ladislav
Bariak a členovia: Ing. Ladislav Gáll,

Vodohospodársky spravodajca

1 – 2 2012

Dokumenty
Ing. Peter Gemeran, RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., JUDr. Vladimír Zachar,
Ing. Vladimír Molčan, Ing. Ladislav Slebodník, a odborných komisií:
RK (predseda Ing. Gabriel Tuhý), LK
(predseda JUDr. Július Cvancinger), K T
I a P (predseda Ing. Ingrid Kušniráková), KVT (predseda RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.), K pre spoluprácu a styk
so zahraničím (predseda: Ing. Viliam Višacký, CSc.), KmaS (predseda: Ing. Mária Richnovská), RR (predseda: Ing. Pavel Hucko, CSc.).
Vnútorná činnosť ZZVH sa riadi internými predpismi, ktorých základ
tvoria:
1. Stanovy Združenia, ktoré boli naposledy zmenené a schválené
na zasadnutí Zhromaždenia dňa
21.4.2006 na Ružinej. Zmena Stanov bola vzatá na vedomie MV SR
dňa 26. 6. 2006 pod číslom VVS/12200/90-111-3.
2. Rokovací poriadok Zhromaždenia
schválený Zhromaždením dňa 27. 4.
2007 Uzn. p. č. 9.
Medzi ďalšie interné dokumenty
patria:
1. Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi MŽP SR a ZZVH podpísané 23.6.2006 v Banskej Štiavnici
2. Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi AVS a ZZVH v oblasti starostlivosti o ŽP so zameraním
na VH podpísané 19.3.2009 Čunove.
3. Dohoda o ustanovení tripartitného orgánu vo VH uzatvorená medzi:
MŽP SR, OZ DLV a ZZVH , podpísaná
10.12.2007 v Bratislave. (v súčasnosti
sa pripravuje nová Dohoda)
4. Štatút súťaže o cenu ZZVH za najlepšiu DP v oblasti VH a hydrologie, schválený Zhromaždením dňa
30.4.2009,Uzn.časť C bod 9
5. Štatút konferencie mladých vodohospodárov, schválený Zhromaždením dňa 30.4.2010 Uzn. časť C bod
12
6. Štatút časopisu Vodohospodársky spravodajca, schválený VR dňa
11.12.2009 čl. II.bod 4)
7. Akčný plán na príslušný rok schválený Zhromaždením
8. Rozpočet na príslušný rok schválený
Zhromaždením
9. Kolektívna
zmluva
vyššieho
stupňa – uzatvorená medzi ZZVH
a OZDLV na príslušný rok schválená
Zhromaždením
Pri príprave a spracovávaní prísluš1 – 2 2012

ných legislatívnych dokumentov, návrhov uznesení a ďalších legislatívnych
otázok je úzka spolupráca s predsedom legislatívnej komisie, JUDr. Cvancingerom.
Predseda legislatívnej komisie bol
VR schválený za zástupcu ZZVH v Sektorovej rade pre vodu, odpad a životné
prostredie v projekte Národná sústava
povolaní.
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Združenie začínalo svoju činnosť
s 19 členskými organizáciami.
V priebehu 20 rokov došlo k zmenám v členskej základni, či už z dôvodu
zrušenia firmy, zlúčenia s inou firmou,
alebo zmenou zamerania firmy a následne vystúpením zo Združenia.
Vzhľadom na turbulenciu v politickom spektre po parlamentných voľbách, došlo v členských organizáciách
ZZVH k viacerým personálnym zmenám. Noví zástupcovia boli kooptovaní na zasadnutiach Výkonnej rady a následne boli v zmysle Stanov schválení
Zhromaždením.
V súčasnej dobe členskú základňu
tvorí 18 členských organizácií, ktoré zamestnávajú cca 4800 zamestnancov.
Sú to: SVP š.p. PR Banská Štiavnica, SVP
š.p. OZ Bratislava, OZ B. Bystrica, OZ
Piešťany, OZ Košice, PTVS a.s. Poprad,
SHMU Bratislava, VÚVH Bratislava, VV
Bratislava, Hydrocoop s. r.o. Hydroprojekt Košice Bursa s.r.o. B. Bystrica, GEOtest s.r.o.Bratislava, Bratislava, Hydroteam s.r.o. Bratislava, Hydrotech.a.s.
Vinosady, Ingeo-Envilab s.r.o. Žilina,
Inprokon s.r.o. Bratislava, RegotransRittmeyer s.r.o. Bratislava.
Všetky členské organizácie sú riadnymi členmi s hlasom rozhodujúcim.
Uvedomujúc si nevyčísliteľný prínos
niektorých zakladajúcich členov, resp.
dlhoročných funkcionárov, Zhromaždenie zvolilo za svojich čestných členov: Ing. Dezidera Sokáča, Ing. Ladislava Podkonického, Ing. Kamila Kartáča
a Ing. Júliusa Hétharšiho.
VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Vzdelávanie a propagácia patria stále medzi základné ciele ZZVH. Realizujeme ich rôznymi formami: konferenciami, seminármi, kurzami, súťažami,
vedením webovej stránky ZZVH a vydávaním časopisu.
Podujatia, ktoré sú obsiahnuté
v Akčnom pláne ZZVH, sú organizované ZZVH alebo členskými organizácia-
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mi. ZZVH sa podieľa na ich organizovaní, pri ich financovaní alebo ako mediálny partner.
1. Za veľký prínos ZZVH považujeme skutočnosť, že sa dodnes podarilo
zachovať vydávanie časopisu VODOHOSPODÁRSKEHO SPRAVODAJCU ako
dvojmesačníka na dobrej kvalitatívnej
aj kvantitatívnej úrovni. Vydávanie časopisu je súčasťou výchovy, vzdelávania a oboznamovania sa s činnosťou vo
vodnom hospodárstve a predstavuje
verejnoprospešnú činnosť
Za roky svojho trvania sa časopis
stal dobrým pomocníkom nielen pre
odborníkov z odvetvia vodného hospodárstva, ale aj pre širokú verejnosť.
S ohľadom na účel časopisu – šíriť
aktuálne a nové poznatky a skúsenosti
z oblasti vodného hospodárstva – dodávame časopis nielen členským a profesijným organizáciám, ale aj ústredným orgánom štátnej správy, zdravotníctvu, krajským a obvodným úradom
životného prostredia, školám, knižniciam, výskumným ústavom a iným inštitúciám a fyzickým osobám v SR a ČR.
Štandardný náklad je v súčasnosti 1100 kusov a periodicita šesť dvojčísiel za rok, rozsah štandardného čísla cca 42 strán.
Podľa potreby a možnosti sa štandardný náklad a rozsah upravuje a okrem vlastných stránok časopisu počíta sa aj s vydávaním doplnkových materiálov a príloh ako sú schválené zákony, technické normy, reklamy
a iné dôležité dokumenty vo vodnom
hospodárstve.
Prípravu, výrobu a expedíciu časopisu zabezpečuje zodpovedná redaktorka Mgr. Tatiana Šimková a 20 členná redakčná rada s jej predsedom
Ing. Pavlom Huckom, CSc..
Časopis sa poskytuje zdarma, a bez
prispenia iných zdrojov odčerpáva
viac ako polovicu celkových príjmov
ZZVH.
Ešte v roku 2010 sme sa prostredníctvom komisie pre styk a spoluprácu so zahraničím, predsedom ktorej je
Ing. Višacký, CSc., začali zaoberať s možnosťou spolupráce s krajinami V4. Všetky krajiny V4 majú svoj vlastný odborný časopis do ktorého prispievajú odborníci danej krajiny s cieľom podeliť
sa o svoje skúsenosti, analýzy a výsledky, zistené súvislosti, príčiny a následky alebo roztriedenie informácií. Aj napriek podobnej histórii krajín, podobných klimatických a geologických či

29

Dokumenty
hydrologických podmienok, podobnej
kultúre a vzdelaniu a určite podobných
problémov v súvislosti s riešením udalostí vo vodnom hospodárstve existuje
len veľmi malá výmena informácií medzi týmito krajinami. Príčinou je odlišnosť jazykov, samozrejme okrem češtiny a slovenčiny.
Začali sme projekt na prípravu strategického programu Medzinárodného
Višegradského fondu v rámci ktorého
by bolo možné zabezpečiť preklad vybraných článkov pre uverejnenie v odbornom časopise danej krajiny.
Program by trval 3 roky, v priebehu
ktorých by bolo možné realizovať preklady odborných článkov. Redakcia časopisu v každej krajine vyberie v priebehu roka 3 články, ktoré odporučí na preloženie do jazykov ostatných
krajín V4. Preložené články by boli poskytnuté redakciám na zverejnenie.
Každá redakcia teda v priebehu roka
získala preklad 9 odborných článkov
krajín V4. V prípade, že do projektu
vstúpi aj Ukrajina by to bolo 12 odborných článkov.
Takáto výmena informácií cez odborné články by bola kľúčovou reakciou na rôzne úlohy a určite by uľahčila prístup k záverom odborníkov
z iných regiónov, ktorí podobnú úlohu už riešili.
2. Ďalšou aktivitou v oblasti výchovy
a vzdelávania, ktorú ZZVH každoročne
v zmysle schválených štatútov uskutočňuje a finančne prispieva, sú súťaže:
Ide o konferenciu mladých vodohospodárov spojenú so súťažou o 3
najlepšie odborné práce . Táto súťaž sa
v tomto roku uskutočňuje už po 10 raz.
Zúčastňujú sa jej súťažiaci nielen zo SR,
ale aj ČR. Organizačne akciu zabezpečuje SHMU v súčinnosti s našou komisiou vedecko-technickou, ktorej predsedkyňou je RNDr. Majerčáková a komisiou pre propagáciu T a I s predsedkyňou Ing. Kušnirákovou.
Z komentárov a hodnotení je zrejmé, že je nutné venovať pozornosť
výchove mladých. Treba si len priať,
aby sa takéto aktivity naďalej rozširovali a zhodnocovali, aby sa aj u občanov vytváral kladný vzťah k vode a jej
ochrane už od mladého veku.
Na základe dobrých skúseností
s gesciou súťažných konferencií mladých vodohospodárov sa ZZVH rozhodlo od roku 2009 o c e ň o v a ť aj najlepšie diplomové práce z oblasti vodného hospodárstva. Súťaž sa vyhla-
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suje každoročne pod názvom Súťaž
o cenu ZZVH za najlepšiu diplomovú
prácu. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti, ktorí končia inžinierske štúdium
SvF STU na: 1) Katedre vodného hospodárstva krajiny a 2) Katedre hydrotechniky. Organizačne akciu zabezpečuje komisia vedecko-technická, ktorej
predsedkyňou je RNDr. Majerčáková
a komisia pre propagáciu T a I s predsedkyňou Ing. Kušnirákovou.
Medzi každoročne opakujúce sa aktivity patria predovšetkým:
Sprievodné akcie pri príležitosti SDV
Medzinárodná konferencia Pitná
voda, VS ako mediálny partner
Kurzy vodohospodárov,vzorkovanie mikrobiologický, hydrometrovania,
hydrobiologický
Konferencie s medzinárodnou účasťou (Sedimentdy VT a VN, Manažment
povodí a povodňových rizík ap.)
Aktivity Združenia v oblasti vzdelávania sú finančne náročné a prevažne
sú financované Združením z vlastných
prostriedkov. V predchádzajúcich rokoch sme boli schopní vydávať časopis
len so značnou finančnou podporou
MŽP SR. V rokoch 2008, 2009 a 2010
na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR, nám bola poskytnutá podpora formou dotácie z Evironmentálneho fondu, na zhotovenie
a expedíciu VS , čo bolo výraznou pomocou pre naše Združenie.
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
Kolektívne vyjednávanie je hodnotené ako jedna z najdôležitejších, pritom aj náročných úloh v náplni Združenia. V procese uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vystupuje
Združenie prostredníctvom určených
vyjednávačov, ktorí v medziach mandátu schváleného orgánmi Združenia
dohadujú nároky s partnerom.
Od samého začiatku boli a sú vzťahy medzi odborármi zastúpenými Odborovým zväzom drevo – lesy – voda
a Združením veľmi korektné, ale zároveň veľmi náročné. Vyplýva to z toho,
že každý má iné poslanie. Na jednej
strane zamestnávatelia musia pozerať na stránku racionalizácie vodohospodárskych procesov v nepriaznivom
ekonomickom prostredí, kým úlohou
odborov je predovšetkým presadzovať
záujmy zamestnancov najmä v mzdovej oblasti, ale aj v sfére sociálneho zabezpečenia.
Vyššia kolektívna zmluva sa vzťa-

huje na štyri právne subjekty. Okrem
nich dve členské organizácie (SHMÚ
a VÚVH) majú platné podnikové KZ
uzatvorené na základe Kolektívnej dohody vo verejnej službe. Kolektívne
vyjednávanie na rok 2011 prebiehalo
s predsedom OZ DLV pánom Zdenkom
Dlugošom bezkonfliktne v spoločnej
zhode v dohodovaných oblastiach.
Vyššia kolektívna zmluva na rok 2011
ako podklad pre uzatvorenie podnikových KZ bola zaregistrovaná a uložená
na MPSVaR SR.
Dňa 26. 10. 2011 sme začali kolektívne vyjednávanie o KZVS 2012.
FINANCOVANIE
ZZVH sa riadi Zákonom č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve. Účtuje v okruhu
jednoduchého účtovníctva formou
ručného spracovania so súčinnosťou
ostatných pomocných evidencií : knihy faktúr, záväzkov a pohľadávok., pokladničnej knihy, inventúrnych súpisov
majetku.
K zabezpečeniu bezhotovostného styku má ZZVH zriadené účty vo
VÚB a.s. pobočka B. Bystrica: a) bežný
účet 58032312/0200 b) fondový účet
1773894151/0200
Základným riadiacim dokumentom v oblasti financovania je rozpočet na príslušný rok, schválený Zhromaždením. Skladá sa z príjmovej časti
a z časti výdavkovej
Základná časť príjmov ZZVH je
z členských príspevkov a len v nemalej miere z iných zdrojov, napríklad dotácie z EF, 2 % z DPFO a z inzercie v časopis VS.
V štruktúre výdavkov dominujú výdavky na vzdelávanie a propagáciu. Ide
o výdavky na vydávanie časopisu, ako
aj odmeny v súťažiach,odborné konferencie ap.
Bežné prevádzkové náklady sú nižšie z toho dôvodu, že okrem dobrovoľnej činnosti odborníkov z členských
organizácií pracujúcich pre Združenie, podstatnú časť prevádzkových nákladov znášajú 2 členské organizácie,
v ktorých sídli sekretariát ZZVH ako aj
redakcia časopisu Vodohospodársky
spravodajca (SVP š.p., OZ Banská Bystrica a VÚVH).
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte mi záverom môjho vystúpenia poďakovať sa za spoluprácu
a podporu v našej činnosti za uplynulé
20-ročné obdobie. Osobitné poďakovanie patrí všetkým zakladajúcim čle-
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I. Príjmy

ZZVH

VS

Spolu

1.

PS

52

52

2.

Členské príspevky

32

32

3.

Inzercie

4.

Dotácie

5.

Ostatné 2 %

6.

SF

1

Spolu

33

4

37

Celkom PS + P

85

4

89

ZZVH

VS

Spolu

3

3

0

0
1

II. Výdavky

1
1

1.

Osobné výdavky

11

9

20

2.

Schôdzková činnosť

9

1

10

3.

Tlač a expedícia VS

12

12

4.

Publikácie, tlač, film

16

16

5.

Konferencie, semináre

8

8

6.

Študijné pobyty, odborné exkurzie

15

15

7.

Prevádzkové výdavky

5

8.

Tvorba SF

1

Spolu

65

2

1
24

Zostatok k 31.12. 2011

89
0

Celkom V + KS

nom ZZVH, členom tak bývalej, ako aj
súčasnej Výkonnej rady, členom revíznej komisie, tajomníkom, predsedom
odborných komisií a neposlednom
rade predsedovi a členom redakčnej
rady časopisu VS za odvedenú prácu.
Ďakujem všetkým inštitúciám, ktoré
prispeli nášmu Združeniu materiálnou
alebo inou podporou. Poďakovanie

7

65

patrí aj Ministerstvu ŽP SR za poskytnutie finančných prostriedkov formou
dotácie z EF na aktivity, bez ktorých
by nemohli byť mnohé z našich úloh
uskutočnené.
Úplne na záver mi dovoľte, aby som
jubilantovi, a teda nám všetkým, zablahoželal, poďakoval za doterajšiu úspešnú činnosť a zaprial do budúcich desať-

24

89

ročí veľa úspechov, čo najmenej problémov a čo najviac tak veľmi potrebných zanietených ľudí pre prácu.
Do nastávajúceho obdobia vám
všetkým prajem dobrého zdravia a veľa
pracovných a osobných úspechov.
Ing. Ján Munkáči,
predseda Výkonnej rady ZZVH

Budúcnosť, ktorú chceme – PO KVAPKÁCH
Achim Steiner, námestník generálneho tajomníka OSN, sa vyjadril, že investovanie len
0,16 % celosvetového HDP do vodného sektora by o polovicu mohlo znížiť počet ľudí bez
prístupu k bezpečnej pitnej vode a sanitácii.
Pred konferenciou o trvalo udržateľnom rozvoji RIO+20, ktorá sa uskutoční 20. – 22. júna 2012, odštartovala OSN
v decembri minulého roka globálnu kampaň Budúcnosť, ktorú chceme. Jej súčasťou je aj európska reklamná súťaž
pod názvom Budúcnosť, ktorú chceme – PO KVAPKÁCH. Táto súťaž, ktorej ústrednou témou je voda, vyzýva profesionálov aj amatérov z 48 európskych krajín, aby navrhli takú reklamu do novín, ktorá by pôsobila osvetovo a inšpirovala verejnosť, aby šetrila s vodou, správala sa k nej citlivo a zodpovedne.
Uzávierka súťaže je 29. február 2012.
Aj pre vodohospodárov to môže byť podnetné, a preto si kliknite na: www.drobydrop.eu
- red -
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Členská organizácia ZZVH
V nadväznosti na Vodohospodárskeho spravodajcu č. 11–12/2011 uverejňujeme prezentácie
ešte dvoch členských organizácií ZZVH.

Inprokon
Firma INPROKON s. r. o., založená
v roku 1992, vykonáva projektovú, inžiniersku a konzultačnú činnosť v oblasti vodného hospodárstva a ekologických stavieb. V oblasti projektovania vypracováva všetky stupne prípravnej a projektovej dokumentácie.
Rieši samostatné štúdie v oblasti vodného hospodárstva a spolupracuje ako
riešiteľ inžinierskych sietí v urbanistických štúdiách obcí a miest. Rieši možnosť rekonštrukcií jestvujúceho stavu
inžinierskych sietí a ich doplňovanie,
zmeny a prispôsobovanie novým požiadavkám v rozširovaných územiach
alebo na územiach, kde sa mení ich využívanie. Navrhuje základné systémy
riešenia pre obce, alebo skupiny obcí,
ktoré nie sú vybavené vodovodmi a kanalizáciami. V konzultačnej oblasti poskytuje poradenskú činnosť a návrhy
na riešenie problémov v oblasti vodného hospodárstva a ekológie. Pre možnosť realizácie pomáha vypracovaním
potrebných podkladov pre získanie financií z podporných fondov.
Činnosť spoločnosti je zameraná
hlavne na:
– zachytávanie prameňov a odber
podzemnej i povrchovej vody,
– akumulačné objekty,
– čerpacie stanice a ATS pre pitnú
a úžitkovú vodu,
– úprava podzemnej a povrchovej
vody,
– prívodné potrubia a rozvodné siete
vodovodov,
– kanalizačné siete splaškové, dažďové, jednotné,
– ochrana územia pred vonkajšími vodami,
– domové čistiarne,
– čistiarne pre osady a malé obce,
– mestské čistiarne odpadových vôd,
– čistiarne priemyselných odpadových vôd,
– prečerpávacie stanice odpadových
vôd,

– inžinierske siete (vodovody, kanalizácie, plynovody, energetické rozvody, telekomunikačné rozvody)
pre priemyslové závody, priemyslové parky, obytné štvrte,
– skládky komunálnych odpadov,
rekonštrukcie sietí a objektov vodného
hospodárstva
REFERENCIE
– kanalizácia v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
– inžinierske siete v obytnom satelite Strmé vŕšky, Bratislava - Záhorská
Bystrica
– vodojem Novosvetská ul. Bratislava - Staré Mesto a rekonštrukcia prívodných a rozvodných potrubí
– rozšírenie vodných zdrojov Gerlachov, vrátane rozšírenia rozvodnej
siete a nového vodojemu
– vodovod pre obec Vydrník (napojenie na Spišský skupinový vodovod)
– preložky vodovodov v rámci stavby
Diaľnica D61 Bratislava, Mierová ulica - Senecká cesta
– automobilový priemyselný park Lozorno – vodovod a kanalizácia, ČOV
– Častkov – obecná kanalizácia a ČOV
– Vrbovce – kanalizácia a ČOV
– výrobný závod PSA Peugeot / Citroën Trnava – celá vodohospodárska časť závodu od štúdií až po prevádzkové poriadky
– rekonštrukcia vodovodu DN 600 Trnava – Malženice dĺžky 11,6 km, vypracovanie PD a inžiniering
– povodie Váhu a Dunaja – odvedenie
a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou
– logisticko-skladové centrum Trnava
– Rezerva 2
– Bratislava, Rajská ulica – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
– TriGranit Centrum Bratislava, Lakeside Office Complex – preložky inžinierskych sietí

– zásobovanie pitnou vodou regiónu
Novohrad
– ČOV odkanalizovanie trnavského regiónu, časť 2: Rekonštrukcia ČOV Trnava
– zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne
Bardejov – Horná Topľa
– Rača – Grinava, vodovodné zásobné
potrubie
– región Nové Zámky - odvedenie
a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou,
– obytný súbor Vlkovka, MČ Záhorská
Bystrica
– Záhorská Bystrica – Obytná zóna
Krče
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová
Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany
Bratislava, Tomášikova ul. – rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia
Pharos Bratislava, Letisko – západ –
dopravná a technická infraštruktúra,
vodohosp. siete
Lamačská brána 1. etapa – príprava
územia Devínska Nová Ves – Lamač
Moravské Lieskové – vodovod, kanalizácia a ČOV
Železničný koridor, Bratislava – železničné zapojenie Letiska M. R. Štefánika 1.- 3. etapa
Rýchlostná cesta R1 Nitra, Západ –
Selenec, SSÚR Selenec
Drahovce – obecná splašková kanalizácia
Žiar nad Hronom – predĺženie životnosti úložiska popolčeka
Bratislava, Tomášikova ul. – rekonštrukcia vodovodného výtlačného potrubia DN 800
– štúdia prepojenia železničného koridoru TEN – T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave
– zrážkovo – odtoková štúdia Lamačskej brány pre potreby investície
The Port (Bory)

INPROKON s. r. o.
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
tel.: 02/62411613
fax: 02/62411631
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Regotrans – Rittmeyer
Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o. je dcérska spoločnosť
Rittmeyer AG, Baar-CH patriacej do skupiny BRUGG.
Spoločnosť vznikla 21.11.1990 so zameraním na oblasť
merania, reguláciu a riadenia technologických procesov.
V súčasnosti pracuje pre dve základné odvetvia: vodné
hospodárstvo a energetika.
Spoločnosť je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2009.
Rozsah činnosti zahŕňa kompletnú finalizáciu zákaziek:
– poradenská činnosť
– projektová činnosť
– dodávka prístrojov a zariadení
– montážna činnosť
– programové vybavenie
– uvedenie zariadení do prevádzky
– revízna činnosť
– zaškolenie obsluhy
– servisná činnosť, záručná a pozáručná

Spoločnosť Regotrans – Rittmeyer, s.r.o. je členom Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenského priehradného výboru patriaceho do medzinárodnej organizácie ICOLD, Slovenského národného komitétu IWA patriaceho do medzinárodnej organizácie IWA.
Počas svojho pôsobenia zrealizovala spoločnosť Regotrans – Rittmeyer, s.r.o. viac ako 5 tisíc projektov v rámci ZoD, v ktorých bola riešená problematika vodného hospodárstva a vodných stavieb - napr. riadenie priehrad, čerpacích staníc, plavebných komôr, čistiarní odpadových vôd
a kanalizačných sústav, vodárenských systémov, monitoringu autonómnych systémov varovania a vyrozumenia pre
oblasť energetiky, to boli hlavne sústavy tepelnej energetiky a prevádzkového energetického manažmentu stavieb
a územných zón.
Naše obchodné pôsobenie zameriavame hlavne na územie Slovenskej a Českej republiky, zrealizovali sme aj projekty v iných krajinách ako napr. Poľsko, Ukrajina.

Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o.
Pluhová 2 - P.O.BOX 96, 830 00 Bratislava 3
tel: 02/44461612, 44461641, 44371766; fax: 02/444 614 78
e-mail: office@regotrans-rittmeyer.sk
www.regotrans-rittmeyer.sk

Oznamy

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2012
Ve dnech 1. - 2. února 2012 se bude v konferenčním sále hotelu DAP
(Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6) konat konference Vodárenská biologie 2012.

Termín pro zaslání závazných přihlášek: 25. ledna 2012
INFORMACE
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Jana Veselá, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel. ústředna +420 469 682 303-5; +420 469 318 422; fax +4204 69 682 310
mobil +420 725 559 928
e-mail: jana.vesela@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
RSS kanál
http://www.ekomonitor.cz/rss/seminare.xml
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-02-01#hlavni
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Optimalizácia a modernizácia
zásobovania pitnou vodou
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., W&ET Team České
Budějovice, Envi-pur, s.r.o., Československá asociácia vodárenských expertov organizujú v dňoch 25. – 26. apríla 2012
v kúpeľoch Nový Smokovec konferenciu OPTIMALIZÁCIA
A MODERNIZÁCIA ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU. Konferencia nadväzuje na dva ročníky konferencie Modernizácia
a optimalizácia úpravní vôd v SR a ústrednou témou je bezpečná pitná voda pre spotrebiteľa.






Tematické okruhy konferencie:
Technické a technologické audity z pohľadu slovenskej
legislatívy
Ochrana hygienických pásiem podzemnej a povrchovej
vody z pohľadu bezpečnosti vody
Problematika separácie suspenzie v I. technologickom
stupni
Dezinfekcia vody – chlórovanie áno alebo nie

Dôležité termíny:
23. 1. 2012: termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 10 riadkov
30. 1. 2012: oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
27. 2. 2012: konečný termín na odovzdanie príspevkov
do zborníka, po tomto termíne nebudú príspevky uvedené
v zborníku odborných prác
Sekretariát konferencie:
Ing. Jana Buchlovičová
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Čajakova 14, 811 05 Bratislava
tel.: +421 2 572 014 28,
mobil: +421 903 268 508,
fax: +421 2 572 014 27
e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk
Materiál na stiahnutie:
www.hydrotechnologia.sk, www.csave.cz

Hydrochémia
2012
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav
vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného
prostredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS, Československá asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
a Slovenský národný komitét IWA organizujú v dňoch 16. 17. mája 2012 v Bratislave XXXX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou HYDROCHÉMIA 2012.
Tematické okruhy konferencie:
Zameranie konferencie ostáva rovnaké ako v predchádzajúcich ročníkoch s ťažiskom na nasledovné oblasti:
 p
 roblematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
 a nalytické metódy v hydrochémii (voda, upravárenské
a čistiarenské kaly a dnové sedimenty) a ich aplikácia
v praxi,
 v ýmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti
hydrochémie v prevádzkovej praxi,
 m
 edzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií,

34

 u
 platnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd a čistení odpadových vôd.
Dôležité termíny:
31. 1. 2012: zaslanie predbežných prihlášok + zaslanie stručného súhrnu prednášky alebo
postera (cca 20 riadkov)
10. 2. 2012: oznámenie autorom o prijatí príspevkov a posterov, zaslanie pokynov
31. 3. 2012: konečný termín odovzdania príspevkov na prípravu zborníka do tlače
30. 4. 2012: uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu
Informácie a adresa pre korešpondenciu:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) ZSVTS pri
VÚVH Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2-59343424, -59343473;
fax: +421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk; www.vuvh.sk.
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Pitná voda 2012 Tábor
W&ET Team, České Budějovice, ČSAVE - ČS asociace vodárenských expertů, SOVAK - Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Envi-Pur, s.r.o.,
Praha, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., PVK, a.s. - Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., VAS, a.s. - Vodárenská akciová
společnost, a.s., Brno, Hydroprojekt CZ, a.s., Praha, SMP CZ,
a.s., Praha, SčVK, a.s., Teplice, SVS a.s., Teplice, VÚVH Bratislava, Fakulta chemická VUT v Brně, Česká vědeckotechnická
vodohospodářská společnost organizují ve dnech 21. - 24.
května 2012 v jihočeském měste Tábor konferenci PITNÁ
VODA 2012, která bude již 11. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží.
Konference se zaměřuje na tyto oblasti:
 p
 roblematika ochranných pásem vodních zdrojů ve vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množství
pitné vody,
 p
 rocesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením
v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody,
 h
 ospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží,
 ú
 činnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy
organismů aj.),

 m
 oderní technologické postupy úpravy vody, jejich
ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro
praxi,
 h
 ygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění
a vývoj do budoucna,
 p
 roblematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy,
 d
 obré příklady řešení praktických provozních problémů.
Důležité termíny:
1. 2. 2012: odeslání předběžné přihlášky zpět pořadateli
http://www.csave.cz/aktuality/konference-pitna-voda2012-tabor.html
20. 2. 2012: autoři příspěvků přijatých do programu obdrží
pokyny pro úpravu publikací do sborníku
Odborný a organizační garant konference:
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 České Budějovice
mobil: 603 44 09 22
e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz
Informace:
http://www.csave.cz/aktuality/konference-pitna-voda2012-tabor.html

Přehradní dny 2012
Povodí Labe, státní podnik; Český přehradní výbor a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnosť vás pozývajú v dňoch 19. – 21. júna 2012 na XXXIII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie PŘEHRADNÍ DNY 2012.
Miesto konania: Seč – Ústupky.
Hlavné odborné sekcie:
 B
 ezpečnosť priehrad
– skúsenosti s prechodom extrémnych povodní a bezpečnosť priehrad počas povodní
– navrhovanie, výstavba a prevádzka súchých nádrží
(poldrov)
– riziko neodborne prevádzkovaných vzdúvacích objektov
– starnutie priehrad a finančné prostriedky na nápravu
technického stavu
 T
 esniace prvky, vrátane zaviazania do podložia,
a opevnenie svahov sypaných hrádzí
– trvanlivosť a náročnosť prevádzky
– konkrétne príklady rekonštrukcií
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 S
 anácia betónov na priehradách
– konkrétne realizácie vrátane „diagnostiky“ stavu
– zabezpečenie trvanlivosti
– doterajšie prevádzkové skúsenosti
Dôležité termíny:
29. 2. 2012: zaslanie prihlášok a abstraktov prednášok v elektronickej podobe
31. 3. 2012: oznámenie autorom o zaradení/nezaradení
prednášky do programu konferencie a zaslanie formálnych
požiadaviek na príspevok do zborníka
Kontaktná adresa:
Povodí Labe, státní podnik
Hana Bendová
Víta Nejedlého 951;
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 605
e-mail: prehradnidny@pla.cz
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Zomrel
prof. Ing. Pavel Urcikán, DrSc.
Po vyše dvadsaťročnom statočnom boji so zákernou chorobou nás
dňa 6. 10. 2011 navždy opustil prof. Ing. Pavel Urcikán, DrSc. Vodohospodárska vedecká a odborná verejnosť v ňom stratila významného odborníka v oblasti mestskej hydrológie a v hydraulike stokových sietí.
Narodil sa 15. 6. 1929 v Liptovskom Mikuláši. Už v štvrtom roku života
stratil svojho otca. Vyštudoval gymnázium v rodnom meste, kde sa venoval športu, najmä futbalu a hokeju v oddiele Partizán Mikuláš. Po príchode na štúdia do Bratislavy sa stal členom športového klubu Slávia
Bratislava. Neskôr pôsobil ako tréner mládežníckeho hokejového klubu
Slovan, kde na žiackych hokejových turnajoch postupne objavil talentovaných hokejistov bratov Šťastných. Peter Šťastný uvádza Pavla Urcikána ako svojho mládežníckeho trénera aj vo svojej spomienkovej knihe.
Po ukončení Fakulty inžinierskeho staviteľstva na SVŠT v Bratislave
a nástupe na jej Katedru zdravotného inžinierstva za asistenta v roku
1957, sa začal systematicky venovať problematike stokových sietí, najmä mestskej hydrológii a hydraulike stôk a kanalizačných objektov.
Počas pôsobenia na Stavebnej fakulte vyučoval predmety súvisiace
s návrhom, stavbou a prevádzkou kanalizačných stavieb. Svoje praktické cvičenia a prednášky vždy aktualizoval a obohacoval o najnovšie
odborné a vedecké poznatky, ktoré získaval intenzívnym štúdiom domácej a zahraničnej literatúry. Veľkú časť informácií na prednáškach
odovzdával tiež zo skúseností získaných z vlastnej vedeckovýskumnej
činnosti. Poznatky z problematiky stokovania si prehlboval na dvoch
dlhodobých pobytoch v zahraničí.
Kandidátom technických vied sa stal 5. 7. 1973, docentom bol vymenovaný 1. 10. 1976. Titul doktora technických vied obhájil 28. 9. 1988
a za profesora bol vymenovaný 1. 10. 1989.
Počas svojho pôsobenia na fakulte mal veľmi bohatú publikačnú
činnosť, v rámci ktorej formuloval viacero odborných a vedeckých záverov a odporúčaní využívaných v kanalizačnej teórii a praxi.
Z nich treba spomenúť: závislosti na výpočet hydraulických strát trením pri tlakovom prúdení odpadových vôd; spôsob výpočtu podmienok beznánosového režimu v stokách; matematické modely na výpočet výdatností náhradných dažďov s platnosťou pre celé územie Slovenska; nový spôsob výpočtu hodnoty výdatnosti medzného dažďa, ktorý
zohľadňuje viaceré faktory vplývajúce naň v priebehu zrážkového a odtokového procesu; hodnotenie vplyvu odľahčovacích komôr na kvalitu vôd v povrchových tokoch bilančnými parametrami; aplikáciu princípu prípustného podielu ročne odľahčovaných vôd vo výpočtoch ob-

jemu kanalizačných dažďových nádrží spojených s odľahčovaním
v podmienkach Slovenska; využitie jednoduchšieho modelu na výpočet náhradných dažďov pre priamy výpočet objemov detenčných ako
aj retenčných nádrží, či iných vsakovacích objektov. V posledných rokoch predmetom jeho záujmu bolo zefektívnenie postupov pri výpočte
vsakovacích zariadení rôznych druhov.
Na dokreslenie jeho vedeckého profilu treba uviesť, že okrem stoviek
inžinierov vychoval piatich kandidátov technických vied, bol autorom
11 dočasných vysokoškolských učebníc a jednej celoštátnej vysokoškolskej príručky, pravidelne publikoval a vystupoval na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí.
Prof. Urcikán bol v roku 1990 hospitalizovaný a neskôr zo zdravotných dôvodov musel odísť do dôchodku. Stalo sa tak po zaslúženom vymenovaní za riadneho profesora.
Svoje bohaté vedomosti však naďalej odovzdával svojim bývalým
študentom, neskôr kolegom a spolupracovníkom. Ako spoluriešiteľ naďalej aktívne pracoval na riešených grantových projektoch Katedry
na oddelení stokovania a čistenia odpadových vôd. Dôkazom jeho aktivity a pracovitosti je aj skutočnosť, že bol hlavným nositeľom prípravy
súboru troch dielov skrípt Stokovanie, ktoré boli vydané v rokoch 2004
až 2008. Uvedený súbor komplexne pokrýva celú oblasť odkanalizovania miest a obcí a je porovnateľný s obdobnými publikáciami známymi v zahraničí.
Prof. Urcikán, DrSc. bol počas pôsobenia na fakulte za jeho aktivity viackrát odmenený prakticky všetkými existujúcimi oceneniami, naposledy mu dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v roku 2008 udelil
pamätnú plaketu pri príležitosti 70. výročia založenia Stavebnej fakulty.
Prof. Urcikán bol veľkým fanúšikom umenia, zaujímala ho najmä
hudba, film a divadlo. Počas pôsobenia na fakulte bol však odovzdaný
svojej práci, ktorá ho plne pohlcovala.
Vynikal pracovitosťou a zodpovedným prístupom k riešeniu problémov, čo vyžadoval aj od študentov a svojich spolupracovníkov.
Vážený pán profesor, v mene Vašich kolegov, v mene vodohospodárskej vedeckej a odbornej verejnosti, v ktorej ste zaujímali popredné
miesto, Vám dávame posledné zbohom na ceste, z ktorej pre smrteľníkov niet návratu.
Česť Vašej pamiatke.
doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.,
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
V novembri 2011 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN ISO 5667-23: 2011 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 23: Pokyny na pasívny odber vzoriek v povrchových vodách
STN 75 0142: 2011 Vodné hospodárstvo. Protierózna ochrana pôdy. Terminológia
V súvislosti s vydaním STN 75 0142: 2011 bola zrušená táto norma:
STN 75 0142: 1991 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie protieróznej ochrany pôdy
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Odišiel
doc. Ing. Karol Kalúz, CSc.
Odborná, vedecká i pedagogická obec, pôsobiaca v oblasti krajinného inžinierstva, ochrany pôd a vôd, stratila svojho popredného odborníka nachádzajúceho sa v zenite potenciálu osobných vedecko-pedagogických prínosov.
Dňa 13. 12. 2011 po krátkej chorobe nečakane zomrel vo veku 58 rokov dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZAKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, doc. Ing. Karol Kalúz, CSc.
Narodil sa 26. 6. 1953 vo Veľkom Záluží, okres Nitra. Po ukončení
Strednej stavebnej školy v Nitre, v rokoch 1973 - 1977 študoval na Agronomickej fakulte VŠP Nitra, študijný odbor meliorácie.
Odbornú profesionálnu kariéru začal na svojej alma mater na Katedre poľnohospodárskych meliorácií hneď po štúdiu, čím naznačil svoj
záujem o pôsobenie v oblasti hospodárenia s vodou a pôdou v poľnohospodársky využívanej krajine.
Dôležitý vplyv na jeho profesionálnu orientáciu malo obdobie 19851994, kedy sa venoval problematike ochrany pôdy vo Výskumnom
ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, pobočka Nitra. Vo vedeckovýskumných aktivitách sa venoval identifikácii, prognózovaniu a eliminácii znečistenia pôd známych lokalít, pričom sa primárne zameriaval na riešenia z aspektu predovšetkým pôdoochranných opatrení. Išlo
o lokality akými boli Žiarska kotlina, Ružomberok, Krompachy, Istebné.
Paralelne venoval svoju energiu aj problematike imisnej kontaminácie
pôd a kvantifikácie škôd spôsobených imisiami v poľnohospodárstve.
Prínosy predstavovali aj jeho práce z oblasti modelovania leso-poľnohospodárskej krajiny.
Chuť a vôľa opäť pedagogicko-vedecky pôsobiť ho pritiahla
na úspešne sa rozvíjajúcu FZAKI SPU Nitra, ktorá vychováva absol-

ventov okrem iného aj pre oblasť integrovaného manažmentu pôdy
a vody v poľnohospodárskej krajine, využívanej predovšetkým z aspektov pestovateľských. Pôsobil na fakulte ako prodekan pre výskum a zahraničné vzťahy a v ostatnom období vplýval na inovácie a na rozvoj
celej fakulty vo funkcii dekana FZKI.
V rámci pedagogickej činnosti vyučoval predmety Regulačné technológie v poľnohospodárstve, Vodné hospodárstvo a Kvalita ovzdušia.
Zo širokého radu publikačných aktivít posledným jeho publikačným úspechom bolo zostavenie a vydanie vysokoškolskej učebnice Vodné hospodárstvo krajiny, kde stál na čele autorského kolektívu. Učebnicu vydala SPU Nitra v roku 2010 a je určená pre požiadavky študijného odboru 6.4.1 Vodné hospodárstvo. Spĺňa časť akreditovaných osnov predmetu orientovaných na hospodárenie s vodou
v krajine. Aktuálnym spracovaním vecných okruhov učebnice akými
sú význam a funkcie vodných zdrojov, ochrana vôd a ich trvalé využívanie, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine, vodohospodársku bilanciu, plánovanie, vodohospodárske sú, legislatívu, medzinárodnú spolupráca vo vodnom hospodárstve táto publikácia pokrýva
potreby zdroja poznatkov o hospodárení s vodou mimo urbanizovanej krajiny.
Jeho práca sa mu stala koníčkom. S prirodzenou samozrejmosťou rozdával každému vo svojom okolí vzácne ľudské vlastnosti, životnú múdrosť, pracovitosť, čestnosť, ústretovosť, dobrosrdečnosť.
Vysoko si cenil a vnútorne prežíval rodinné hodnoty. Bude nám nesmierne chýbať.
Ing. Ján Hríbik, CSc.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Odišiel
Ing. Pavel Beňo
V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že raz prídu, a predsa nás
ich príchod prekvapí. Bolestne sa nás dotkla smutná a nečakaná správa o odchode nášho kolegu spomedzi nás. I keď ho trápila ťažká choroba, nechcel sa jej poddať. Úporne sa jej bránil, chlapsky sa s ňou pasoval, rovnako ako so všetkými ťažkosťami vo svojom živote. Neprešlo
však veľa času a zákerná choroba bola silnejšia ako jeho vôľa, premohla ho dňa 11. 12. 2011.
Ing. Pavel Beňo sa narodil 3. 12. 1932 vo Zvolene, kde navštevoval
základnú školu. Maturoval na zvolenskom gymnáziu. Vysokoškolské
štúdiá absolvoval na SVŠT Bratislava, stavebná fakulta, odbor vodné
stavby.
Po skončení štúdia na vysokej škole ako mladý inžinier nastúpil pracovať na Krajskú správu vodných tokov a meliorácií, neskôr na Okresnú
vodohospodársku správu Zvolen. Keď sa v roku 1966 vytvorila organizácia Povodie Hrona, podnik pre správu tokov Banská Bystrica, závod
Zvolen, stal sa tam technickým námestníkom. Dlhoročná prax a boha-
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té skúsenosti ho predurčili, že v roku 1974 bol vymenovaný za riaditeľa
v tej istej organizácii. Na tejto zodpovednej pozícii pracoval až do odchodu na zaslúžený dôchodok.
Láska k najvzácnejšej tekutine na našej planéte sa odzrkadlila aj
v jeho osobnom živote. Rád kreslil, maľoval. Voda a krajina bola takmer
na každom obraze, ktoré tak rád rozdával priateľom pri rôznych príležitostiach.
Meno Ing. Pavla Beňa zostane nerozlučne spojené s vodným hospodárstvom. Mal zmysel pre premyslenú riadiacu prácu, bol úprimnej a priateľskej povahy so zmyslom pre humor a s pochopením aj pre
osobnú a ľudskú stránku svojich zamestnancov. Živo sa zaujímal o súčasné dianie vo vodnom hospodárstve, ktorému zasvätil celý svoj život.
Česť jeho pamiatke!
Ing. Rudolf Sýkora
SVP, š. p. OZ Banská Bystrica
Správa povodia str. Hrona Zvolen
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1.
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Vážení čitatelia,
od roku 1993 si svetová verejnosť pod záštitou Organizácie Spojených národov pripomína 22. marca Svetový
deň vody. Je to príležitosť pre osvetové podujatia a propagáciu dôležitosti vody. V tomto období na celom svete prebiehajú akcie propagujúce vodu ako nenahraditeľný zdroj života na zemi. Či už sú to konferencie, semináre,
premietania filmov alebo exkurzie, všetky majú spoločného menovateľa - vodu. Heslo tohtoročného Svetového
dňa vody znie: Dostatok vody a potravín.
Voda je najrozšírenejšou látkou na zemi, pokrýva
takmer 71 % celého zemského povrchu. Množstvo vody
v oceánoch, jazerách, močiaroch riekach, pôde, ľadovcoch, rastlinstve a živočíšstve na i pod zemských povrchom sa odhaduje na 1338 - 1500 miliónov km3. Až 97 %
z celkového množstva vody na zemi predstavuje slaná
voda. Ostáva nám len 3 % sladkej vody, no väčšina z nej,
až 99 %, je uložená v ľadovcoch, alebo sa nachádza hlboko pod zemským povrchom, čo sťažuje jej získavanie pre
pitné účely.
V prírode sa voda vyznačuje osobitným postavením,
nakoľko na rozdiel od ostatných prírodných surovín, ktoré sa spravidla po jednom použití znehodnocujú, voda
podlieha neustálym zmenám, ustavične sa regeneruje
svojím obehom v prírode. Voda nemôže existovať bez
pohybu. Reálnou formou pohybu vody je priestor a čas.
Do kolobehu vody v prírode vplyvom rozvoja spoločností čoraz viac zasahuje človek, čím vzniká mimoriadne dôležitý vzťah medzi vodou a spoločnosťou. Donedávna bol
tento vzťah relatívne jednoduchý, bez väčších problémov. Nároky spoločnosti na vodu sa zväčša uspokojili bez
vážnejších technických ťažkostí. Rieky si so znečistením
do nich vypúšťaným spravidla poradili vďaka ich samočistiacej schopnosti. V súčasnosti sa požiadavky na potrebu kvalitnej pitnej vody v celosvetovom meradle neustále zvyšujú. Treba si uvedomiť, že existuje zdanlivý paradox hojnosti vody, ktorú veľmi často limitujú chemické,
biologické a bakteriologické vlastnosti. Napriek tomu, že
celkové zásoby vody na Zemi sa javia svojím objemom
ako nevyčerpateľné, musíme cirkulujúci podiel dispozičných zdrojov sladkej vody v závislosti od regionálneho členenia pokladať za prírodný zdroj vyčerpateľný, neudržateľný a nenahraditeľný, s potenciálnou možnosťou
jeho poškodenia znečistením aj v globálnom až kontinentálnom meradle.
Požiadavky na kvalitu vody sú všeobecne známe, vedecky zdôvodnené a samozrejme v súčasnej dobe neustále monitorované. Na Slovensku sú tieto požiadavky špecifikované v nariadení vlády Slovenskej republiky
číslo 354/2006 Z. z., v ktorom sa ustanovujú požiadavky
na vodu pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody pre
ľudskú spotrebu.
S vodou prichádzajú do každodenného styku všetci
ľudia na zemi. Preto si treba neustále pripomínať nenahraditeľnosť vody pre každého z nás a potrebu ochrany
a hospodárneho využívania vodného bohatstva krajiny.
Každý z nás môže prispieť k ochrane a šetreniu tejto vzácnej tekutiny.
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Úvodník
VODA AKO ZDROJ POTRAVÍN
V praveku človek využíval vodu iba
na pitné účely a na uctievanie bohov,
ktorí mu dali tento dar. Až neskôr sa
voda začala využívať na hygienu, dopravu či výrobu. Dnes má viacero funkcií - biologickú, zdravotnú, kultúrnu,
estetickú, politickú a aj vojensko-strategickú.
Nezastupiteľnou je biologická funkcia vody, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že voda má prvoradý vplyv pri zabezpečovaní výživy ľudstva. Voda je
základnou súčasťou biomasy, je jedným zo substrátov v živej hmote. Má
veľa výhodných fyzikálno-chemických
vlastností, ktoré sú mimoriadne dôležité pre zabezpečovanie dejov v živých organizmoch. Jej význam pre život v prírode je nesmierny, preto možno právom povedať, že „bez vody niet
života“.
Väčšina z nás vidí funkciu vody len
v zabezpečení požiadaviek na pitné
a hygienické účely. Nevidíme skrytú
funkciu vody, ktorá slúži ako majoritný
zdroj pri výrobe potravín. Denne človek použije 2 – 3 l vody na pitie; uvedené množstvo svetové zásoby neohrozí.
No zároveň nepriamo spotrebuje tisícky litrov vody, ktoré sú nevyhnutné pri
výrobe potravinových produktov. Stačí
uviesť len niekoľko príkladov.
Spotreba vody na výrobu:
1 kg obilia
1500 l
100 g čokolády
2400 l
1 pomaranč
50 l
1 l mlieka
200 l
1 kg mäsa
15000 l
Na produkciu potravín pre jedného
človeka sa v priemere minie denne až
3000 l vody. Pri zabezpečovaní potravy pre ľudstvo sa spotrebuje 1000-krát
viac vody ako na pitné účely. „Svet je
smädný, pretože je hladný“ je podtitulom Svetového dňa vody 2012. Jeho
pravdivosť potvrdzuje fakt, že najväčším spotrebiteľom vody je poľnohospodárstvo. Tvorí až 70 % celkovej svetovej spotreby vody.
VODA NA SLOVENSKU
Významnú úlohu v zásobovaní pitnou vodou majú na Slovensku podzemné vody. Prírodné zdroje podzem-
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ných vôd na území Slovenska predstavujú cca 149,5 m3.s-1. Využiteľné zdroje predstavujú cca 78,7 m3.s-1, čo je viac
ako 52 % z prírodných zdrojov. V súčasnosti sa odoberá len 10,82 m3.s-1.
V roku 2010 bolo u nás evidovaných
5165 využívaných vodných zdrojov.
Sme jednou z mála krajín, ktoré majú
pod zemským povrchom ukrytý prírodný poklad vo forme kvalitného, veľkokapacitného zdroja pitnej vody. Napriek tejto skutočnosti využívanie vodných zdrojov na Slovensku od roku
1991 neustále klesá. Zapríčiňuje to jednak pokles priemyselnej výroby, ako
aj neustále znižovanie spotreby vody
obyvateľstvom. Dôvodom je vo veľkej miere rastúca cena vody. Špecifická potreba pitnej vody pre domácnosti poklesla od roku 1990 takmer o 40 %,
v roku 2010 dosiahla hodnotu len 83,4
l/obyvateľa za deň, čím sa dostávame
v porovnaní so štátmi EÚ hlboko pod
európsky priemer a nebezpečne sa
približujeme hygienickému minimu,
ktoré je stanovené na 80 l/obyvateľa za deň. Tento trend pokračuje aj pri
zásobovaní priemyselných podnikov,
kde sa odbery pre priemysel a iných
užívateľov znížili od roku 1990 o viac
ako 30 %. Podstatne sa znížili aj odbery pre závlahy.
V súčasnosti je 86,56 % obyvateľov
Slovenska zásobovaných pitnou vodou
z verejných vodovodov. Aby sme sa
priblížili k požiadavkám EÚ (95 – 96 %),
musíme pripojiť na verejný systém zásobovania vôd ešte asi 10 % z celkového počtu obyvateľov krajiny. Slovensko so svojimi vodnými zdrojmi v súčasnosti nemusí mať obavy z nedostatočného množstva kvalitných zdrojov
pitnej vody. Jeho hlavným problémom
je nerovnomerné rozdelenie vodných
zdrojov na našom území a nežiaduca
úroveň znečistenia viacerých zdrojov
povrchových a podzemných vôd.
Zmenou kvality povrchových, ale aj
podzemných vôd sa každoročne zanechávajú využívané vodné zdroje a nahrádzajú sa novými menej kontaminovanými. Neustále sa znižuje podiel
tokov, kde sa nedarí udržiavať kvalitu vody podľa zodpovedajúcich kritérií využívania vody pre pitné účely.

Súčasné technológie úpravy vody sú
schopné upraviť rôznorodo znečistené
vody tak, aby mohli byť použité na pitné účely ako zdravotne zabezpečené
vody. Je však treba zdôrazniť, že tieto technológie sú veľmi nákladné a ich
využívanie je ekonomicky výhodné len
pri väčších kapacitách.
V súčasnosti je nutné pozrieť sa
na problematiku využívania vodných
zdrojov nielen z ekonomického, ale aj
z environmentálneho hľadiska. V krajinách ako je Japonsko, Čína, krajiny
južnej a strednej Ázie je luxusom splachovanie toaliet pitnou vodu. Na Slovensku je to bežná prax. Naučme sa
šetriť vodou a vážiť si obrovské bohatstvo vo forme vodných zdrojov, ktorými je Slovensko obdarené. Začnime
využívať nové recyklačné technológie
pri opätovnom využívaní vody. Prečo nevyužiť vyčistenú odpadovú vodu
z domácností pri zavlažovaní v poľnohospodárstve alebo ako úžitkovú
vodu v priemyselnej výrobe. Odpadová voda po adekvátnom čistení môže
byť znova využitá v rôznych výrobných
odvetviach. Ušetríme tým vzácne prírodné zdroje vôd pre ďalšie generácie. Slovensko nedisponuje významnými zdrojmi nerastného bohatstva, pod
zemským povrchom však skrýva veľkokapacitné, využiteľné zdroje pitnej
vody, ktoré sa v budúcnosti môžu stať
významnou komoditou pre našu krajinu. Preto chráňme tieto zdroje, myslime na šetrenie s vodou nielen pri umývaní, praní, sprchovaní, ale aj pri nákupe v potravinách. Nenakupujme
zbytočné produkty, ktoré nakoniec nepoužijeme a skončia v odpadkovom
koši. Kupujme menej jedla, ale dbajme
na jeho kvalitu. Viete, že až 30 % potravín, ktoré kúpime, nikdy nezjeme?
Snažme sa vážiť si všetky potravinárske
výrobky a neplytvajme nimi. Ušetríme
tým nielen naše peniaze, ale aj poklad
prírody, ktorým voda určite je. Takže,
keď budete vyhadzovať pokazené jablko, spomeňte si, že ste spolu s ním odhodili aj 70 l pitnej vody.
Ing. Ivana Mahríková, PhD.,
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Slovenský národný komitét IWA
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Bude dostatok vody na dostatok potravín?
Ing. Ján Hríbik, CSc.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Táto globálna úvaha prináša analýzu stavu a predikciu ďalšieho vývoja tesného vzťahu medzi vodou a produkciou potravín. Tohtoročná téma Svetového dňa vody „Water and Food Security“ dáva nové impulzy na zamyslenie. Vecný rámec úvah
vymedzuje medzinárodne akceptovaná definícia Food Security: Bezpečnosť potravín existuje vtedy, keď všetci ľudia, v každom čase majú fyzikálny, sociálny a ekonomický prístup k dostatočnej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá uspokojí ich
výživové potreby a ich preferencie pre aktívny a zdravý život.
Neistota dostatku potravín alebo nedostatočná výživa, najmä problém hladu, sú fenomény, ktoré vo svete neustále hrozia, pričom ich
závažnosť neklesá, ale naopak s pribúdajúcim
časom rastie. Svetové poľnohospodárstvo stojí už od prelomu tisícročí pred novými výzvami.
S ohľadom na očakávané demografické predikcie ročného prírastku obyvateľov 80 – 85 miliónov ročne treba do roku 2025 zdvojnásobiť produkciu potravín a do roku 2050 vyprodukovať
dokonca o 70 % viac potravín než sa produkuje dnes.
PREČO SA TOUTO ÚLOHOU PRE
SVETOVÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
ZAOBERAŤ?
Na zasýtenie pribúdajúceho obyvateľstva
bude treba vyrábať viac potravín. Nepochybne to bude znamenať exploatáciu ďalších prírodných zdrojov, určite pôdnych, ale treba podčiarknuť, najmä vodných zdrojov. Niektoré analýzy tvrdia, že na planéte je dostatok pôdnych
zdrojov na výrobu potravín až pre 10 miliárd
ľudí. Samotná prítomnosť potenciálu kultivovateľnej pôdy však neznamená automaticky dostatok potravín. Do úvah vstupujú ďalšie faktory,
ktoré je nutné zvažovať. Napríklad faktory vplyvov akými sú ekonomické, sociálne a politické
súvislosti. A každý z nich s oveľa väčšou váhou
než v minulosti. Aj to bolo impulzom skutočnosti, že nedostatočná výživová bezpečnosť alebo
až problém hladu dostal charakter medzinárodnej politickej agendy. Stalo sa tak po prudkom
náraste cien potravín v roku 2008 a po vyostrení finančnej krízy v roku 2009. Rapídne totiž pribudli ďalšie krajiny, kde vysoké cenové hladiny
potravín destabilizovali potravinovú bezpečnosť.
Ale ak zanedbáme zvažovanie týchto vždy
prítomných pôsobiacich faktorov v každej societe, naše úvahy nás zavedú k inému megafaktoru. Tým je skutočnosť, že limitujúcim faktorom produkcie potravín je dostatok disponibilných vodných zdrojov. Voda rozho3 – 4 2012

duje a určuje, koľko a akých potravín možno
vyprodukovať. Dôkazom tohto tvrdenia je poznatok, že ak by sme prekryli mapu svetového „hladu“ a mapu vodnej prístupnosti, dospeli by sme k hrozivému záveru totožnosti máp.
Voda znamená potraviny, nedostatok vody
znamená hlad. Avšak kvôli presnosti uvažovania treba dodať, že ide nielen o fyzikálny nedostatok, ale aj o sociálny alebo ekonomický nedostatok vody. Svetová mapa vodnej prístupnosti sa tiež mení, počty obyvateľov pribúdajú,
dostupnosť vody klesá a prirodzeným dôsledkom je rastúce ohrozovanie nedostatočnou výživou a až hladom. Napríklad aj vyspelé USA boli
v roku 1980 v tabuľke prístupnosti vody v kategórii - vysoká, t.j. 10 až 20 tis. m3 vody na obyvateľa a rok. Dnes klesli do kategórie 5 až 10 tis. m3
vody, čo je kategória - priemerná. V európskom
priestore napr. Španielsko sa presúva z kategórie - nízka, t.j. 2 až 5 tis. m3 do kategórie - veľmi nízka dostupnosť, t.j. 1 až 2 tis m3 vody ročne
na obyvateľa do roku 2015. Ide teda o trend poklesu dostupnosti vodných zdrojov až na polovicu v priebehu 30 - 35 rokov. V najľudnatejších krajinách sveta akými sú napr. Čína a India sú zaznamenávané ešte prudkejšie poklesy.
V Indii je súčasný stav hodnotený ako kategória
– katastrofálne nízka dostupnosť, t.j. menej ako
1,0 tis. m3 vody. Pre porovnanie SR má dostupnosť cca 2,5 tis. m3 vody. Najvyššie hodnoty majú
Island – 300 tis. m3, Kanada – 85 tis. m3 a Nový
Zéland 80 tis. m3 vody ročne na obyvateľa.
BUDE TEDA DOSTATOK
DOSTUPNÝCH VODNÝCH
ZDROJOV NA VÝROBU DOSTATKU
POTRAVÍN?
Situácia vo využívaní disponibilných sladkovodných zdrojov je extrémne napätá. Konkurenčné spotrebiteľské sektory – urbanizmus,
priemysel, poľnohospodárstvo a environment
súperia o každý kubík vody a vytvárajú enormné tlaky na ďalšiu exploatáciu. Nepochybne najväčším odberateľom a spotrebiteľom je sve-
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tové poľnohospodárstvo, odoberajúce až
70 % svetovej spotreby vody. Na jednej strane je teda enormný tlak na poľnohospodárstvo
požiadavkami na zvyšovanie produkcie potravín a na druhej strane tlak na poľnohospodárstvo zo strany ostatných spotrebiteľských sektorov na radikálne zníženie spotreby vody. Treba
dodať, že v súvislosti s vodou na produkciu potravín ide o vodnú náročnosť, ktorá sa niekedy
nazýva „zelená voda“. Týka sa súčtu dvoch zložiek – nemanažovateľnej, ktorá sa spotrebúva
z vody prirodzene prítomnej v prírodných zdrojoch, a z manažovateľnej zložky, ktorá je riadená
a ovládaná, napríklad na úhradu evapotranspirácie – to je závlahová voda. Ak ide o poľnohospodárstvo, kde je prítomná iba manažovateľná
zložka a kde tvorí celú vodnú náročnosť, hovoríme o irrigation agriculture (napr. v Izraeli). Ak
ide o zmiešané zložky, teda prírodnú a manažovateľnú, hovoríme o rainfed agriculture (napr.
na Slovensku).
Ako bolo v predchádzajúcom uvedené, práve v svetových regiónoch s nedostatkom vody
treba riešiť najvážnejšie problémy hladu a spravidla sa riešia problémy aplikáciou technológií
pre irrigation agriculture. To znamená, že z vodnej náročnosti na produkciu potravín rozhodujúcu väčšinu tvorí manažovateľná zložka – voda
na zavlažovanie, a zefektívňovaniu tejto spotreby treba venovať maximálnu pozornosť.
Z komplexnej analýzy východísk sa črtá spoločný záver, že svetové poľnohospodárstvo
bude musieť čeliť nasledovným výzvam:
– vyprodukovať viac potravín vyššou produktivitou výroby
– zvyšovať efektívnosť využitia vody pri produkcii potravín z manažovateľnej zložky vodnej náročnosti o. i. aplikáciou efektívnejších
závlahových technológií
– prehodnotiť vodné náročnosti produkcie komodít na potraviny, prehodnotiť produkciu
biopalív na poľnohospodárskych pôdach
– hľadať úplne nové riešenia, napr. klimaticky
inteligentné poľnohospodárstvo
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ČO ZNAMENÁ NOVÝ TERMÍN –
VODNÁ NÁROČNOSŤ PRODUKCIE
POTRAVÍN?
Do terminologickej rodiny energetickej, surovinovej a pracovnej náročnosti pri produkcii
komodít pribudol termín vodná náročnosť produkcie potravín. Nároky na túto zelenú vodu
znamenajú nároky na celkové množstvo vody
potrebné na výrobu potraviny. Ide o riadenú
a aj neriadenú spotrebu vody. Napríklad mäso
má veľmi vysokú náročnosť, pretože do jeho potreby patrí aj vodná náročnosť na výrobu krmív
pri chove zvierat, napríklad na zrno alebo krmoviny; náročnejší je aj proces jeho spracovania,
ktorý vyžaduje ďalšiu vodu. Pozrime si niektoré
údaje o vodnej náročnosti vybraných potravinových komodít.

– voda na výrobu potravín dennej konzumácie 2 000 – 3 000 litrov
Je evidentné, že vodná náročnosť potravín
je až 100-krát vyššia ako ostatné osobné požiadavky na vodu. V tejto súvislosti sú zaujímavé údaje o vodných náročnostiach potravových
zložiek domácej produkcie tak, ako ich konzumujeme.
Tab. 2: Vodná náročnosť jedál
a zložiek jedál
Jedlo
jablko, broskyňa, hruška
rajčina, paprika
krajec chleba, kus pečiva
hamburger
vajíčko

Tab. 1: Vodná náročnosť vybraných
potravinových komodít
Produkt
hovädzie mäso
bravčové mäso
kuracie mäso
jahňacie mäso
vajíčka
obilniny
ovocie
syry
mlieko
zelenina
zemiaky
hrozno

Vodná náročnosť
produkcie
[liter/kilogram]
15 000
6 000
2 800
10 000
4 700
1 500
1 000
5 300
900
1 000
150
560

Uvedené údaje evokujú formuláciu niektorých odpovedí pri riešení otázok dostupnosti
svetových zdrojov vody vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti. Na adresu regiónov s extrémne napätými zdrojmi sa ponúkajú odpovede
typu: neprodukovať a nekonzumovať nadmieru
na vodu náročných potravín, ako je mäso a jeho
výrobky. Napríklad z vody na výrobu 1 kg hovädzieho mäsa môžeme vyprodukovať až 15 kg
ovocia a zeleniny. Prirodzene, že riešenie problému nie je také priame, ale vo vývoji dostatočnosti výživy možno identifikovať, že takéto funkcie platia aj ako samoregulačné. Napríklad India
bojuje o potravinovú bezpečnosť aj bez hovädzieho mäsa potravinami primárne rastlinného
pôvodu, s nižšími vodnými náročnosťami (aj keď
vďaka viere). V Číne rastú problémy s vodnými
zdrojmi, okrem iného aj preto, lebo ako dôsledok mierneho zlepšenia kúpyschopnosti rastie
obľuba konzumácie bravčového mäsa, ktorého vodná náročnosť je tiež vysoká. Porovnajme
vodnú náročnosť potravy s ďalšími požiadavkami na vodu na osobu:
– voda na pitie 2 – 3 litre
– voda na domáce osobné použitie – na sanitáciu, hygienu, umývanie 20 – 300 litrov
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Vodná náročnosť [litre]
70
15 - 20
40
2400
70

pizza (Marguerita)

1220

pohár mlieka

200

zemiak

25

porcia hranolčekov

185

bravčový rezeň

1200

veľký hovädzí steak

3000

Na adresu vodnej náročnosti pri výrobe potravín je potrebné spomenúť aj skutočnosť
z opačného konca. Ak sa napríklad nevyužijú vyrobené potraviny, ktoré spotrebovali vodu, a takých je vo svetovom meradle až 30 % , je to plytvanie nielen nimi, ale najmä vodou. Rozmer hazardovania je zrejmý aj z uvedeného prehľadu.
AKÝ JE UDRŽATEĽNÝ TREND
VÝVOJA POĽNOHOSPODÁRSTVA
AKO PRODUCENTA POTRAVÍN?
Svetové poľnohospodárstvo spotrebuje
70 % sladkej vody a z tohto množstva asi 70 %
ide iba na zavlažovanie. Sumárne teda na zavlažovanie alebo na výrobu potravín ide asi 50 %
zo všetkej svetovej spotreby vody. Zavlažovanie si preto zaslúži adekvátnu pozornosť, minimálne z dvoch načrtnutých dôvodov:
– spotrebúva obrovské objemy vody, ktoré je
a bude treba efektívnejšie využívať pri výrobe potravín v kontexte s vývojom exploatácie vodných zdrojov
– produkuje obrovské množstvá potravín, pretože v závlahových podmienkach sa produkuje cca 40 % z celosvetovej produkcie potravín
Rozoberme si podrobne uvedené 2 dôvody postavenia a úlohy zavlažovania v svetovom
meradle.
Spotreba obrovských objemov vody musí
byť v budúcnosti výrazne redukovaná zvyšovaním efektívnosti a účinnosti procesu zavlažovania. Takzvané irrigation agriculture, teda poľnohospodárstvo v závlahových podmienkach,
musí vyprodukovať viac potravín pri vyššej

účinnosti využitia závlahovej vody v zmysle sloganu „less drops – more crops“ (menej vody –
viac úrody). Globálne strategické materiály a vízie, kde ústredným mottom je „voda = potraviny“, predpokladajú úspory vody na zavlažovanie vo výške 15 – 20 %. Vo svete sa zavlažuje
asi 300 miliónov ha poľnohospodárskej pôdy.
Najľudnatejšie krajiny sveta majú aj najväčšie výmery zavlažovaných plôch a majú aj najvyššiu spotrebu vody. Napríklad India má 59
mil. ha a Čína má 57 mil. ha. Vážnym faktom je,
že na 95 % týchto plôch sú aplikované zastarané
gravitačné závlahové spôsoby s tou najnižšou
15 – 20 % účinnosťou využitia závlahovej vody.
Pre porovnanie - na Slovensku máme (mali sme)
aplikovaných na 97 % zavlažovaných plôch sofistikované tlakové závlahové systémy pre závlahu postrekom. Účinnosť využitia vody týchto zariadení je asi 65 %, meraná parametrami
kvality zavlažovania, a tieto údaje posúvali slovenské závlahy na 7. miesto vo svetovom rebríčku technickej vyspelosti závlahových technológií. Možno zaujme informácia, že na desiatkach
miliónov hektárov vo svete sa používa ako rozšírený závlahový stroj pásový zavlažovač, ktorého 1. prototyp vyvinul československý závlahový výskum pod slovenskou koordináciou už
v roku 1969.
Produkcia obrovského podielu potravín –
trendy a predpovede vypovedajú o pokračujúcej nutnosti a potrebe zvyšovania podielu výroby potravín zo zavlažovaných plôch. Východiskové aktuálne údaje sú:
– svetová výmera zavlažovaných plôch –
300 mil. ha
– podiel zavlažovaných plôch z výmery poľnohospodárskej pôdy – 18,5 %
– podiel produkcie potravín zo zavlažovaných
plôch z celkovej – až 40 %
– ročný prírastok zavlažovaných plôch – cca
5 mil. ha
Podiel výroby potravín produkovaných
na zavlažovaných plochách sa bude musieť zvyšovať; odhady hovoria o podiele do výšky 45 –
50 % . Ale neudržateľný je trend rastu podielu
iba rastom zavlažovaných plôch. Cieľom v budúcnosti je zvyšovanie efektívnosti procesu zavlažovania na využívaných zariadeniach.
Veľmi účinným nástrojom sa ukazuje rast podielu aplikovaných úsporných napr. mikrozávlahových technológií, kde efektívnosť využitia
vody dosahuje hodnoty do výšky 90 – 96 %. Riadiacou a aplikačnou rozvojovou filozofiou týchto technológií sú teórie naplnenia sloganov,
akými sú „zavlažovať plodiny – nie hektáre“ alebo „každá kvapka sa ráta“. Treba dodať, že vysoká efektívnosť a úspory sa dosahujú pri súbežnom raste produkcie, v porovnaní s konvenčnými metódami.
Významnou cieľovou skupinou pri riešení
bezpečnosti potravín sú drobní farmári, ktorých
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každodenným zamestnaním je získavanie potravín na obživu a prežitie. V svetovom meradle
ide o 2,0 až 2,5 miliardy obyvateľov, čo je povedzme tretina všetkých ľudí na svete. Riešenie, ktoré sa im ponúka, integruje odporúčania
z oboch trendov rozvoja zavlažovania. Chudobní drobní farmári nemajú prostriedky na drahé
technológie, majú limitovaný prístup k energiám, k vode a pritom potrebujú stále viac obživy. Technologický vývoj im ponúka tzv. rodinné
systémy kvapkovej závlahy (Family Drip System). Ide o cenovo prístupné, energeticky nenáročné, vodou šetriace zariadenia, s elementárnymi nárokmi na obsluhu, pomocou ktorých
si na svojich limitovaných políčkach môžu dopestovať potrebné potraviny pre svoje prežitie
a existenciu rodiny.
Globálne vývojové trendy v popisovanej
sfére sú na Slovensku diametrálne odlišné. Zatiaľ čo vo svete spotreba vody stúpa, napríklad
na osobnú spotrebu alebo na spotrebu v iných
sektoroch, na Slovensku je vývoj rýdzo špecifický. Vývoj dodávky vody, teda spotreba vody
jednotlivými spotrebiteľskými sektormi, poukazuje na ťažko vysvetliteľný stav, kedy spotreba vody klesla o dve tretiny v porovnaní s ro-

spotreby vody na sanitáciu, hygienu, umývanie! A ak to nie je dôsledok inštalácie vodušetriacich bytových armatúr, ani rozsiahlej inštalácie recyklačných technológií, ani dôsledok
zníženia strát vodovodnými distribučnými sieťami a ani sofistikovaného manažmentu dažďových vôd alebo manažmentu „šedých“ vôd, tak
ide o vývoj nežiaduci, hygienicky podlimitný!
AKO SA UBERÁ SLOVENSKÉ
POĽNOHOSPODÁRSTVO, NÁŠ
PRODUCENT POTRAVÍN?
Slovenské poľnohospodárstvo sa nachádza
v európskom geopolitickom priestore, a to má
zásadný význam na náš potraviny produkujúci agrorezort. Európa je najväčší svetový producent aj exportér potravín. Jej poľnohospodárstvo nerieši problém hladu a prežitia alebo potravinovej bezpečnosti. To sa odráža aj
na rozvojových trendoch. Samozrejme, globálne platné princípy v oblasti ochrany a využívania prírodných zdrojov platia aj tu. Tiež sa uplatňujú závlahové technológie šetriace využívanie
vody a zefektívňujúce výrobu potravín. Ako dominantné však prevládajú aspekty ochrany prírodných pôdnych a vodných zdrojov.

Graf 1: Odbery vody jednotlivými spotrebiteľskými sektormi

Graf 2: Graf spotreby závlahovej vody od roku 1980

kom 1990 (pozri graf 1.) Pokles vody do priemyslu je jasný. Ťažko vysvetliteľné je to, že vývoj
odberových trendov v sektoroch nie je dôsledkom environmentálnych snáh, úsporných kampaní, šetriacich programov a stratégií efektívneho hospodárenia, ale že je to dôsledok nesystémových cenových politík. V oblasti spotreby
vody na osobu sa v predchádzajúcom texte uvedená štruktúra osobných požiadaviek na vodu
mení nežiaducim trendom. Znižuje sa položka
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V Európe sa spotrebuje priemerne asi 30 %
všetkej vody v sektore poľnohospodárstva,
z toho prevažne na zavlažovanie. V južnej Európe je to asi 62 % celkovej vodnej spotreby.
Aj aspekty obchodovania, spolu s inými záväzkami členstva v EÚ, majú dosah na túto sféru na Slovensku. Na Slovensku sa podiel vody
na zavlažovanie znížil z 12 % v roku 1990 na súčasných 0,5 až 3 % a predstavuje asi 90 % z vody
pre poľnohospodárstvo (14 mil.m3/2009). Čo sa
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zmenilo? Štruktúra konzumovaných potravín
sa asi po roku 1990 nemenila, počet obyvateľov
sa výrazne nezmenil, potreba potravín je rovnaká, bezpečnosť je stále zaručená, a predsa
spotreba vody v poľnohospodárstve sa znížila o deväť desatín. Zmenil sa podiel domácej produkcie potravín na spotrebe. Z takto
prezentovaného vývoja by sa mohlo ponúkať
ekopokrytecké vyhodnotenie, že prudko rastúcim trendom importu napr. mäsa alebo mliečnych výrobkov s vysokou vodnou náročnosťou vlastne šetríme naše pôdne a vodné zdroje. Ako bolo spomenuté v úvode tejto úvahy,
pri bezpečnosti potravín ide aj o vplyvy ekonomických a sociálnych aspektov. Dovážané
potraviny sa stávajú pre veľké sociálne skupiny z ekonomických dôvodov menej prístupné.
To je trend rovnako nežiaduci! Slovensko má
dostatok disponibilných a kvalitných pôdnych
zdrojov, ale najmä vodných, pretože o nich je
predovšetkým reč. Spolu s klimatickými podmienkami umožňujú trvalo udržateľné poľné hospodárenie a produkciu dostatočného
množstva potravín až do sebestačnosti nad
úroveň 80 %!!! Toto tvrdenie nie je utópiou, takýto stav bol zaznamenaný do začiatku 90. rokov. Netreba sa pritom ani veľmi namáhať hľadaním argumentov na obhajobu tohto tvrdenia
a ani pomáhať si rozsiahlou argumentáciou pozitívnych sociálno-ekonomických údajov o vidieckej zamestnanosti, zdravotnou bezpečnosťou a nezávadnosťou domácich potravín, podporou rozvoja vidieka, udržiavaním stavu krajiny atď., atď.
Dobrú výpovednú hodnotu o stave má vývoj
spotreby závlahovej vody na Slovensku od roku
1980, zachytený v grafe 2.
ČO PODČIARKNUŤ NA ZÁVER?
Svetové poľnohospodárstvo sa pri garantovaní bezpečnosti potravín nevyhne zvyšovaniu produkcie potravín. Vysoká vodná náročnosť produkcie potravín je oblasť, do ktorej
treba sústrediť strategické formulácie rozvoja.
Zásadným prínosom do riešenia je a bude nárast produkcie zo zavlažovaných plôch, sprevádzaný efektívnejším a účinnejším stupňom využitia potrebnej vody. Vo väčšej miere sa budú
v stratégiách zohľadňovať aj dôsledky klimatickej zmeny a tendencie rastu produkcie biopalív. Závažnou cieľovou skupinou riešení budú
2 až 2, 5 miliardy drobných farmárov. V európskom meradle bude potrebné eliminovať vplyvy masívnych komerčných záujmov a zlepšiť sociálne a ekonomické faktory bezpečnosti potravín prehodnotením exploatácie regionálnych a lokálnych prírodných zdrojov, najmä
vodných. Jedným z posledných globálnych hitov riešenia je aj aplikácia klimaticky inteligentného poľnohospodárstva, ktorého výskum sa
rozbieha.
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Neplytvajme vodou, neplytvajme potravinami
MUDr. Gabriel Šimko, hlavný hygienik Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje aj jej nedostatok,
čo samozrejme súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Voda je
najrozšírenejšou zlúčeninou v prírode. Je základným komponentom živých organizmov a dôležitou zložkou
biologického materiálu. Podieľa sa
na všetkých procesoch prebiehajúcich
v tele človeka.
Téma Svetového dňa vody 2012
sa zrodila v roku 2011 na seminári
o vode a potravinách, ktorý sa konal
v Štokholme pri príležitosti Svetového
týždňa vody. Alexander Müller, zástupca generálneho riaditeľa riadenia prírodných zdrojov a životného prostredia Organizácie potravín a poľnohospodárstva, pripomenul dôležitosť
vodného prvku v potravinovej bezpečnosti nasledovným: ,,nasýťme svet
vhodným spôsobom“.
Veľký nedostatok vody ohrozí potravinovú bezpečnosť. Bezpečnosť potravín existuje, keď všetci ľudia majú
fyzický, sociálny a ekonomický prístup
k dostatočnému množstvu bezpečných a výživných potravín na uspokojenie svojich potrieb a pre svoj aktívny
a zdravý život.
Našťastie, Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú dostatok zdrojov pitnej vody. A to nielen čo sa týka množstva, ale aj kvality. Z hľadiska kvality
vody je dôležité, že okolo 85 % zdrojov pitnej vody predstavujú na Slovensku podzemné vody, ktoré sú v menšej miere vystavené negatívnym vplyvom znečistenia a sú menej náročné
na úpravu ako povrchové vody.
Zdravotnú bezpečnosť a požiadavky na kvalitu zaisťuje u nás zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením
vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010
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Z. z.., ktoré sú v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej
na ľudskú spotrebu.
Kvalita pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického,
ale aj z hľadiska zdravotnej bezpečnosti. Pitná voda je zdravotne bezpečná,
ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity alebo látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách
predstavujú riziko ohrozenia zdravia
ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti
vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej
požívaniu alebo používaniu, a spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
Dlhodobo je u nás na ÚVZ SR často diskutovanou témou úprava pitnej
vody prostredníctvom filtračných zariadení. Jedným z takýchto zariadení
je reverzná osmóza, ktorá vysoko účinným spôsobov upravuje vodu tak, že
z nej odstráni 95 % - 99 % všetkých prímesí. Reverzná osmóza je razantná metóda úpravy vody, ktorá produkuje tzv.
demineralizovanú super čistú vodu vodu prakticky zbavenú všetkých biologicky významných minerálnych látok, ktorých prísun do organizmu pitnou vodou je nenahraditeľný. Z toho
dôvodu nemá už charakter pitnej vody
a nie je vhodná pre trvalú spotrebu. Vedie k závažnému nedostatku potrebných minerálov, predovšetkým vápnika, horčíka a k poruchám hospodárenia s vodou v organizme. Mnohé štúdie preukázali zvýšené riziko úmrtnosti
na kardiovaskulárne choroby, na vznik
osteoporózy, komplikácií v tehotenstve, degeneráciu a odumieranie nervových buniek v určitých oblastiach
mozgu. Prvotné príznaky sú únava, slabosť, bolesti hlavy, neskôr svalové kŕče
a poruchy srdcového rytmu.
Ďalším dôvodom, prečo je voda
taká dôležitá je, že je súčasťou každého výrobného procesu. Tieto procesy
sa týkajú aj produkcie bezpečných potravín, ktoré priamo vplývajú na naše

zdravie. Pre zaujímavosť uvádzam niekoľko príkladov potreby vody pre produkciu niektorých potravín a požívatín:
 1 krajec chleba = 40 l vody,
 1 zemiak = 25 l vody,
 1 vajce = 135l vody,
 1 hovädzí steak = 7 000 l vody,
 1 jablko = 70 l vody,
 1 pohár mlieka = 200 l vody,
 1 pohár pomarančového džúsu =
170 l vody.
Svetový potravinový samit v roku
1996 prvýkrát definoval pojem potravinovej bezpečnosti ako situáciu „keď
všetci ľudia budú mať vždy prístup
k dostatočnému množstvu bezpečných, výživných potravín pre udržanie
zdravého a aktívneho života“. Všeobecne koncept potravinovej bezpečnosti zahŕňa fyzický a ekonomický prístup
k potravinám, ktoré spĺňajú stravovacie potreby, ako aj chuťové preferencie
ľudí. V mnohých krajinách je nedostatočný prístup k potravinám dôvodom
závažných zdravotných problémov celospoločenského charakteru.
Bezpečnosť potravín je postavená
na troch pilieroch:
– dostupnosť potravín: neustály prístup k dostatočnému množstvu potravín
– prístup k potravinám: dostatočné
finančné zdroje na získanie vhodných potravín
– použitie potravín: správne používanie potravín založené na vedomostiach o výžive, hygiene (s čím súvisí
aj dostatok vody)
Z uvedeného vyplýva, že otázka bezpečnosti potravín úzko súvisí s udržateľným ekonomickým rozvojom, životným prostredím a obchodom a v súvislosti s ňou sa vynárajú nasledovné
pálčivé otázky: Je globálne dostatočné množstvo potravín, problémom je
len ich distribúcia? Bude súčasná úroveň produkcie potravín schopná pokryť budúce potreby? Môže globalizácia viesť k pretrvávaniu potravinovej
neistoty a chudoby vo vidieckych spoločenstvách?
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Keďže v rozvinutých krajinách je
naopak vo všeobecnosti dostupnosť
a výber potravín zabezpečený a problémom je skôr plytvanie potravinami,
okrem globálnych riešení, resp. riešení na úrovni potravinárskeho priemyslu (napr. obmedzenie nadprodukcie,
starostlivou implementáciou princípov HACCP znižovať % nevyhovujúcich potravín, ktoré musia byť zlikvidované, zorganizovanie skladových
zásob v obchodnej sieti, pružné reagovanie na premenlivý dopyt) je po-

trebný aj osobný prístup každého jednotlivca: napr. neplytvať jedlom (kupovať len jedlo, ktoré sa reálne aj
skonzumuje, priebežne kontrolovať
zásoby jedla tak, aby boli skonzumované do dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti), neplytvať pitnou vodou.
Ako reakciu na túto situáciu poslanci Európskeho parlamentu v januári 2012 schválili uznesenie, v ktorom
vyzvali na urýchlené prijatie opatrení
v rámci koordinovanej stratégie zahr-

ňujúcej opatrenia na celoeurópskej aj
vnútroštátnej úrovni, ktoré znížia plytvanie jedlom do roku 2025 na polovicu a zlepšia prístup k potravinám pre
občanov vo finančnej núdzi. Neriešenie súčasnej situácie by viedlo do roku
2020 k nárastu objemu potravinového odpadu o 40 % - uvádza sa v štúdii
Európskej komisie. S cieľom spopularizovať myšlienku udržateľnej spotreby
potravín europoslanci navrhujú vyhlásenie roka 2014 za Európsky rok boja
proti plytvaniu potravinami.
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Zariadenia na domácu úpravu pitnej vody –
áno alebo nie?
Ing. Nataša Riganová1, Ing. Zuzana Bratská2
1

2

Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Otázku v nadpise článku si kladie
čoraz viac spotrebiteľov pitnej vody, či
už pri individuálnom zásobovaní, alebo pri pitnej vode dodávanej z verejného vodovodu, a to práve vďaka reklamným aktivitám výrobcov a predajcov dnes bežne dostupných filtrov pre
úpravu pitnej vody. Predajcovia filtrov
využívajú najrozličnejšie komunikačné spôsoby, či už formou internetu alebo letáčikov, ktoré vhadzujú do poštových schránok. Propagácia filtrov má
svoje miesto v médiách i na seansách,
rôznych výstavných akciách, kde sa
predstavujú filtračné zariadenie s dovetkom, že piť neupravenú vodu z vodovodu znamená ohrozenie zdravia.
Obchodníci argumentujú tým, že
voda z vodovodu je plná anorganických minerálov, baktérií a vírusov, dusičnanov, dusitanov, chlóru, ťažkých
kovov, pesticídov, herbicídov a ďalších
škodlivých látok. To všetko podľa nich
spôsobuje množstvo chorôb, zanáša
telo usadeninami. A práve filtračné zariadenie dokáže zbaviť vodu všetkých
týchto nežiaducich látok.
Ako tento problém vidia odborníci, zaoberajúci sa problematikou pitnej
vody, je zosumarizovaný v nasledovnom článku vrátane praktických rád
pre výber vhodného zariadenia.
3 – 4 2012

Pri kúpe domáceho filtračného zariadenia platí základná zásada, a to, že
kvalita pitnej vody by mala byť objektivizovaná laboratórnym rozborom.
Potom je dôležité, aby bola použitá
technológia na vylepšenie kvality nielen účinná, ale aj zdravotne bezpečná.
Preto uvádzame výhodu, ale aj odborne dokázané poznatky o najčastejšie
používanej technológii v zariadeniach
na domácu úpravu kvality pitnej vody,ktorým je reverzná osmóza.

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza, ktorá je často
skloňovaná a vychvaľovaná pri úprave
vody je rizikom pre zdravie človeka pri

Vodohospodársky spravodajca

celoživotnej konzumácii takto upravenej vody. Táto razantná metóda úpravy produkuje demineralizovanú (hladnú) vodu zbavenú všetkých biologicky
významných minerálnych látok, ktorých prísun do organizmu pitnou vodou je nenahraditeľný. Hygienici varujú pred pitím demineralizovanej vody,
pretože nedostatok minerálnych látok
v nej obsiahnutých, ako je horčík, vápnik, kremík a ďalšie, predstavuje mnohonásobne vyššie zdravotné riziko,
ako podlimitná prítomnosť niektorých
škodlivín , ktoré sa môžu v našich podmienkach vyskytovať.
V roku 2000 SZÚ Praha vypracoval
2 štúdie, ktoré sa podrobne zaoberajú uvedenou problematikou a zhrňujú známe zdravotné riziká z konzumácie demineralizovanej vody do 6-tich
bodov :
1. Priamy účinok na črevnú sliznicu,
metabolizmus a homeostázu minerálnych látok
2. Prakticky nulový príjem vápnika
a horčíka
3. Znížený príjem niektorých iných
esenciálnych prvkov a mikroprvkov
4. Vysoké straty vápnika, horčíka
a iných esenciálnych prvkov z potravín varených v demineralizovanej vode
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5. Zvýšené riziko toxického pôsobenia
ťažkých kovov prijímaných stravou
6. Zvýšené riziko druhotnej kontaminácie demineralizovanej vody
Pravidelná konzumácia ochudobnenej vody má priamy nepriaznivý účinok
na črevnú sliznicu, metabolizmus a homeostázu minerálnych látok. Zvýšené
vylučovanie vody z tela vedie k zvýšenému odvádzaniu iónov vnútro a mimobunečných telových tekutín. Môže
dôjsť aj k vážnemu akútnemu postihnutiu, najmä po veľkej fyzickej námahe, ktoré má formu hyponatremického
šoku až delíria.

Konzumácia vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka má priamu súvislosť aj s nárastom chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne
choroby. U pokusných zvierat napájaných vodou s koncentráciou vápnika 5
mg/l sa prejavila aj znížená funkcia štítnej žľazy. Nedostatok vápnika a horčíka môže tiež spôsobovať: bolesti kĺbov,
lámavosť nechtov, vznik ekzémov, nespavosť, svalové kŕče, nervozitu, necitlivosť horných a dolných končatín, zadržovanie soli v tele, kazenie zubov,
rednutie a lámavosť kosti, strácanie pamäti depresie. Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča
obsah vápnika v pitnej vode minimálne na úrovni 30 mg/l, optimálne by to
bolo až 50 mg/l.
Príjem čistej demineralizovanej
vody nepriaznivo ovplyvňuje aj proces krvotvorby. Pri varení v takejto
vode dochádza k stratám esenciálnych
prvkov. U vápnika a horčíka môžu tieto straty dosahovať až 60 %! Ale platí
to aj naopak - pri varení v tvrdšej vode
môže dokonca dôjsť k obohateniu varenej potravy.
Každý, kto ešte len uvažuje o kúpe
filtra na úpravu vody, by mal vedieť
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aj o zvýšenom riziku ťažkých kovov
prijímaných stravou. Vápnik a v menšej miere aj horčík majú aj ďalšiu prospešnú funkciu - antioxidačnú, keďže
zabraňujú vstrebávaniu niektorých toxických prvkov, napr. olova a kadmia
a ich prechodu z čreva do krvi, čo znamená, že redukujú voľné radikály v tele
čiže majú aj antikarcinogénny účinok.
Aj keď je tento ochranný účinok do istej miery limitovaný, predsa len možno povedať, že používaním demineralizovanej vody sa človek vystavuje riziku, že toxické látky prijímané zo stravy
a z ovzdušia môžu zvýšený negatívny
účinok na ľudský organizmus (zdroj
štúdie SZÚ Praha).
Nezanedbateľné nie je ani riziko
druhotnej kontaminácie spôsobenej zvýšenou agresivitou demineralizovanej vody voči materiálom, s ktorými prichádza do styku. Ochotne prijíma
všetky vo vode rozpustné látky, zmäkčovadlá a ďalšie organické toxické látky, napr. z hadicových rozvodov, plastových zásobníkov a pod. Osobitným
problémom je aj vyššia náchylnosť
k bakteriálnej kontaminácii. Túto skutočnosť dokazuje epidémia týfu v Saudskej Arábii v roku 1992 a to z príčin
vody upravovanej reverznou membránovou osmózou, pričom táto by mala
odstrániť všetky baktérie. Táto účinnosť však nemusí byť v praxi stopercentná.
Podľa odborníkov z pražského SZÚ
demineralizovaná voda nie je vhodná na pitie jednak pre nevyhovujúce chuťové vlastnosti a jednak preto,
že vo vode obsiahnuté rôznorodé látky môžu pôsobiť na ľudské zdravie nielen negatívne, ale najmä pozitívne. Zároveň upozorňuje na to, že WHO sa už
od 70-tych rokov minulého storočia
venuje dôsledkom umelého a nelogického odstraňovania prirodzene sa vyskytujúcich látok v pitnej vode. WHO
vychádza zo skúsenosti krajín, resp. ich
regiónov, kde je tzv. mäkšia voda a kde
je následne aj štatisticky vyššia chorobnosť a úmrtnosť na srdcovo-cievne
ochorenia.
Zariadenia na princípe reverznej
osmózy nie sú vhodné ako konečný
stupeň úpravy pitnej vody, pretože
vodu upravenú reverznou osmózou
nemožno považovať za plnohodnotnú pitnú vodu.
Z hľadiska hygienického môže
byť úprava vody pomocou reverznej
osmózy alebo nanofiltrácie tolerovaná

orgánmi verejného zdravotníctva v situácii, ak jediným dostupným zdrojom
pitnej vody je voda s vysokou mineralizáciou, ktorú nie je možné znížiť žiadnym iným procesom úpravy. Pritom sa
však odporúča časť vody neupravovať
a miešať ju s vodou upravenou tak, aby
výsledná kvalita zodpovedala kritériám
pre pitnú vodu a zachovala si požadovanú mineralizáciu.
Samozrejme, že na trhu sa stretneme s bohatou ponukou týchto zariadení v cenových reláciách od cca 30
EUR až radovo stovky EUR a to nielen na princípe reverznej osmózy, ale
aj iných membránových technológii (mikrofiltrácia, nanofiltrácia). Ďalšími využívanými technológiami sú adsorbcia na aktívnom uhlí, iónová výmena (iónomeniče), UV žiarenie, príp.
ide o filtre kombinujúce mechanickú
s niektorou chemickou metódou filtrácie a podobne.
Je otázne ako sa vie zákazník rozhodnúť pre výber správneho zariadenia. Najčastejšie to je úplný laik v tejto oblasti, ktorý nerozumie princípom
technologických postupov používaným v týchto zariadeniach, nepozná
ich technologické možnosti. Pristupuje k nákupu týchto zariadení, aj keď vôbec nepozná kvalitu používanej pitnej
vody, len sa domnieva, že má zlú vodu.
Absolútne nedokáže objektívne posúdiť potrebu využitia týchto zariadení v
daných konkrétnych podmienkach.
ZÁVERY
Zariadenia na domácu úpravu vody
majú svoje opodstatnenie tam, kde
nie je možnosť získať pitnú vodu z verejného vodovodu, tzn. nie je v obci
vybudovaný verejný vodovod, alebo
z technických príčin (odľahlé pozemky
a pod.). Používanie filtračných zariadení na úpravu kvality vody je vhodným
riešením v prípadoch, ak voda dlhodobo nevyhovuje hygienickým kritériám,
a to vo vybraných ukazovateľoch, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia spotrebiteľov. Ide predovšetkým o látky spôsobujúce odchýlky od senzorických vlastnosti vody
(farba, zákal a pod.). Významná je tiež
možnosť ich použitia v prípade prekročenia limitných hodnôt dusičnanov,
chlórovaných uhľovodíkov, výnimočne toxických kovov, a to len v prípade ak nie je možné napojenie sa na verejný vodovod a nie je možné zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou iným

Vodohospodársky spravodajca

3 – 4 2012

Veda, technika, technológia
spôsobom. Pritom treba zdôrazniť, že
z hľadiska ochrany zdravia to nie je definitívne riešenie. Voda upravovaná takýmto spôsobom sa v žiadnom prípade nesmie používať na prípravu stravy
pre dojčatá, pretože nikdy nie je záruka 100 % účinnosti (dlhodobé odstavenie filtra, prekročenie kapacity a pod.).
V dôsledku zmeny legislatívnych
predpisov už v súčasnosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
predajcovia takýchto zariadení nepotrebujú rozhodnutie, resp. preverenie
od orgánov verejného zdravotníctva
na ich predaj.
Ťažisko rozhodnutia je na spotrebiteľovi, aby pri zakúpení takého výrobku zvážil opodstatnenosť používania
zariadenia na úpravu vody a zdravotné riziká, ktoré mu pri jeho používaní
môžu vzniknúť.
Spotrebiteľ by sa mal zaujímať o to,
či je nevyhnutné kvalitu vody z vodovodného potrubia doma upravovať
pomocou tzv. vodných filtrov a pokiaľ
áno, tak akého typu, aby menej podliehal reklamnému vábeniu rôznych výrobcov a predajcov takýchto zariadení, ktorých hlavným cieľom je finančný zisk a často nie sú odborníkmi v danej oblasti. K správnemu rozhodnutiu
je veľmi dôležité mať k dispozícii spektrum pravdivých a neskresľovaných informácií.
Ozaj má verejnosť dostatok informácií o kvalite pitnej vody z verejného
vodovodu? Vie o tom, že výroba a distribúcia pitnej vody na všetkých stupňoch podlieha pravidelnej a systematickej kontrole zo strany samotných
vodárenských spoločností i orgánov
verejného zdravotníctva? Vie, že z verejných vodovodov tečie pitná voda,
ktorá je zdravotne bezpečná a nepotrebuje žiadnu ďalšiu úpravu?
Ak áno, prečo potom tak ľahko podľahne mediálnym tlakom a prečo sa výrobcom a predajcom filtrov tak darí?
Nie je chyba aj vo vodárenských
spoločnostiach a orgánoch na ochranu
zdravia, že vo vodárenskej osvete málo
poukazujú na nekalé praktiky a zavádzanie zo strany výrobcov a predajcov
filtrov? Informujú spotrebiteľov dostatočne o kvalite pitnej vode a jej význame pre ľudský organizmus?
Príspevok bol publikovaný v zborníku
zo XIV. konferencie Pitná voda, 2011
3 – 4 2012

Prehľad niektorých typov zariadení na domácu úpravu vody
Typ prístroja

Princíp

BRITA Marella Cool Calendar
modrá
1,4 litra

- zbavuje vodu chlóru, vodného kameňa, pesticídov a ďalších nežiaducich látok,
pričom si voda uchováva dôležité železité minerály a vápnik
- indikator výmeny filtračnej patróny

Systém filtrácie
u reverznej osmózy
AQUATIP 5000M

I. a III. stupeň filtrácie - mechanický filter
II. a V. stupeň filtrácie - aktívne uhlie
IV. stupeň filtrácie - reverzná osmóza
VI. stupeň - obohacovanie vody minerálnymi látkami
Doplnky: Energizer, EKO – šetrič spotreby vody, UV lampa

Kuchynské filtre FRO5M

Mechanický filter, aktívne uhlie, úlomky - aktívne uhlie, reverzná osmóza, mineralizátor

FP3K

- 2 stupne na odstránenie mechanických častíc
- 3. stupeň aktívne uhlie

FP2K

- 1.stupeň mechanický filter
- 2. stupeň aktívne uhlie

filter RO-6

- reverzná osmóza
- aktívne uhlie
- mineralizátor

YLG888-99 Prístroj na úpravu
pitnej vody VITOP - TN400HE

- aktívny uhlíkový filter
- komôrku na elektrolýzu (elektródy a membrána)
- ultra-fialové sterilizačné zariadenie
- mikroprocesor, displejový systém

FHCTF

mechanický filter + aktívne uhlie

FHCTF1

- upravuje akosť vody, odstraňuje chlór, usadeniny, odstraňuje zápach a zlepšuje chuť vody
- mechanický filter FXO-80L predlžuje životnosť filtračnej vložky

FHCTF2

- mechanický filter
- aktívne uhlie
- keramický filter (baktérie)

EKO FP4

Redukuje hrdzu a sedimenty, zápach a chlór, olovo, Cryptosporidie, Cysty Giardia,
vodou nesené baktérie a nestabilné organické zlúčeniny (VOCs), vrátane pesticídov a herbicídov.

FP3

1. stupeň filtrácie – odstraňuje častice piesku, hrdze a naplaveniny do 20 mikrónov
2. stupeň filtrácie - do 5 mikrónov
3. stupeň filtrácie – odstraňuje chlór, pesticídy a organické chemikálie

kanvica

mechanické sedimenty, železo, chlór (až do 99%), ťažké kovy (olovo, kadmium,
chróm a iné), pesticídy, dusičnany a rádioaktívne minerály, + indikátor

Vodný filter
DIONELA FAM1

- odstraňuje chlór, ropné látky, fenoly a pod.

Vodný filter
DIONELA FAS4

- odstraňuje všetky škodliviny, ťažké kovy a arzén

Vodný filter
DIONELA FDN2

- zlepšuje chuť a farbu vody, odstraňuje z vody dusičnany, zákal, zápach, chlór a
ďalšie nežiadúce látky.
- odstraňuje ropné látky, tenzidy, stopy herbicídov, insekticídov, fungicídov, organické zlúčeniny chlóru (PCB, THM), aromatické uhľovodíky, zvyšky, ktoré prešli vodárenskou úpravou (železo, hliník, kadmium, berýlium, olovo a ďalšie)

Vodný filter
DIONELA FTK3

- ako FAM 1, naviac odstraňuje „prechodnú tvrdosť vody“

Vodný filter OASA

- odstraňuje nepríjemnú chuť chlóru a jeho zlúčenín, tiež odstráni z vody škodlivé
látky: ropné látky, saponáty, fenoly, ťažké kovy, pesticídy, aromatické uhľovodíky, ostatné organické látky

Aquavallis UNO

- odstraňuje mikrobiologické nečistoty, fekálie, koloidné častice a široké spektrum organických a anorganických nečistôt

Aquavallis DUO

- 1. stupeň - odstraňuje častice väčšie ako 5 μm
- 2. stupeň - odstraňuje mikrobiologické nečistoty, fekálie, koloidné častice a široké spektrum organických a anorganických nečistôt vrátane chlóru

Aquavallis TRIO

- 1. stupeň - odstraňuje častice väčšie ako 5 μm
- 2. stupeň - odstraňuje časť pesticídov, nitráty, možnú zlú chuť a vôňu vody
- 3 stupeň – odstraňuje mikrobiologické nečistoty
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Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí

Koncepcia a realizácia Programu revitalizácie
krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky
Antal. J., Novák. V., Húska. D., Macura. V., Bednárová. E., Dušička. P., Jakubis. M,. Halaj. P., Rehák. Š.,
Skalová. J., Možiešik. Ľ., Miklánek. P., Hlavčová. K., Fendeková. M., Jurík. L. Heinige. V., Stančíková, A.,
Slaninka.V., Mišík. M., Jalčovíková. M., ,Podkonický.L., Bárek.V., Stradiot.P., Stančik. A., Horvat. O.

Článok je zameraný na stručné hodnotenie Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej
republiky (v ďalšom texte „Program“). Analyzuje prístupy programu z pohľadu jeho zámeru a z pohľadu realizácie. Autori
článku akcentujú skutočnosť, že pri tvorbe programu bola vylúčená vedecká aj odborná vodohospodárska komunita, čo sa
prejavilo v naivnom vnímaní integrovaného manažmentu povodí a charaktere opatrení, ktoré sú obsahom realizačných
projektov za predpokladanú hodnotu 1 miliardu eur, pričom hlavné ciele program s istotou nebudú splnené.
ÚVOD
Každá civilizovaná krajina využíva svoj
vedecko-výskumný potenciál pri plánovaní a zabezpečení ochrany a revitalizácie krajiny. V prípade tvorby a realizácie
„Program“ revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej
republiky“ nebol odborný a vedecký potenciál SR ani len oslovený. Keby sa tento nezvyklý postup neprejavil na obsahovej a realizačnej stránke, určite by vedecká a odborná komunita našla cestu
na podporu programu. V konečnom dôsledku ide všetkým o výsledok – zmysluplný a efektívny manažment krajiny.
Skutočnosť je ale iná. Program má vážne
nedostatky a súčasná realizácia v mnohých prípadoch krajinu viac ohrozuje ako
chráni.
PRIPOMIENKY A VÝHRADY
K PROGRAMU
V oblasti kompetenčnej „Program“
priamo zasahuje, do zákonných kompetencii pôsobnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (ďalej SVP).
Konkrétne sa v ňom uvádza: “Legislatívnym procesom budú vytvorené predpoklady pre vytvorenie efektívnej, účinnej
a užitočnej správy povodí/územia/krajiny.“ V zmysle Ústavy SR a Zákona o vodách je napĺňanie tohto cieľa základným obsahom činnosti SVP. To znamená,
že program supluje, resp. by mal nahrádzať činnosť cca 2800 odborne zdatných
a skúsených pracovníkov SVP? Ak áno,
prečo štát mrhá prostriedky na duálne
pôsobiace štruktúry? Nie je hospodár-
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nejšie optimalizovať činnosť existujúcich
štruktúr ako budovať súbežne nové?
Prioritou „Programu“ a jeho dominujúcim prvkom je zadržiavanie dažďovej vody
v krajine, spomaľovanie jej odtoku a umožnenie jej vsakovania. Program vybudovaním vodozádržných systémov so zádržnou
kapacitou dažďovej vody v plánovanom
objeme 250 mil. m3 má súčasne vytvoriť prevenciu pred povodňami, vysušovaním krajiny a ostatnými rizikami náhlych
živelných pohrôm... [1]. V spojení s prioritou programu je dôležité zdôvodnenie prostriedkov dosiahnutia tohto cieľa
a jeho vplyvu na protipovodňovú ochranu. Spoluautor programu pán Kravčík vychádza z vlastnej paradigmy príčin povodní: „Prívalové dažde spôsobuje ľudská činnosť, horúce plochy vytvárajú
prídavok energie do atmosféry, sálavé
teplo vytláča mraky do kopcov a tam sa
to v chladnom prostredí vyleje“ [2]. Toto
zdôvodnenie je nezmyselné. Povodne
boli aj budú bez ľudskej činnosti. Dôležité je, ako sa pred nimi účinne chrániť.
Zarážajúce sú aj prostriedky, ktorými sa má dosiahnuť priorita „Programu“
Zachytávanie dažďovej vody, budovanie
záhradných jazierok, zelené strechy, prehrádzky a jamy, urobte hocijakú hrádzku
alebo jamu, dažďová voda neodtečie ...
Som presvedčený, že do troch - štyroch
rokov máme problém povodní vyriešený [3].
V kontexte prioritného cieľa je potrebné zhrnúť základné poznatky o povodniach a ich následkoch. Pokiaľ sa zameriame na analýzu povodňových škôd, zis-

tili by sme, že najväčšie škody spôsobujú regionálne povodne. Pri takzvaných
bleskových povodniach vznikajú síce
veľké škody, ale zasahujú relatívne malé
územie. Nimi spôsobené škody predstavujú menej ako 3% zo škôd vznikajúcich
v dôsledku regionálnych povodní. Preto prioritná má byť orientácia na znižovanie rizík vzniku regionálnych povodňových situácií, ktoré sú spojené s postupom „letných“ cyklónov. Ich trvanie
môže byť pomerne dlhé a v určitých situáciách ju môže predlžovať prúdenie veľmi teplých a vlhkých vzduchových hmôt
z oblasti východného Stredomoria alebo Čierneho mora. Takéto cyklóny spôsobujú povodne veľkého priestorového
rozsahu. V niektorých exponovanejších
regiónoch môže pri takýchto situáciách
spadnúť za 3 až 5 dní viac ako 400 mm
zrážok (400 litrov na meter štvorcový).
Napríklad dňa 11.8.2002 bol v západných
Čechách za 24 hodín nameraný zrážkový
úhrn 300 mm. Častá je i situácia, keď sa
regeneruje zanikajúca tlaková níž a výdatné zrážky pokračujú, tento stav nastal v Strednej Európe v júli 1997, auguste 2002 a v júli 2010. S otepľovaním klímy budú uvedené extrémne úhrny rásť
o 10% na jeden stupeň oteplenia.
Pripomíname, že prioritný cieľ programu zadržať dažďovú vodu o objeme 250
mil. m3 o ktorý sa opiera definovaná stratégia prevencie pred povodňami, zachytí
efektívnu zrážku 5,1 mm. Plocha Slovenska je 49 035 km2. To znamená, že podstata programu je založená na omyle,
respektíve nevedomosti autorov progra-
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mu. Keby autori programu oslovili odbornú a vedeckú komunitu, dozvedeli by
sa konkrétne výsledky výskumu v oblasti
retenčnej a akumulačnej schopnosti krajiny. Infiltračná kapacita krajiny a schopnosť spomaľovať odtok z povodia sa
môže pozitívne prejaviť len v zrážkovoodtokovom procese pri zrážkach nepresahujúcich 20 až 70 mm za 24 hodín [4, 5,
6, 7, 8, 9,]. Z výsledkov tohto výskumu vyplýva, že vodozádržná kapacita krajiny je
dôležitá, ale nerieši povodňové situácie.
Tieto výsledky sú pre vodohospodárov
všeobecne známe, preto pri modelovaní
extrémnych odtokových pomerov sa využitie krajiny, respektíve jej pokryv, uvažuje do prietoku Q10, maximálne Q20. Ak
by sme do nádrže plnej vody liali ďalšiu
vodu, všetka bude odtekať!
Aj z realizačného projektu PRK IMP
2010 vyplýva, že vedecká a odborná komunita SR je ignorovaná. Konkrétne dohľad nad realizáciou a koordinácia organizačného zabezpečenia, ako aj hodnotenia účinnosti zavedených opatrení
je zabezpečovaná výkonným riaditeľom
a jeho pracovným tímom. Z výsledkov
uvedeného výskumu vyplýva, že realizácia nie je potrebná, lebo je evidentné,
že nebude mať vplyv na prioritné ciele
programu.
Z návrhu princípov projektu vyplýva, že na území Slovenska protipovodňová ochrana už nebude zabezpečovaná ochrannými hrádzami, poldrami a podobne. Tieto objekty budú považované
za dočasné iba u tokov, ktoré prichádzajú k nám zo zahraničia. Citát: “Výnimka z aplikácie princípov - vzhľadom na to,
že nemáme priamu možnosť ovplyvniť situáciu v oblasti protipovodňovej prevencie (plošné technické a biotechnické opatrenia v území) v štátoch, z ktorých ku nám
priamo priteká povrchová voda vodnými
tokmi, je potrebná ako dočasné, resp. prechodné riešenie uplatniť na protipovodňovú ochranu územia tiež klasické technológie ako sú ochranné hrádze, poldre a pod.“

[10]. Ak by sa splnil aj tento princíp
schválený vládou, môžeme zodpovedne
konštatovať, že program vytvára stav verejného ohrozenia. Priamo nabáda, aby
vodohospodárske protipovodňové objekty neboli prispôsobované meniacim
sa klimatickým pomerom a čo je horšie,
ani udržiavané.
Realizácia projektu je pozoruhodná
až zarážajúca. Dominantná časť „Programu“ sa sústredila na výstavbu prehrádzok, ktoré ale nespĺňajú ani základné požiadavky na objekty zabezpečujúce protieróznu (čo je ich prioritná funkcia), prípadne protipovodňovú ochranu.
Tieto objekty sú výrazne poddimenzované a v období povodní splavený materiál
môže vytvoriť vzdutie hladiny, čo môže
vážne zhoršiť povodňovú situáciu. Životnosť týchto prehrádzok trvá do prvého
intenzívnejšieho odtoku, ako dokumentujú skúsenosti z Novej Ľubovne či z tokov na Kysuciach. Otázna je aj životnosť
a funkčnosť týchto objektov z pohľadu
ich protipovodňovej funkcie vo fáze zaplnenia retenčných priestorov prehrádzok
splaveninovým materiálom. Podstatná
časť stavieb má charakter „čiernych“ stavieb bez vodoprávneho a územného rozhodnutia a následnej kolaudácie.
Program nemá zaistenú udržateľnosť
– zodpovednosť za ich údržbu a prevádzka prechádza na obce, ktoré na to nie sú
pripravené ani finančne zabezpečené.
Zarážajúci je aj postoj výkonného
riaditeľa Ing. Kováča, ktorý zdôvodňuje, že stavby nemusia mať vodoprávne
a územné rozhodnutie: „Pri prerokovaní jednotlivých projektov má teda stavebný úrad rozhodnúť, ktoré opatrenia sú terénne úpravy, ukazuje sa, že veľká väčšina - a ktoré sú stavby. Napríklad odrážka
na lesnej ceste ani sypaná hrádzka z lomového kameňa ešte nie sú stavby. Ale keď sa
použije betón, alebo keď si objekt vyžaduje
manipulačný poriadok, ide o stavby“ [11].
Z uvedeného vyplýva, že sa snaží nahradiť zákonodarný orgán. Ak by jeho inter-
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pretácia bola chápaná vážne, potom sa
SVP nemusí starať o úpravy tokov, poldre
a mnohé objekty na tokoch, lebo sú to
terénne úpravy. Navyše z uvedenej interpretácie vyplýva, že vybudované objekty v rámci programu budú bez vlastníka.
Program ako celok, vrátane realizačnej časti, neprispieva k protipovodňovej ochrane krajiny. Odčerpané finančné zdroje programu v hodnote 1 mld.
EUR vo vodnom hospodárstve chýbajú
v prvom rade na odstránenie akútnych
nedostatkov vodohospodárskych diel
a zariadení, vyplývajúcich z monitoringu počas povodne v r. 2010, ale aj na vytvorenie zmysluplného programu integrovaného manažmentu povodí, v ktorom sa využijú, respektíve premietnu poznatky vedy a výskumu.
ZÁVER
Ako súčasť odbornej a vedeckej komunity dávame širšej odbornej verejnosti jasne najavo, že diletantstvo nepatrí do krajiny. Krajina je tvorená zložitým ekosystémom, ktorý vyžaduje citlivý a erudovaný prístup, čo je aj v súlade
s oznámením komisie európskeho parlamentu a rady: “Aby sa dosiahla plná účinnosť akcie politiky na riešenie problému nedostatku vody a problému sucha, musí sa
zakladať na vysokoodborných znalostiach
a kvalitných informáciách o rozsahu problému a predpokladaných trendoch.“ [12]
Autori príspevku sú odborníkmi
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave,
Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave,
Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre,
Technickej univerzity vo Zvolene,
Výskumného ústavu vodného
hospodárstva,
Ústavu hydrológie Slovenskej
akadémie vied,
a spoločností Deponia a DHI.

Zvolen: Lesnícky výskumný ústav, Lesnícke štúdie č. 38, 68 s.
[8] Valtýni, J. 2002: Lesy a povodne. Technická univerzita vo Zvolene,
Vedecké štúdie 5/2001/A, 46 s.
[9] Zelený, V., Jařabáč, M., Chlebek, A. 1980: Nástin výsledkú 25 - letého lesnicko-vodohospodářského výzkumu v Beskydech. Lesnictví (26), č. 8, s. 677697.,
[10] Návrh princípov, zásad a rámcových podmienok pre zabezpečenie prevencie pred povodňami, znižovanie povodňových rizík, rizík sucha, ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm a integrovaný manažment
povodí Predkladaný materiál predsedníčkou vlády SR 9/2010, 27.08.2010, 3.
bod programu
[11] Martin Kováč: Životné prostredie ON e. 38, 22. september 2011/5
[12] Oznámenie komisie európskeho parlamentu a rady, Brusel, 18.7.2007
KOM(2007) 414 v konečnom znení, s. 4
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Realizácia Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR
z pohľadu SVP š.p., OZ Košice
Ing. Zuzana Čarnogurská, Ing. Stanislav Dobrotka
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice

ÚVOD
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. je
ako správca vodohospodársky významných
vodných tokov a povodí v zmysle platnej legislatívy povinný zabezpečovať a vykonávať množstvo činností a úloh, pričom jednou
z tých podstatných je aj zabezpečenie protipovodňovej ochrany miest a obcí. V zmysle zákona č. 7/2010 sa opatrenia na ochranu
pred povodňami majú realizovať nielen počas povodní a po odznení povodňových situácií, ale dôraz sa musí klásť v prvom rade
na preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami. Realita je však trochu iná, keďže
z dôvodu nedostatku potrebného objemu finančných prostriedkov a tiež z dôvodu nedostatočných kompetencií SVP š.p., ako správcu povodí, nie je možné vykonávať preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
v takej miere, ako by to bolo potrebné a žiadúce a opatrenia sú zamerané predovšetkým
na riešenie už vzniknutých povodňových situácií na tokoch a odstraňovanie následkov povodní – povodňových škôd.
PROGRAM REVITALIZÁCIE
A JEHO ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
Vymenovanie splnomocnenca vlády SR
pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny a spustenie Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, ktorý mal slúžiť ako systémový nástroj prevencie pred povodňami
a pre znižovanie povodňových rizík, rizík sucha a rizík ostatných náhlych prírodných živelných pohrôm, bolo prijaté s veľkými očakávaniami aj zo strany SVP, š.p., OZ Košice,
ktorý spravuje územie značne sužované povodňami.
Základnými cieľmi garantovanými Programom revitalizácie sú:

Vytvorenie zádržného objemu 250 mil.
m3 v období r. 2011 – 2016/2020 revitalizáciou poškodených častí krajiny a zabezpečenie minimalizácie vzniku povodňových prívalových vôd v ich zdrojovej ob-
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lasti s participáciou jednotlivých rezortov
hospodárstva.

Makroekonomická efektivita: hospodárske impulzy, zavádzanie nových technológií, vytvorenie pracovných príležitostí, vyššia efektívnosť využitia finančných zdrojov v porovnaní s doteraz uplatňovanými
technológiami protipovodňovej ochrany.

Nastavenie legislatívy pre samotnú realizáciu: splnomocnenec vlády mal pre zabezpečenie legislatívnych zmien vytvoriť
odborný pracovný tím s predpokladom
ukončenia legislatívnych zmien v termíne 09/2011 (decentralizácia správy drobných vodných tokov, vytváranie zmluvných vzťahov).
PRIPOMIENKOVANIE PROGRAMU
REVITALIZÁCIE
Práve preto, že Program revitalizácie si
vytýčil takéto vysoko odborné a vážne ciele,
bolo pre nás prekvapením, že návrh Programu sa prerokovával v skrátenom legislatívnom konaní a bez širšej odbornej diskusie.
Aj napriek tomu sme sa snažili v pripomienkovom procese formulovať zásadné pripomienky k tomuto Programu. Ďalším prekvapením bolo schválenie Programu aj napriek
množstvu odborných argumentov, ktoré síce
v rámci pripomienkovania boli vznesené, ale
následne neboli akceptované.
PILOTNÉ PROJEKTY
Po schválení Programu revitalizácie boli
veľmi rýchlo odštartované pilotné projekty, v mnohých prípadoch s opatreniami aj
na vodných tokoch v správe SVP š.p., OZ Košice, o pripravovanej realizácii ktorých sme
vôbec neboli informovaní. Konkrétne v rámci
územia spravovaného OZ Košice boli pilotné
projekty realizované v 20 obciach. Z realizovaných opatrení v rámci pilotných projektov
boli zistené zásahy do tokov v správe SVP š.p.,
OZ Košice v 3 obciach, pričom za neoprávnený zásah do vodného toku sme v týchto prípadoch podali podnet na vykonanie štátneho

vodoochranného dozoru na miestne príslušné orgány štátnej vodnej správy.
PRVÝ REALIZAČNÝ PROJEKT
PROGRAMU REVITALIZÁCIE
V roku 2010, vzápätí po realizácii pilotných
projektov, bol schválený 1. realizačný projekt,
do ktorého sa v rámci územia spravovaného
OZ Košice zapojilo 106 obcí. Realizácia opatrení sa mala vykonávať podľa schválenej metodiky. Tú sme v období medzirezortného pripomienkovacieho konania pripomienkovali,
avšak bezvýsledne, lebo zásadné pripomienky neboli akceptované. Z uvedených 106 obcí
nebolo možné zistiť informácie, aké opatrenia plánujú realizovať, nakoľko projektovú
dokumentáciu nám predložilo len 14 obcí, aj
to niektoré až dodatočne po realizácii opatrení. V 28 prípadoch sme doteraz zistili neoprávnený zásah do vodných tokov v našej správe,
na čo sme reagovali už v 16-tich prípadoch
podaním podnetu na výkon vodoochranného dozoru. Následne sa naplno rozbehla polemika, či realizované opatrenia, ktoré podľa
metodiky mali pôvodne smerovať len do poškodených častí poľnohospodárskej a lesnej
krajiny majú charakter vodnej stavby a teda
či podliehajú vodoprávnemu povoleniu. Pritom zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v § 52
jednoznačne definuje, že objekty ktorými sa
upravuje, mení alebo zriaďuje koryto a slúžia na ochranu pred povodňami sú vodnými
stavbami vyžadujúcimi vodoprávne povolenie so všetkými náležitosťami. V rámci našej
vyjadrovacej činnosti k „projektovým dokumentáciám“ 1. RP Programu revitalizácie sme
neustále upozorňovali na všetky náležitosti,
ktoré taká projektová dokumentácia má obsahovať, ako aj na to, že základnou podmienkou realizácie takýchto opatrení obcou je prenajatie toku obci formou zmluvy na prenájom
drobného vodného toku v zmysle § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Napriek tomu z vyššie uvedeného počtu obcí má doposiaľ zmluvu na prenájom uzavretú len 8 obcí.

Vodohospodársky spravodajca
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DRUHÝ REALIZAČNÝ PROJEKT
PROGRAMU REVITALIZÁCIE
V r. 2011 bol schválený 2. RP Programu
revitalizácie, do ktorého sa v rámci územia
spravovaného OZ Košice zapojilo 223 obcí.
Obdobne ako v 1. RP aj v 2. RP sa realizácia
opatrení mala vykonávať podľa schválenej
metodiky, ktorá bola rozšírená o možnosť vykonávať opatrenia aj na drobných vodných
tokoch po „dohode so správcom toku“. V rámci 2. RP nám projektovú dokumentáciu predložilo doteraz 33 obcí a v 10 obciach sme zatiaľ zistili neoprávnený zásah do vodných to-

nia skutočne dosiahnutého efektu počas celej doby životnosti stavby a nielen v čase realizácie. Navrhujú sa objekty bez širších hydrologických súvislostí, bez situácie umiestnenia
jednotlivých objektov, ich rozmerov, spôsobu
zaviazania do terénu a zväčša nie sú spracované odborne spôsobilou osobou.
CELKOVÉ ZHODNOTENIE
PROGRAMU REVITALIZÁCIE
Aj keď si vysoko ceníme úsilie starostov
obcí a primátorov miest podieľať sa na ochrane pred povodňami, zapájať do realizácie

Tab. 1: Prehľad k realizácii Programu revitalizácie za OZ Košice (k 10. 2. 2012)
Realizačný
projekt
Pilotný projekt
1.RP
2.RP
Spolu

Počet obcí
zapojených
do projektu
20
106
223
349

Počet obcí so zistením
neoprávneného zásahu
do tokov v našej správe
3
28
10
41

kov v našej správe, na čo plánujeme reagovať
podaním podnetov na výkon štátneho vodoochranného dozoru.
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA OPATRENÍ
PROGRAMU REVITALIZÁCIE
V mnohých prípadoch majú realizované
opatrenia vo vodných tokoch charakter drevených prehrádzok a stupňov, ale výnimkou
nie sú ani kamenné prehrádzky, zemné hrádze a v niektorých prípadoch aj drôtokamenné prehrádzky. V povodí sa realizujú aj zásahy charakteru poldrov, zasakávacích lesných
pásov, odrážok na lesných cestách, rozorávania lesných ciest (pozri fotografie na 4. strane
obálky časopisu). Z technického hľadiska životnosť objektov nie je dlhodobo zabezpečená najmä z titulu neriešenia tlmenia kinetickej energie vody a spätnej a bočnej erózie
tečúcej vody a v mnohých prípadoch sa stretávame s nedostatočným dimenzovaním bezpečnostného prepadu priečnych objektov
a s použitím nekvalitného materiálu pri výstavbe.
Projektové dokumentácie sú neakceptovateľne zjednodušené, bez zdokumentova-

Počet obcí
s predložením PD
1
14
33
48

Počet obcí so
zmluvou na
prenájom toku
1
8
6
15

3
16
0
19

opatrení nezamestnaných z obcí a tým riešiť
aspoň sezónnu zamestnanosť, musíme na základe našich doterajších skúseností konštatovať, že Program revitalizácie nebol odborne
a organizačne dostatočne zvládnutý, pretože:

V rozpore z hlavným materiálom neakceptuje postup schvaľovania projektov a realizácie vodozádržných opatrení v zmysle
platnej legislatívy v podmienkach SR

V rozpore s hlavnými cieľmi sa doteraz nezačalo nastavenie sľubovaných legislatívnych zmien pre samotnú realizáciu, pričom realizácia predbieha deklarované legislatívne zmeny a tým sa dostáva mimo
legislatívny rámec

Opakovane sa neriešia zásadné problémy,
ktoré vyvstali po realizácii pilotných projektov a 1. RP (zjednodušenosť a schematickosť metodiky, nevhodné časové obdobie realizácie, nedostatok financií na kvalitné spracovanie)

Krátky čas určený na realizáciu projektov
vedie v konečnom dôsledku k vypracovaniu len zjednodušenej PD nezohľadňujúcej hydrologické špecifiká, k realizácii stavebných prác v nevyhovujúcom ročnom

LITERATÚRA:
Úrad vlády SR, 2010: Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Úrad vlády SR, 2010: Realizačný projekt Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2010
Úrad vlády SR, 2010: Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 744 z 27.
Októbra 2010 k návrhu Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR a návrhu jeho realizačného projektu 2010
Úrad vlády SR, 2011: Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Úrad vlády SR, 2011: Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 183 z 9. marca
2011 k návrhu prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
Úrad vlády SR, 2011: Záväzná metodika pre prípravu, vypracovanie
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Podané
podnety
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období s negatívnym dopadom na kvalitu stavebných prác, k dotlačeniu obcí k samotnej realizácii bez potrebných povolení, nájomných zmlúv a pod.

Opakovane sa prezentujú zavádzajúce informácie o vytvorení vodozádržného objemu realizáciou týchto opatrení a neakceptujú sa odborné fakty, že prehrádzky slúžia na zachytávanie splavenín a nie
na sploštenie povodňovej vlny

Nedostatočne definuje zodpovednosť
obcí vyplývajúcu z prenájmu vodných tokov a údržby tokov a stavieb na nich vybudovaných
O všetkých pripravovaných a realizovaných zásahoch si vedieme prehľadnú evidenciu (pozri sumárny prehľad v tab.1), vzhľadom
na to, že po doteraz podaných a pripravovaných podnetoch bude Program revitalizácie
dlhší čas doznievať v legislatívnej rovine, keďže miestne príslušné obvodné úrady ŽP budú
vykonávať vodoochranný dozor na tokoch
dotknutých týmito opatreniami. Jeho výsledkom bude buď spustenie zákonného procesu
dodatočnej legalizácie týchto opatrení, resp.
vodných stavieb alebo rozhodnutie na odstránenie týchto stavieb z vodných tokov.
ZÁVER
Aj keď funkcia splnomocnenca vlády SR
pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny zaniká dňom konania predčasných parlamentných volieb, zastávame názor, že revitalizácia povodí s cieľom
zadržiavať vodu v krajine je v každom prípade potrebná. Mala by byť súčasťou opatrení
na zmiernenie následkov povodní, ale musí
sa vykonávať na základe odborných poznatkov, kvalitne a s aktívnou účasťou odborníkov
tak z oblasti vodného hospodárstva, ako aj
ostatných rezortov, najmä rezortu pôdohospodárstva (poľnohospodári, lesohospodári),
ale aj rezortu dopravy. Nevyhnutným predpokladom realizácie akýchkoľvek konkrétnych
opatrení však musí byť rešpektovanie platnej
legislatívy.
Fotografie k článku s pozrite
na 4. strane obálky

a realizáciu projektov obcí v rámci prvého realizačného projektu Programu
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 (ďalej
len ako 1. RP 2011)
Úrad vlády SR, 2011: Druhý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011
Úrad vlády SR, 2011: Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 590 z 7. septembra 2011 k návrhu druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
Úrad vlády SR, 2011: Záväzná metodika pre prípravu, vypracovanie a realizáciu projektov obcí v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 (ďalej len
ako 1. RP 2011)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
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Program revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky má zásadné nedostatky!
RNDr. Stanislav Klaučo
Občianska iniciatíva MONITOR

Dňa 8. 2. 2012 na tlačovej besede
v Bratislave predstavila občianska iniciatíva Monitor, ktorá vznikla z odborníkov pracujúcich v oblasti životného
prostredia, svoje výhrady k Programu
revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí Slovenskej republiky.
Vládny Program, zameraný najmä
na tvorbu protipovodňových opatrení v krajine - predovšetkým v horných
častiach povodí menších tokov, bol
spustený na jeseň 2010 bez náležitej
odbornej prípravy. Aj napriek tomu, že
tento Program má z hľadiska životného prostredia jednoznačne strategický charakter a podlieha environmentálnemu posudzovaniu, jeho predkladateľ - splnomocnenec vlády SR pre
územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny, takéto posúdenie ignoroval a vedome tento proces obišiel.
Nielen laická, ale najmä odborná verejnosť nedostala teda možnosť vyjadriť sa k návrhu Programu, zameranému
na budovanie protipovodňových opatrení, Programu, na ktorý bolo v priebehu roku 2011 vynaložených zo štátneho rozpočtu a prostriedkov ESF viac
ako 60 miliónov eur, teda skoro 2 miliardy slovenských korún!
Občianska iniciatíva Monitor počas
medzirezortného pripomienkového
konania k návrhu 3. realizačného projektu tohto protipovodňového Programu vlády podala hromadnú pripomienku. V nej formulovala požiadavku,
aby bol predložený materiál podrobe-
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ný strategickému environmentálnemu
posudzovaniu. Hromadnú pripomienku podporilo viac ako 670 občanov,
medzi nimi aj poprední vedci a odborníci v oblasti hydrológie, klimatológie
a vodného hospodárstva. Žiaľ, splnomocnenec vlády SR a odborný garant
tohto programu, Ing. M. Kováč, pripomienku neakceptoval.
Medzi hlavné nedostatky Programu a jeho realizačných projektov patria najmä:
1. LEGISLATÍVNE POCHYBENIA
Porušenie viacerých legislatívnych
noriem SR ako aj európskych smerníc,
týkajúcich sa najmä:
– posúdenia Programu ako strategického dokumentu,
– zamedzenie účasti verejnosti pri
procese schvaľovania,
– vykonávanie aktivít v chránených
územiach NATURA 2000 bez náležitého posúdenia vplyvu na predmet
ochrany a vyjadrenia štátnej správy
v oblasti ochrany prírody,
– budovanie vodných stavieb bez súhlasu štátnej vodnej správy, atď.
2. ODBORNÉ POCHYBENIA
Program vychádza z odborne mylných predstáv o vysušovaní krajiny, jej
údajnom poškodení ako aj z neznalosti
o tvorbe povrchového odtoku, z čoho
vyplýva tzv. revitalizácia krajiny. Táto
tzv. revitalizácia je založená:
– na rozsiahlom a živelnom budovaní konštrukčne a funkčne neadekvátnych prehrádzok, ktoré nie sú

schopné zachytiť vody pritekajúce z povodia nad obcami počas extrémnych zrážok,
– na budovaní nefunkčných plôtikov
a rýchlo kolmatujúcich vsakovacích
jám a rigolov,
– na budovaní kamenných a kamenno-zrubových hrádzi väčšinou s nedostatočným retenčným objemom,
ktoré vytvárajú potenciálne riziká
prielomových povodňových vĺn.
3. REALIZAČNÉ POCHYBENIA
Forma a reálne vytvorený objem
opatrení na zadržiavanie vody, ktoré je možné v teréne zdokumentovať,
spravidla nezodpovedajú forme a objemu, ktorý sa obce zaviazali realizovať
v zmluvách s úradom vlády SR.
Vládny splnomocnenec spolu s výkonným manažérom Programu doposiaľ oficiálne vyhodnotili a predložili
správu o vyhodnotení vláde SR len pre
pilotný projekt Programu (približne
10 % z doteraz realizovaných opatrení), navyše, na neprimeranej odbornej
úrovni a bez reprezentatívnych hydrologických meraní, ktoré by potvrdili
funkčnosť a efektívnosť vybudovaných
systémov na zadržiavanie vody.
Napriek týmto skutočnostiam realizačné projekty Programu pokračujú
neuveriteľným tempom ďalej, aktuálne sa pripravil návrh už tretieho realizačného projektu, ktorý sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania podarilo pribrzdiť až hromadnou
pripomienkou verejnosti.
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Konferencia Manažment povodí a povodňových rizík
závery a odporúčania
Vedeckú konferenciu Manažment
povodí a povodňových rizík, ktorá
sa konala v dňoch 6. až 8. decembra
2011 pod záštitou ministra životného
prostredia Slovenskej republiky v účelovom zariadení NR SR Častá-Papiernička, usporiadali:
− Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
− Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
− Výskumný ústav vodného hospodárstva
− Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
− Stavebná fakulta STU v Bratislave
− Slovenský
hydrometeorologický
ústav
− Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
− Vodohospodárska výstavba, š. p.
− Slovenský priehradný výbor
− Krajské úrady životného prostredia
− Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH
− Slovenská komora stavebných inžinierov – regionálne združenie Bratislava
Cieľom vedeckej konferencie bolo
prediskutovať najnovšie teoretické
poznatky a praktické skúsenosti v oblastiach manažmentu povodí a najmä
vzniku a priebehu povodní a možností znižovania ich nepriaznivých následkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku
činnosť. Na konferencii sa zúčastnilo
203 odborníkov zo Slovenska, Česka,
Poľska a Ukrajiny, ktorí predniesli 43
príspevkov. Príspevky z vedeckej konferencie sú publikované v zborníku,
ktorý je verejnosti k dispozícii v elektronickej forme na USB-kľúči; ISBN:
978-80-89062-83-6.
Konferencia v Častej - Papierničke
nadviazala na konferenciu s medzinárodnou účasťou „Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti“ konanej v novembri 2010 na Štrbskom Plese, z ktorej závery boli uverejnené v odbornej
tlači a rozoslané príslušným štátnym
orgánom.
3 – 4 2012

V úvodnom bloku prednášok odznela prezentácia splnomocnenca vlády SR, Ing. Martina Kováča, na tému
„Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“.
Táto vyvolala v kruhu účastníkov vedeckej konferencie - v oblasti vodného hospodárstva (SVP, STU, výskumné
ústavy, SHMÚ) - širokú diskusiu a ostrú
kritiku metód, foriem a odbornej nespôsobilosti spracovateľov a realizátorov projektu.
Účastníci konferencie vo svojich príspevkoch a v početných diskusiách
konštatovali, že:
1. Povodne sú v poslednom období nie až taký zriedkavý fenomén, sú
však súčasťou kolobehu vody v prírode, a z toho dôvodu nemožno žiadnymi prostriedkami zabrániť ich vzniku,
ale možno ich predvídať a preventívnymi opatreniami zmierňovať ich nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo
a hospodársku činnosť.
2. Na ochranu pred povodňami neexistujú žiadne univerzálne riešenia,
ktoré by bolo možné zovšeobecniť,
ale protipovodňové opatrenia je nevyhnutné vždy a v každej lokalite zosúladiť s konkrétnymi prírodnými a urbanistickými podmienkami. Súčasná vedecko-výskumná základňa má efektívne nástroje na modelovanie vzniku
a priebehu povodní, vrátane simulácií možných následkov záplav, ktorými
dokáže pre konkrétne oblasti preskúmať účinnosť rôznych opatrení a navrhnúť optimálny spôsob ochrany. Neodborné pokusy a skúšanie rôznych
opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré nie sú podložené potrebnými
analýzami, sú nielen neefektívnym vynakladaním finančných prostriedkov,
ale aj hazardom s dôverou občanov
v možnosť vytvorenia dostatočne účinného systému ochrany pred povodňami. Zároveň je to tiež v rozpore s úsilím
dosiahnuť udržateľný rozvoj. Konkrétne máme na mysli všetky fázy realizačného projektu Programu revitalizácie
krajiny a integrovaného manažmen-
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tu povodí SR (tzv. Kravčíkov a Kováčov
program). Na základe poznatkov a skúseností z doterajších etáp realizácie
tohto projektu navrhujú účastníci vedeckej konferencie zrušiť realizáciu 3.
etapy, nakoľko nerieši podstatu problému – ani protipovodňovú ochranu,
ani revitalizáciu krajiny. V tejto súvislosti podporujeme tiež vyhlásenie Valného zhromaždenia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, ktoré sa
uskutočnilo 6. decembra 2011 v Nitre
(príloha).
3. Legislatívny systém Slovenskej republiky zákonom č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami spolu s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorých je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík, vytvárajú
dostatočne flexibilný priestor na:
a) účinnú realizáciu preventívnych
opatrení, vrátane zosúladenia protipovodňovej ochrany s územnými
plánmi a stavebnými aktivitami,
b) prípravu, realizáciu, údržbu a opravy preventívnych technických a netechnických opatrení na ochranu území pred záplavami v krajine, na urbanizovaných územiach
a vodných tokoch,
c) organizačnú, metodickú, technickú
a personálnu pripravenosť správcov
vodných tokov a zložiek integrovaného záchranného systému na vykonávanie zásahov v čase nebezpečenstva povodní,
d) účinnú reakciu na povodňovú situáciu:
− nepretržitým monitorovaním meteorologickej a hydrologickej situácie
− vydávaním
meteorologických
a hydrologických predpovedí
a včasného varovania pred nebezpečenstvom povodne
− vykonávaním zásahov povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác a ďalších opatrení na ochranu ľudského zdravia, životného prostredia,
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kultúrneho dedičstva a hospodárskych činností pred povodňami
e) odstraňovanie následkov povodní
a poučenie z ich priebehu:
− obnovením podmienok na normálny život v povodňami zasiahnutých územiach, zmiernením sociálnych a ekonomických dôsledkov záplav na postihnuté obyvateľstvo
− analyzovaním príčin, priebehu
a následkov povodní
− rozborom účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa
vykonávali v čase povodní
− aktualizáciou plánov manažmentu povodňových rizík a povodňových plánov, ako aj plánov zabezpečovacích a záchranných prác
Slovenská republika má dostatočný
právny priestor, ako aj odbornú pripravenosť jednotlivých subjektov začlenených do systému ochrany pred povodňami, avšak základným problémom je
nedostatok prideľovaných finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

4. Koordinácia zámerov ustanovených v Rámcovej smernici o vode
(2000/60/ES) a v smernici o hodnotení a manažmente povodňových rizík
(2007/60/ES) je v Slovenskej republike
zabezpečená. Organickým zosúladením
prvej aktualizácie plánov manažmentu povodí s prvými plánmi manažmentu povodňových rizík bude v roku 2015
vytvorený účinný nástroj integrovaného manažmentu povodí, ktorý sa bude
pravidelne každých 6 rokov prehodnocovať a podľa potrieb aktualizovať.
5. Význam plánov manažmentu povodňových rizík, postup prác na ich
vyhotovovaní a nevyhnutnosť ich zosúladenia s aktualizáciou plánov manažmentu povodí vyžaduje intenzívne využívanie vedeckých poznatkov
v spojitosti s praktickými skúsenosťami. Z uvedeného dôvodu považujeme usporadúvanie konferencií s aktuálnou vodohospodárskou problematikou za veľmi potrebné.
6. S cieľom zabezpečiť čo najlepšiu
komunikáciu a vzájomné porozume-

nie medzi odbornou a laickou verejnosťou v otázkach manažmentu povodí a povodňových rizík navrhujú účastníci konferencie zamestnávateľom vo
vodnom hospodárstve usporadúvať
regionálne konferencie, na ktorých by
sa zúčastňoval väčší počet predstaviteľov samosprávnych orgánov a orgánov
štátnej vodnej správy.
7. Dávame do pozornosti tiež závery
a odporúčania z konferencie „Povodne 2010: príčiny priebeh a skúsenosti“
z novembra 2010
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/archiv/tlacove-spravy-2010/tlacove-spravy-december-2010/konferencia-povodne-2010-priciny-priebehskusenosti.html
Na základe diskusie a pripomienok
účastníkov vedeckej konferencie Manažment povodí a povodňových rizík závery a odporúčania zostavil prípravný výbor konferencie.
Častá – Papiernička 8. decembra 2011
Bratislava január 2012

Trochu netradičný príspevok
Tento titulok som zvolila preto, lebo ešte sme vo Vodohospodárskom spravodajcovi neuverejnili prepis e-mailovej komunikácie. A v príspevku ide o doslovný prepis
e-mailovej komunikácie medzi splnomocnencom vlády
SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny, Ing. Martinom Kováčom, a mnou. Navyše,
táto komunikácia vznikla tesne pred odovzdaním časopisu do tlačiarne. Séria príspevkov dotýkajúcich sa Programu
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
SR na predchádzajúcich stránkach je preto zakončená práve takto. Zo svojho (teraz myslím novinárskeho) pohľadu to
pokladám za najlepšie zakončenie. Napokon, prečítajte si...
Dobrý deň, pán splnomocnenec,
pred časom sme si písali o tom, že pošlete do časopisu Vodohospodársky spravodajca článok o Programe revitalizácie
krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. Vaše pracovné povinnosti Vám to zrejme z časového hľadiska neumožnili.
Mrzí ma to, pretože v pondelok dávam do tlače číslo 3-4, ktoré je síce primárne orientované na Svetový deň vody 2012, ale
tak, ako to schválila redakčná rada, bude tu aj viacero príspevkov zameraných na Program a výhrady voči nemu. Práve preto je to veľmi na škodu veci.
Momentálne sa však už nič nedá robiť, zostáva len veriť, že
Váš spomínaný článok budeme môcť uplatniť niekedy v budúcnosti.
Prajem Vám príjemný podvečer a celý víkend.
Tatiana Šimková
zodpovedný redaktor Vodohospodárskeho spravodajcu
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Vážená pani redaktorka,
ak by Vaša snaha bola skutočne úprimná, tak by ste ma
na uzávierku čísla viackrát upozorňovali a dali by ste mi tak
šancu zareagovať (dobre viete, ako je moja práca časovo náročná). Najmä vtedy, ak pripravíte monotematické číslo plné
výhrad k programu revitalizácie krajiny, bez možnosti, aby sa
vyjadrila v tom istom čísle aj druhá strana, teda minimálne ja,
ale napríklad aj množstvo odborníkov z iných sektorov a disciplín, vrátane hospodárov s vodou v krajine, ktorí nezdieľajú názor časti vodohospodárskej komunity, ktorej dominantne vytvárate priestor na stanoviská vo Vašom časopise, a tak
utvrdzujete celú vodohospodársku obec, že problém (vodného
hospodárstva) je niekde inde, len nie u Vás. Nachádzate vinníka na nesprávnom hrobe, sektor vodného hospodárstva je
v hlbokej kríze, ktorá je tu už niekoľko desaťročí, nie rok a pol,
teda po dobu doterajšej existencie programu.
Veľmi ma mrzí, ako ste (a teda aj členovia prípravného výboru) degradovali závery a odporúčania vedeckej konferencie v Častej - Papierničke zo začiatku decembra 2011, na čo
som verejne upozornil aj pána Ing. Holčíka z VV, š.p., keď auditóriu na včerajšej konferencii na úrade vlády nahlas čítal tie
závery a distribuoval v papierovej podobe (ostatných účastníkov konferencie tým nijako neohúril). Manipulovali ste záverečnú verziu týchto záverov tak, že program revitalizácie krajiny ste nazvali Kováčov a Kravčíkov projekt, zasadili ste sa proti tretiemu realizačnému projektu, napriek tomu, že v čase datovania záverov konferencie (8. decembra 2011) ešte takýto
projekt ani nebol na svete a ani sa nevedelo, či sa bude pripravovať.
Vodohospodársky spravodajca
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V záveroch sa odvolávate na prílohu, ktorú nepriložíte, a ktorá nikdy neexistovala ako oficiálne stanovisko Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied. Valné zhromaždenie SAPV neprijalo žiadne závery a ani stanovisko o tom, že súhlasí so zrušením
programu revitalizácie krajiny. Naopak, SAPV trvá na zachovaní programu a požaduje jeho rozšírenie v oblasti vedy a výskumu.
Zneužili ste meno SAPV, čo mi potvrdil aj predseda SAPV, pán Konôpka, a členovia organizačného výboru, ktorí podujatie dňa 6. decembra 2011 v Nitre organizovali. Všetko s jasným úmyslom a cieľom - poškodiť a urobiť zlé meno programu revitalizácie krajiny. Je
hanbou vodohospodárov, ak rezignujú na hospodárenie s vodou
v krajine a obnovu poškodeného vodného režimu krajiny jeho revitalizáciou. Ja hanbou vodohospodárov, ak vodné hospodárstvo
zúžia len na odvádzanie vôd z územia a protipovodňovú ochranu.
Pán profesor Macura (mimochodom môj vedúci diplomovej
práce) včera vo svojom ohnivom vystúpení povedal tri dôležité veci: 1. nenamieta nič voči revitalizácii krajiny v obciach; 2.
vodné hospodárstvo je už viac ako 20 rokov v kríze vo všetkých
oblastiach; 3. vybudované vodné stavby na Slovensku sa udržiavajú kvôli nedostatku financií veľmi zle.
Toto konštatovanie znamená, že celý sektor stagnuje. Je
naivné si myslieť, že túto stagnáciu by zastavilo zastavenie
programu revitalizácie krajiny a stiahnutie prostriedkov tohto
programu na dofinancovania kolabujúcich štátnych podnikov.
Potrebné sú reformy v celej politike vodného hospodárstva.
Program revitalizácie krajiny nie je program protipovodňovej ochrany. Program protipovodňovej ochrany je dnes riešený
prípravou plánov manažmentu povodňových rizík, čo je definované v zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, tak
ako to vyplýva z Povodňovej smernice EÚ (skrátený názov). Revitalizácia krajiny je od slova oživiť, obnoviť život, a preto je cieľom programu revitalizácie krajiny širší záber a to znižovanie
rizík sucha, povodňových rizík, ale aj rizík degradácie ekosytémov práve obnovou (aspoň pôvodnej) retenčnej schopnosti poškodených úsekov krajiny.
Ak Vaši kolegovia zastávajú názor, že naša krajina je v poriadku, tak Vám odporúčam zorganizovať ešte jednu konferenciu, a to vedeckú konferenciu o revitalizácii krajiny za účasti sektoru lesníctva, poľnohospodárstva, územného plánovania a architektúry, vrátane hospodárov s vodou v krajine, popri vodo-

hospodároch. Ešte pred touto konferenciou však všetkým jej
účastníkom odporúčam, aby v rámci svojich vedeckých a technických kapacít uskutočnili aspoň 20 obhliadok reálneho stavu
katastrov obcí, kde sa realizovali, a kde sa nerealizovali revitalizačné opatrenia v rámci programu revitalizácie krajiny. Ale prosím, vykonajte tieto návštevy počas dňa, za účasti miestnych
starostov a miestnych ľudí, ktorí Vám povedia, ako sa správa revitalizovaná, a ako poškodená krajina.
Berte prosím túto moju reakciu na Váš e-mail ako môj oficiálny príspevok do Vášho časopisu, na ktorého publikovanie
Vám v celom rozsahu (vrátane Vášho e-mailu) dávam súhlas.
Prajem Vašej redakcii viacej vody, najmä pre revitalizáciu
krajiny.
S pozdravom
Ing. Martin Kováč
splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu,
integrovaný manažment povodí a krajiny
Vážený pán splnomocnenec,
som rada, že ste mi napísali tento e-mail. Napriek tomu, že
pochybujete o mojej úprimnej snahe, verte, že je naozaj úprimná. Problém je v tom, že ja nie som vodohospodársky odborník, ale len vyštudovaný novinár, ktorý pracuje v oblasti vodného hospodárstva. A aj keď v tej oblasti pracujem, nebudem si
nikdy trúfať odborne posudzovať jednotlivé stanoviská, alebo
vynášať súdy o tom, „kde je pravda“. Ako novinárovi vo Vodohospodárskom spravodajcovi mi ale záleží na tom, aby mala,
takpovediac každá strana, priestor na vyjadrenia a argumentáciu. Spomenula som si na našu komunikáciu, pretože som
včera večer počúvala Vaše vystúpenie s Ing. Kravčíkom po Vodnej konferencii na rozhlasovej stanici Slovensko. Naozaj ma
mrzí, že som Vás neurgovala a nekontaktovala (hoci je to neporovnateľné, aj môj čas je niekedy drahý, napríklad teraz som
ešte o 22.30 na pracovisku).
Keďže ste mi dali k tomu súhlas, Vašu reakciu rada uverejním vo Vodohospodárskom spravodajcovi. Konečnú podobu
Vám (ako aj predsedovi redakčnej rady) pred tlačou zašlem.
Želám príjemný a aspoň trochu oddychovo strávený víkend.
Tatiana Šimková
zodpovedný redaktor Vodohospodárskeho spravodajcu

Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
V decembri 2011 a januári 2012 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN ISO 5667-13: 2011 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13: Pokyny na odber vzoriek kalov
V súvislosti s vydaním STN EN ISO 5667-13: 2011 bola zrušená táto norma:
STN EN ISO 5667-13: 2000 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13: Pokyny na odber vzoriek kalov z čistenia odpadových
vôd a úpravy vôd
STN EN ISO 772: 2012 (75 0100) Hydrometria. Slovník a značky (STN vyšla len v anglickom originálnom znení, preklad do
slovenčiny sa zatiaľ nepripravuje)
V súvislosti s vydaním STN EN ISO 772: 2012 bola zrušená táto norma:
STN EN ISO 772: 2001 (75 0100) Hydrometrická terminológia. Termíny a značky (vrátane všetkých jej zmien)
3 – 4 2012
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Z vodohospodárskej praxe

Rekonštrukcia technologických zariadení
vodnej stavby Ružín I, II
Ing. Jozef Vorlíček
Hycoprojekt a. s., Bratislava

Komplex vodnej stavby Ružín I a Ružín II (ďalej RI, RII) je situovaný vo východnej časti Slovenského rudohoria, v rkm 66,3
Hornádu. Účelom vodnej stavby je:
a) zabezpečiť v potrebnom množstve úžitkovú vodu pre US Steel Košice a ostatný priemysel košickej oblasti,
b) výroba špičkovej elektrickej energie,
c) zníženie povodňových prietokov v Hornáde,
d) ďalšie využitie, ako rybárstvo, rekreácia.
Príspevok stručne popisuje niektoré problémy, ktoré boli spojené s technologickými postupmi rekonštrukčných prác
a s ochranou staveniska pri zachovaní prevádzkovej funkčnosti komplexu vodnej stavby.
ÚVOD
Stavba bola uvedená do prevádzky v roku 1974. Po viac
ako tridsaťročnej prevádzke sa ukázala potreba rekonštruovať a modernizovať niektoré objekty stavebnej časti a technologické súbory vodnej stavby. Účelom rekonštrukčných prác bolo vylepšiť bezpečnosť pracovníkov prevádzky (schody, zábradlia), zmodernizovať podmienky pre prevádzku (vodovod, kanalizácia, osvetlenia, sanácia zatekania)
a rekonštrukciou technologických zariadení (uzávery, hradenia, výpusty, čerpadlá, vrátane elektročasti a signalizácie)
zabezpečiť požadovanú funkčnosť a bezpečnosť stavby ako
celku. Rekonštruovaných bolo 18 stavebných a elektrostavebných častí a 20 technologických a elektrotechnologických častí vodnej stavby. Rekonštrukciou technologických
zariadení sa nezvýšil retenčný objem nádrží.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VODNEJ STAVBE
V priehradnom profile nádrže RI, s celkovým objemom
59,0 m3 vody, bola vybudovaná kamenná sypaná hrádza s hlinitým tesnením, s výškou 57,0 m nad dnom údolia. Pri hrádzi je osadený združený, viacúčelový funkčný
objekt. V objekte je troma segmentmi hradený šachtový
priepad, dva dnové výpusty DN 1600 mm a dva elektrárenské vtoky s prívodným potrubím DN 6300 mm k vod-

tri dnové výpusty 5,0 m x 2,60 m, ktoré sú hradené segmentmi, a tri nehradené priepady so šírkou 3 x 5,0 m. V elektrárenskom bloku je inštalovaná priamoprietočná Kaplanova
turbína. V rokoch 1992 – 1995 boli v rámci rozšírenia kapacity výpustných zariadení pri nádržiach RI a RII vybudované
doplňujúce nehradené bočné priepadys tunelovými odpadovými štôlňami.
Charakteristické hladiny v nádržiach:
v.s. Ružín I
v.s. Ružín II
– minimálna prevádzková hladina
298,00 m n.m.
272,40 m n.m.
– parkovacia hladina tlmiacej zóny 325,60 m n.m.
– maximálna prevádzková hladina 326,60 m n.m.
277,30 m n.m.
– maximálna retenčná hladina
327,60 m n.m.
278,60 m n.m.
Kapacity výpustných zariadení na v.s. Ružín I:
– 2 dňové výpusty typu Johnson
Q = 2x 50 m3 .s-1 = 100 m3 . s-1
– 2 reverzibilné Francisove turbíny Q = 2x 67 m3 .s-1 = 134 m3 . s-1
– šachtový priepad /plne vyhradený/ Q = 3x 233,30 m3 .s-1 = 700 m3 . s-1
– nehradený bočný priepad
Q = 125 m3 . s-1
Kapacity výpustných zariadení na v.s. Ružín II:
– 3 dňové výpusty /plne vyhradené/ Q = 3x 233,30 m3 .s-1 = 700 m3 . s-1
– 3 nehradené korunové priepady
Q = 3x 12,0 m3 .s-1 = 36,0 m3 . s-1
– priamoprietočná turbína TG3
Q = 16,0 m3 . s-1
– nehradený bočný priepad
Q = 135,0 m3 . s-1
– nadlepšovacie potrubie
Q = 7,3 m3 . s-1

Maximálne prietoky Hornádu dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za :
Profil
Ružín I
Ružín II

1
125
127

5
290
295

10
370
375

20
450
456

50
550
555

100
645
650

1000
930
940

rokov
m3 . s-1
m3 . s-1

Priemerný ročný prietok Qpr. = 15,50 m3 . s-1
nej elektrárni, kde sú inštalované dve reverzibilné Francisove turbíny.
Vyrovnávacia nádrž RII s celkovým objemom vody 3,7
mil. m3 pozostáva zo siedmich gravitačných blokov, jedného funkčného (priepadového) bloku a elektrárenského bloku. Výška gravitačnej hrádze je 16 m. Vo funkčnom bloku sú
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OCHRANA STAVENISKA POČAS REKONŠTRUKČNÝCH
PRÁC
Počas rekonštrukčných prác bolo potrebné zabezpečiť
primerané podmienky pre turbínovú prevádzku VE RI a RII
a v maximálnej možnej miere regulovať prietoky v Hornáde
cez sústavu nádrží RI, RII. Ďalej bolo potrebné chrániť tie staVodohospodársky spravodajca
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vebné a montážne pracoviská, ktoré by mohli byť ohrozené
vodou v nádržiach a pod nádržami. Pri riešení ochrany staveniska zásadnou bola skutočnosť, že nádrž RII stráca počas rekonštrukčných prác svoju vyrovnávaciu funkciu. Prítoky do 135 m3 . s-1 mohli byť z nádrže RII prepúšťané do Hornádu len nehradeným bočným priepadom. Bolo prešetrených
10 povodňových vĺn s prietokom vyšším než 200 m3 . s-1 a rôznou dobou trvania. Na základe výpočtov transformácie povodňových vĺn bolo v RI stanovené znížiť prevádzkovú hladinu z 326,60 m n. m. na 320,0 m n. m. Takto vytvorený retenčný
priestor umožnil reguláciu turbínami RI až do prítoku cca 300
m3 . s-1 a ochranu staveniska pri RII na 135 m3 . s-1. Pri prítokoch
do RII vyšších ako 135 m3 . s-1 a zaplnení retenčného priestoru
RI nad prahy šachtového priepadu by do funkcie museli byť
zapojené aj práve rekonštruované segmenty priepadu. Vtedy by mohlo dôjsť k zatopeniu pracovísk na RII. Prítoky nad
300 m3 . s-1 boli charakterizované ako mimoriadna situácia
v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. Ochrana pred povodňami. Výsledky analýz prevedenia Hornádu cez sústavu RI, RII boli zapracované do Dočasného manipulačného poriadku a Povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby.

Obr. 1 Ružín II – Vyčerpaná voda z koryta za vývarom

Najviac problematickou bola výmena troch segmentov
dnových výpustov RII, ktoré mohli byť vymenené len zo strany vývaru. Vývar dnových výpustov bolo treba najskôr oddeliť od vývaru výtoku z TG3 deliacim pilierom. V prvej fáze sa tri
korunové priepady nad segmentmi uzavreli dočasným oceľovým hradením s rozmermi 3 x 5600 x 1500 mm. Hradidlá
sa osadili do tesniacich rámov, prikotvených k vodorovným
a zvislým betónom priepadu. Po osadení dočasného hradenia sa uzatvorili segmenty dnových výpustov a stavidlový
uzáver vodnej elektrárne a nadlepšovacieho potrubia. Všetky prietoky Hornádu regulované nádržou RI boli pod RII prepúšťané bočným nehradeným priepadom a obtokovou štôlňou. Následne sa 130 m pod vývarom RII vybudovala v koryte Hornádu dočasná zemná hrádzka č. 1, tesnená PVC fóliou.
Pod ochranou tejto hrádzky bola vyčerpaná voda z vývaru RII
a vybudoval sa betónový deliaci pilier medzi vývarom dnových výpustov a vývarom vodnej elektrárne TG3. Po vybudovaní deliaceho piliera bola na vzpernom prahu vývaru vybudovaná ďalšia ochranná hrádzka č. 2. Hrádzka pozostávala z dvojice „L“ panelov 2050 x 1210 x 1600 mm, osadených
Použité podklady :
/1/ Hycoprojekt, a.s., Bratislava : Dočasný manipulačný poriadok v.s. Ružín I,
II a Povodňový plán zabezpečovacích prác, z 04/2010.
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oproti sebe. Panely v troch radoch nad sebou boli spriahnuté
oceľovými tyčami a uholníkmi. Medzipriestor medzi panelmi bol zasypaný hlinito-ílovitou zeminou. Z návodnej strany
bola k panelom prikotvená tesniaca PVC fólia. Hrádzka č. 1 sa
potom odstránila. Takto vybudovaná ochrana pracoviska výmeny segmentov zabezpečovala ochranu na 135 m3 . s-1, pričom mohla byť využitá aj turbína TG3 na čiastočnú reguláciu prítokov do Hornádu. Mierne priesaky cez dočasne vybudované ochranné hrádzky boli postupne odčerpávané a pracovisko výmeny segmentov bolo v suchom stave. Vo vývare
boli osadené dve montážne plošiny typu PIŽMO, z ktorých sa
postupne vykonávali práce súvisiace s výmenou segmentov.
Hydraulické agregáty na ovládanie segmentov boli umiestnené v pôvodných strojovniach.
Vlastné rekonštrukčné práce boli však zložitejšie, než by
sa dalo usudzovať z vyššie uvedeného popisu. Bola to napr.
neplánovaná dlhšia odstávka turbíny TG3, ktorá neumožnila čiastočnú reguláciu prítokov do Hornádu. Tieto boli potom v závislosti na špičkovaní turbín RI rozkolísané, od cca
4,0 m3 . s-1 do 135 m3 . s-1. Nedostatkom boli tiež chýbajúce
podklady z pôvodného projektu. Po vyčerpaní vody vývaru
RII sa z výmoľov v betóne zistilo, že základová doska vývaru
nie je armovaná a vtedy použité betóny B135 nie sú dostatočne kvalitné na bezpečné osadenie deliaceho piliera vývaru. Preto sa musela základová časť deliaceho piliera prikotviť
hustou kotevnou lepenou výstužou. Kotevná výstuž s priemerom 25 mm a s rozostupom 200 mm po obidvoch stranách múru siaha do hĺbky až 1200 mm.
Zložitou bola tiež výmena dvoch návodných prevádzkových uzáverov dnových výpustov RI. V úzkych šachtách
s rozmerom cca 2,6 m x 0,9 m sa museli osadiť oceľové uzávery s rozmerom 2,375 m x 1,9 m vrátane vodiacich koľajníc
a tesniacich líšt a rám s hydromotorom pohybovacieho mechanizmu. Práce spojené s výmenou uzáverov si vyžadovali zo strany zhotoviteľa vysokú presnosť a dobrú organizáciu
technologických postupov výmeny.
ZÁVER
Stavenisko rekonštrukcie vodnej stavby Ružín I, II, bolo
odovzdané zhotoviteľovi 21. júna 2010. Pokiaľ sú v pamäti
povodne v máji a júni 2010 tento termín bol skutočne vhodne zvolený, pretože prietoky v Hornáde v júni 2010 dosiahli takmer Q100 a následky pri skôr začatej stavbe by boli nedozierne. Zvýšené prítoky Hornádu počas rekonštrukčných
prác boli zachytené zväčšeným retenčným priestorom RI.
Zhotoviteľom stavby, ktorý bol vybratý na výberovom
konaní, bolo združenie firiem Stabil, a.s. Žilina a KH Kinetic,
a.s. , Klatovy. Všetky problémy, ktoré vyplynuli zo zložitosti
stavby, stavebných a technologických postupov boli operatívne riešené na kontrolných dňoch alebo formou elektronickej pošty medzi účastníkmi rekonštrukčných prác. Rekonštrukčné práce boli po komplexných skúškach odovzdané stavebníkovi SVP, š.p. – OZ Košice v júni a auguste 2011.
Svojím rozsahom a investičnými nákladmi bola rekonštrukcia technologických zariadení vodnej stavby RI, RII jednou
z najväčších investičných akcií tohto druhu v oblasti vodného hospodárstva v posledných rokoch.

/2/ Hycoprojekt, a.s., Bratislava: Realizačná dokumentácia rekonštrukčných
prác na v.s. Ružín I, II, z 04/2010 – 02/2011.
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Postrehy zo seminára
Quo vadis slovenská čistiarenská legislatíva
Ing. Anna Oravcová
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice

ÚVOD
Vstupom Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva a prijatím Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, ktorá tiež ustanovuje
stratégiu proti znečisťovaniu vôd a požaduje
ďalšie špecifické opatrenia na reguláciu znečisťovania a environmentálne normy kvality (Rámcová smernica o vode), sa na Slovensku naštartoval proces postupného zbližovania európskeho vodného práva so slovenskou národnou legislatívou. Prvým zásadným počinom v tejto
súvislosti bolo prijatie zákona č. 184/2002 Z. z.
o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2002 a ktorý nahradil predchádzajúci, celé desaťročia platný vodný zákon č.
138/1973 Zb. a súčasne zrušil ďalšie súvisiace
zákony, vyhlášky a nariadenia. Od tej doby prešla legislatíva vodného hospodárstva na území
SR, z dôvodu implementácie európskych smerníc do slovenských podmienok, mnohými ďalšími právnymi úpravami a v súčasnosti sú známe
už viaceré poznatky z ich aplikácie do vodohospodárskej praxe. S pribúdajúcimi skúsenosťami z transpozície niektorých európskych noriem do slovenských právnych predpisov, predovšetkým v oblasti nakladania s odpadovými
vodami, v poslednom období narastá nespokojnosť na strane prevádzkovateľov stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, ako aj dodávateľov čistiarenských technológií, ktorí sa domnievajú, že nastavené pravidlá sú v určitých špecifických prípadoch nesplniteľné, resp. nadmerne
ekonomicky zaťažujú znečisťovateľov, a preto sa dožadujú ich prehodnotenia. Svoje názory a predstavy v poslednom čase prezentovali
na seminári „Ouo vadis slovenská čistiarenská
legislatíva?“, ktorý zorganizovala Asociácia čistiarenských expertov SR (ďalej len AČE SR) dňa
22.9.2011 v Trenčíne ako sprievodné podujatie
v rámci 18. ročníka špecializovanej medzinárodnej výstavy AQUA 2011 so zameraním na vodné
hospodárstvo, hydroenergetiku, ochranu životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí.
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POZNATKY A NÁZORY ČASTI
ODBORNEJ VEREJNOSTI
Nosnými témami, ktoré v súčasnosti asi najviac rezonujú v prostredí čistiarenských expertov v zmysle požiadaviek na zmeny zavedených
právnych úprav v SR, sú predovšetkým:
- garantovanie legislatívnych požiadaviek
na kvalitu vyčistených splaškových a komunálnych odpadových vôd z hľadiska limitovania zvyškového znečistenia, vypúšťaného
do povrchových vôd podľa emisno-imisného
princípu v konfrontácii s reálne dosiahnuteľnými výstupmi pri aplikovaní čistiarenských
BAT technológií,
- technické a ekonomické dispozície vodárenských spoločností pre napĺňanie schválenej
národnej koncepcie odkanalizovania aglomerácií na území SR, vyplývajúcej z Rámcovej smernice EÚ o vodách, s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho počtu pripojených obyvateľov na verejnú stokovú sieť a ČOV k stanoveným výhľadovým termínom,
- finančná náročnosť, technická a administratívna komplikovanosť a zdĺhavosť vodoprávnych konaní pri zabezpečovaní povolení
na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, resp. do podzemných vôd,
- zložitosť prípravy a riadenia projektov EÚ
v oblasti nakladania s odpadovými vodami,
- „obmedzené“ možnosti využitia malých a domových čistiarní odpadových vôd ako dočasného riešenia pre odkanalizovanie aglomerácií s počtom obyvateľov do 2000 EO.
Popísané témy boli osobitne prezentované a
obšírne diskutované aj na vyššie uvedenom seminári „Ouo vadis slovenská čistiarenská legislatíva?“ v Trenčíne. Organizátori tohto seminára
označili totiž za jeho hlavný cieľ vytvoriť verejné
diskusné fórum k problematike a prioritám v oblasti nakladania s odpadovými vodami vo väzbe
na platnú legisltívu v SR, ktorá transponuje požiadavky spoločnej európskej vodnej politiky.
Navrhujú, na podnet prevádzkovateľov stokových systémov a čistiarní odpadových vôd a dodávateľov čistiarenských technológií, prispôsobovať legislatívne požiadavky realite, pretože
to považujú nielen za legitímne, ale aj za nutné.
Týka sa to komplexne oblasti vodného hospo-

dárstva ako celku a osobitne predovšetkým čistenia odpadových vôd. Za tým účelom spracovali a na seminári predstavili návrh na úpravu niektorých legislatívnych predpisov, ktorých
schválenie budú presadzovať na MŽP SR.
NAVRHOVANÉ LEGISLATÍVNE
ZMENY
Pri presadzovaní navrhovaných legislatívnych zmien v oblasti nakladania s odpadovými
vodami spracovatelia návrhu uviedli nasledovné
dôvody (v úvodzovkách sú prevzaté citácie z pozvánky na seminár):
„Legislatíva týkajúca sa čistenia odpadových
vôd na Slovensku prechádza v posledných rokoch významnými zmenami. Vyplýva to nielen
z nutnosti implementovať európsku legislatívu
do slovenských, ale aj do lokálnych podmienok
a potrieb subjektov pôsobiacich v tejto oblasti.” „Čoraz častejšie sa ozývajú predstavitelia odbornej verejnosti, že táto oblasť sa stáva neprehľadnou, nejednoznačnou, produkuje zbytočne sporné situácie a čo je najhoršie, vo viacerých
prípadoch sa stáva nesplniteľnou.” Okrem toho
neprináša predpokladaný efekt, ako bolo deklarované na seminári na základe spracovaného posúdenia odrazu realizovaných opatrení na zvýšenie efektívnosti čistenia odpadových vôd za hodnotené obdobie rokov 2001 -2002 až 2007 - 2008
na kvalite povrchových vôd v posudzovaných
kvalitatívnych parametroch (CHSKCr, BSK5, Pcelk,
Ncelk, N-NH4+).
Navrhované zmeny, prezentované na seminári, sa týkajú týchto vyhlášok a nariadení:
Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov
verejných vodovodov a verejných kanalizácií:
AČE SR navrhuje, jednoduchou formou rozšírenia platného znenia, upraviť vyhlášku tak,
aby sa ustanovené požiadavky na náležitosti
prevádzkových poriadkov verejných kanalizácií
vzťahovali len na verejné kanalizácie, vybudované a sprevádzkované po termíne nadobudnutia
účinnosti tejto vyhlášky. V prípade starších VK by
sa mali požiadavky obmedziť len na dopracovanie existujúcich prevádzkových poriadkov v primeranom rozsahu k technickému riešeniu danej
vodnej stavby. Argumentuje časovou tiesňou,
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obmedzenými kapacitami prevádzkovateľov
a tiež finančnou náročnosťou na prepracovanie
všetkých prevádzkových poriadkov, pričom vyjadruje názor, že vzhľadom na podmienky spracovania je kvalita nových prevádzkových poriadkov zvyčajne horšia ako kvalita tých pôvodných
a pre využitie v samotnej prevádzke vodných
stavieb sú menej vyhovujúce.
Z pohľadu správcu vodných tokov by navrhovaná zmena potenciálne mohla čiastočne
zefektívniť legislatívne zavedený systém v prevádzkovaní verejných kanalizácií, bez negatívneho dopadu na koncové povrchové recipienty pre odkanalizované a vypúšťané odpadové
vody. Formulácia na dopracovanie starších prevádzkových poriadkov “v primeranom rozsahu
k technickému riešeniu danej stavby” vykazuje
však znaky kritizovanej nejednoznačnosti platnej legislatívy, preto by bolo vhodné, v rámci navrhovanej zmeny, túto požiadavku bližšie špecifikovať.
Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek
a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov
odpadových vôd:
Autori navrhovanej zmeny podrobili kritike rozsah a početnosť kontrol odpadových vôd,
ktorý ustanovuje platná vyhláška, argumentujúc predovšetkým tým, že nastavené pravidlá
nútia prevádzkovateľov verejných kanalizácií
a čistiarní odpadových vôd vykonávať častokrát
“zbytočný” monitoring, ktorý má za následok
významné navýšenie prevádzkových nákladov.
Odporúčajú preto upraviť znenie predmetnej
vyhlášky v § 1 ods. 4 tak, aby minimálny rozsah
a početnosť odberov vzoriek odpadových vôd,
ustanovených v prílohe č. 1, boli len odporúčané, nie záväzné. Zároveň navrhujú zrušiť § 2 ods.
3 a súvisiacu prílohu č. 3 danej vyhlášky, ktoré
určujú minimálnu početnosť odberov a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd u významných priemyselných producentov, napojených na verejnú stokovú sieť, v rámci inšpekčného monitoringu.
Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov
a správcu povodí sa navrhované zmeny javia ako
jednoznačne rizikové. Z dôvodu potreby predchádzania vzniku havarijných situácií na stokových sieťach a ČOV je stanovenie minimálnych
početností odberov a rozsahov kontrolných meraní odpadových vôd rozhodne potrebné. Odbúranie argumentovaných “zbytočných” meraní je možné riešiť vsunutím doplňujúcich vysvetliviek a odkazov do príslušných častí legislatívneho predpisu, ktoré by reagovali na špecifiká
jednotlivých vodných stavieb.
Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so
spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších
zmien a doplnkov (NV SR č. 367/2008 Z. z.):
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Na seminári boli deklarované výhrady prevádzkovateľov kanalizačných systémov a ČOV
k legislatívne ustanovenému:
- spôsobu vykonania kontroly odpadových
vôd, vypúšťaných do povrchových vôd,
- systému overovania výsledkov kontrolných
rozborov u správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
- odoberaniu vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v čase, kedy je ich kvalita ovplyvnená mimoriadnymi situáciami.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 uvedeného nariadenia vlády “správca vodohospodársky
významných vodných tokov oznámi znečisťovateľovi vykonanie kontroly bezprostredne pred
jej začatím.” Overenie výsledkov meraní je v súčasnosti možné, v súlade s § 13 ods. 4 NV SR č.
755/2004 Z. z., na základe vykonania paralelného rozboru z dohodnutej časti odobratých vzoriek odpadových vôd, ktoré odovzdá správca vodohospodársky významných vodných tokov (ďalej len správca) znečisťovateľovi. Príslušné paragrafové znenie určuje tiež prípustnú odchýlku
v rámci porovnania výsledkov rozborov. Uvedené postupy správca v praxi dodržiava.
AČE SR však navrhuje predmetné ustanovenie zmeniť tak, aby správca oznamoval znečisťovateľovi vykonanie kontroly minimálne 24 hodín pred jej začatím. Ďalej žiada upraviť znenie
§ 13 ods. 3 nariadenia tak, aby správca bol povinný na základe písomnej žiadosti znečisťovateľa poskytnúť mu výsledky svojich kontrolných
rozborov. Tento návrh popiera samotné princípy nezávislej, náhodnej a objektívnej kontroly.
Uvádzané argumenty, že súčasne zaužívané postupy neumožňujú prevádzkovateľom zabezpečiť vykonanie paralelného rozboru z kontrolnej
vzorky správcu z dôvodu vlastných prevádzkových obmedzení, vyplývajúcich im z centralizácie laboratórií a pevne stanovených harmonogramov odberov a zvozov vzoriek, neobstoja.
Znečisťovateľ predsa nemusí vykonať paralelný
rozbor z každej kontrolnej vzorky odpadových
vôd, odobratej správcom, pokiaľ predchádzajúce porovania výsledkov rozborov nepresiahli legislatívne ustanovenú tolerančnú odchýlku 30 %
od výsledkov rozborov správcu. Prevádzkovatelia taktiež môžu uplatniť väčšiu flexibilitu činností vlastných akreditovaných laboratórií. Akreditované laboratórium správcu takisto musí variabilne podľa aktuálnych podmienok upravovať
schválený režim kontrol. Navrhované povinné poskytovanie výsledkov kontrolných meraní
správcu znečisťovateľom na písomné požiadanie, v niektorých špecifických prípadoch, týkajúcich sa spoplatnených zdrojov znečistenia, predznamenáva manipuláciu s vlastnými výsledkami
znečisťovateľmi s cieľom dosiahnutia výhodnejšieho koncového ročného priemeru pre zúčtovanie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd
do povrchových vôd, vzhľadom na rozdielne po-
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četnosti realizovaných kontrolných meraní znečisťovateľov a správcu. Z uvedeného dôvodu akceptácia tejto navrhovanej zmeny, pre zachovanie maximálnej objektívnosti kontrolných meraní vypúšťaných odpadových vôd, nie je žiaduca.
Zo strany znečisťovateľov odznela na seminári tiež kritická poznámka na adresu správcu vodných tokov, že realizuje kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v čase
mimoriadnych situácií, čo odporuje zásadám sledovania znečistenia vypúšťaných odpadových
vôd znečisťovateľom v zmysle prílohy č. 3, bod
2., a dokonca namerané výsledky rozborov používa na výpočet poplatkov. Uvedené tvrdenie
nebolo podložené konkrétnymi dôkazmi. Avšak
s problémom správneho chápania pojmu mimoriadna situácia, ktorá je vo vyššie uvedenej prílohe príslušného nariadenia vlády označená ako
“napríklad” dlhodobé intenzívne dažde, resp. topenie snehu, pri kontrolných meraniach v praxi
zápasí aj správca vodohospodársky významných
vodných tokov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a súčasne so zreteľom na fakt, že v danom
prípade AČE SR nenavrhla legislatívnu zmenu,
považuje správca za nevyhnutné v rámci ostatných navrhovaných legislatívnych zmien zaoberať sa aj otázkou zavedenia presnej definície
mimoriadnej situácie. Východiskom pre to by
mohli byť prevádzkové poriadky a manipulačné poriadky kanalizácií a ČOV. Okrem tejto zmeny je na zváženie tiež doplnenie chýbajúcej definície zdroja znečistenia do nariadenia vlády SR
č. 755/2004 Z. z. v súvislosti s § 9 ods. 4 a upresnenie spôsobu spočítavania viacerých výustov
z jedného zdroja znečistenia v prípadoch, kedy
sú odpadové vody vypúšťané rôznymi výustami
do rôznych tokov.
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd:
V rámci uplatňovania uvedeného nariadenia
vlády boli na seminári prezentované tri okruhy
problémov, s ktorými sa znečisťovatelia v praxi
najčastejšie stretávajú:
- uplatňovanie, resp. neuplatňovanie výpočtov podľa metodického usmernenia k tomuto nariadeniu vlády pri vodoprávnych konaniach pre určenie emisných limitov koncentrácií vypúšťaného znečistenia,
- potrebný rozsah podkladov pre vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, lehoty a platnosť povolení,
- určenie maximálnych požiadaviek na kvalitu
vypúšťanej odpadovej vody.
V uvedenej súvislosti boli navrhnuté predovšetkým nasledovné zmeny platného nariadenia vlády:
- Doplniť prehľadný a zrozumiteľný postup výpočtu prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách
v Metodickom usmernení MŽP SR k NV SR č.
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269/2010 Z. z. v Prílohe č. 1 a garantovať jeho
uplatňovanie rozhodujúcimi orgánmi štátnej
vodnej správy aj správcom vodných tokov pri
posudzovaní vypúšťania odpadových vôd
do povrchových vôd. Pri uplatňovaní prísnejších limitných hodnôt ako boli vypočítané, uplatňovať rovnaký postup pri všetkých
výustoch zo zdrojov znečistenia nad posudzovaným profilom.
- Stanoviť povinný rozsah podkladov pre vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Taktiež zadefinovať časovú lehotu
správcovi vodných tokov na vyjadrenie k žiadostiam znečisťovateľov o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a legislatívne ošetriť obdobie od ukončenia platnosti
predchádzajúceho vodoprávneho povolenia
do termínu nadobudnutia platnosti nového
povolenia.
- Doplniť do NV navrhovanú definíciu BAT
technológií pre oblasť čistenia odpadových
vôd a v nadväznosti na ňu upraviť znenie §
5 ods. 5 tohto nariadenia vlády, ktoré ustanovuje podmienky určenia prísnejších limitných hodnôt vypúšťaného znečistenia, resp.
širší rozsah limitovaných ukazovateľov znečistenia ako sú uvedené v prílohe č. 6.
Ako dôvod pre vyžadované striktné uplatňovanie postupu matematického odvodzovania
prípustných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných
odpadových vodách, ktorý kalkuluje s akceptáciou korekcie vypočítaných priemerných koncentrácií vypúšťaného znečistenia v príslušnom
ukazovateli cstr na hodnotu prípustnej koncentrácie cp, resp. až na hodnotu emisného limitu
“p” pre vodoprávne rozhodnutie, boli uvedené
nereálne požiadavky na dosiahnutie kvality vyčistených odpadových vôd, rešpektujúcej emisno-imisný princíp, vychádzajúci zo zmiešavacej
rovnice, v reálnych podmienkach niektorých povrchových recipientov. Prípustné hodnoty, vypočítané uvedeným postupom, podľa samotného Metodického usmernenia MŽP SR k NV SR č.
269/2010 Z. z., v zmysle prílohy č. 1, časť B., môžu
byť z intervalu cp až “p” a je potrebné ich akceptovať, ak deklarované odtokové parametre vypúšťaných odpadových vôd sú na úrovni najlepšie dostupných techník alebo na úrovni súčasného stavu technického poznania bez nadmerných
finančných nárokov. Z uvedených súvislostí vychádza aj požiadavka znečisťovateľov na zadefinovanie BAT technológií pre oblasť čistenia odpadových vôd.
S uvedeným návrhom možno sčasti súhlasiť. Z praxe sú známe viaceré prípady, nielen
verejných kanalizácií a ČOV, kedy nepriaznivé
prietokové pomery v dostupných recipientoch
ani pri aplikácii najmodernejších, viacstupňových čistiarenských technológií nezaručia dodržanie legislatívne ustanovených imisných limitov v povrchovej vode po zmiešaní s vypúš-
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ťanými odpadovými vodami. Súčasne však metodické usmernenie v predmetnej časti uvádza,
že pri určovaní limitných koncentrácií vypúšťaných odpadových vôd je potrebné rešpektovať
požiadavku minimálne pre nezhoršenie súčasného stavu vodného útvaru. V prípade novo realizovaných kanalizačných systémov v komunálnej alebo priemyselnej sfére v existujúcich, lokálne hydrologicky nevyhovujúcich podmienkach,
to však reálne nie je možné dosiahnuť. Z uvedených skutočností vyplýva, že samotné zadefinovanie čistiarenských BAT technológií problém limitovania znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nevyrieši, len ho posunie do úrovne “trvalých výnimiek”, ktoré súčasne platná
legislatíva rezervovala, v rámci prístupových rokovaní s EÚ, len pre dohodnuté prechodné časové obdobie. Je preto pravdepodobné, aj vzhľadom na informácie o obdobných skúsenostiach
z iných európskych krajín, deklarované na seminári, že bude potrebné dodatočné prehodnotenie regionálnych a teritoriálnych špecifík v oblasti vodného hospodárstva jednotlivých krajín,
a potenciálna korekcia záväzkov, vyplývajúcich
im z Rámcovej smernice o vode. Čo sa týka samotnej požiadavky na doplnenie definície BAT
technológií pre oblasť čistenia odpadových vôd
do NV č. 269/2010 Z. z., táto nie je opodstatnená, nakoľko požadovaná definícia bola zapracovaná už do zákona č. 364/2004 Z. z. v § 2 písm.
ah) a je obsiahnutá aj v jeho novele č. 384/2009
Z. z. v § 2 písm am).
Požiadavka prevádzkovateľov kanalizácií
a ČOV na upresnenie rozsahu základných podkladov, ktoré je potrebné predkladať správcovi
vodných tokov za účelom vydania jeho stanoviska k vypúšťaniu odpadových vôd a osobitných
vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd a príslušným orgánom štátnej vodnej správy pre vydanie rozhodnutia, sa, vzhľadom na podrobné zoznamy, uvedené v Metodickom pokyne k NV SR č. 269/2010 Z. z. v časti
II., Čl. 7, Čl. 9 a Čl. 10, javí ako bezpredmetné. Prípadné požiadavky nad rámec uvedených zoznamov vyplývajú spravidla zo špecifického charakteru posudzovaného prípadu vypúšťania odpadových vôd alebo osobitných vôd (časovo premenlivý objem, prípadne charakter vypúšťaných
odpadových vôd, diskontinuálny režim vypúšťania a pod.).
Znečisťovateľmi namietané požadované limitovanie širšieho rozsahu ukazovateľov vypúšťaného znečistenia v prípade niektorých verejných
kanalizácií, nad rámec emisných limitov, ustanovených v prílohe č. 6, časť A NV SR č. 269/2010
Z. z., zo strany správcu vodných tokov, resp. orgánov štátnej vodnej správy, takisto zohľadňuje osobitný charakter producentov, napojených
na konkrétnu VK (priemyselná prevádzka, produkujúca odpadové vody, obsahujúce obzvlášť
škodlivé látky, relevantné látky,…), resp. charak-

ter povrchového recipienta (napr. hraničný vodný tok, vodárenský vodný tok a pod.). Tento prístup je zo strany správcu vodných tokov rovnakým spôsobom uplatňovaný pri navrhovaní podmienok vypúšťania odpadových vôd zo
všetkých posudzovaných zdrojov znečistenia.
Požadovaným stanovením konkrétnej časovej lehoty na vydanie stanoviska v predmetnej
veci dotknutým organizáciám, a teda aj správcovi vodných tokov, pri súčasnom personálnom
poddimenzovaní zainteresovaných prevádzkových subjektov, sa proces posudzovania neurýchli, ale môže dospieť len k produkovaniu zbytočnej sprievodnej korešpondencie bez náležitého obsahu.
Z pohľadu správcu vodných tokov by, okrem
navrhovaných zmien v rámci platného NV SR č.
269/2010 Z. z., bolo vhodné zaoberať sa tiež minimálne úpravou legislatívne ustanoveného
spôsobu odberu vzoriek splaškových a komunálnych odpadových vôd v kategórii zdrojov znečistenia nad 2000 EO. Podľa súčasných podmienok sa povolené limitné hodnoty “p” vypúšťaného znečistenia majú sledovať v 24-hodinových
zlievaných vzorkách. V reálnych podmienkach,
na vybudovaných stokových sieťach s koncovými nečistenými odpadovými kanálmi do povrchových recipientov, resp. s vybudovanou ČOV,
avšak bez stálej prevádzkovej obsluhy a bez zabezpečenia primeraných podmienok pre osadenie automatického odberného zariadenia
v zmysle prílohy č. 3, bod 4. NV SR č. 755/2004 Z.
z. v platnom znení, je vyžadovaný spôsob vzorkovania nerealizovateľný.
MALÉ A DOMOVÉ ČOV
Vypúšťanie odpadových vôd z týchto čistiarní do povrchových a podzemných vôd sa riadi príslušnými ustanoveniami § 36 a § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Limitné hodnoty vypúšťaného znečistenia
ustanovuje NV SR č. 269/2010 Z. z., v prílohe č.
6. Osobitná odborná skupina AČE SR spracovala a na seminári prezentovala výsledky realizovaného prieskumu využitia technológií domových
čistiarní v okolitých európskych krajinách a porovnala ho s podmienkami, platnými na Slovensku. Zdokumentovala výhody domových čistiarní oproti klasickým žumpám, najmä z prevádzkového hľadiska (výnamná finačná úspora prevádzkových nákladov) a upozornila na hlavné príčiny
zisťovaných nedostatkov v prevádzkovaní týchto čistiarenských technológií, za ktoré označila chýbajúce právne a organizačné nástroje. Súčasne navrhla riešenie, ktoré spočíva v nasledovných krokoch:
- Odstránenie rozporu v znení § 37 ods. 4 vodného zákona (úplný zákaz vypúšťania odpadových vôd do útvarov podzemných vôd,
ktoré neboli predtým označené ako trvalo
nevhodné na používanie) a prílohy č. 6, časť
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A.2 NV SR č. 269/2010 Z. z. (limituje vypúšťanie splaškových a komunálnych odpadových vôd do podzemných vôd zo zdrojov
do 50 EO).
- Definovanie zodpovednosti za užívanie
DČOV, týkajúcej sa majiteľov vodnej stavby,
jej užívateľov, prevádzkovateľov a povoľujúcich orgánov štátnej vodnej správy.
- Zabezpečenie pravidelného technického auditu odborne spôsobilými osobami s dôrazom na podmienku, že audítorom konkrétnej DČOV nemôže byť zainteresovaná odborne spôsobilá osoba, ktorá má účasť na jej
projektovaní, inštalácii, prevádzkovaní, alebo
poskytuje iný servis.
- Uplatnenie tzv. “výrobkového princípu”
schvaľovania DČOV, ktorý je v súčasnosti všeobecným trendom v krajinách EÚ, po prijatí harmonizovanej európskej normy STN EN
12566 a jeho zosúladenie s platnými národnými legislatívnymi a technickými požiadavkami (limitovanie výstupov, spôsob osadenia, prevádzky a kontroly DČOV).
- Zavedenie centrálnej registrácie DČOV, bežnej v krajinách EÚ. Uplatnenie na trhu len registrovaných DČOV.
- Zatriedenie DČOV podľa konštrukcie, schopnosti dosahovať požadované emisné parametre v rámci príslušnej emisnej triedy, úrovne spracovania prevádzkových poriadkov
a pod.
Zámerom iniciatívy AČE SR v odvetví malých
a domových ČOV je presadiť tieto čistiarenské
technológie ako legálnu alternatívu domových
žúmp buď ako prechodné riešenie pre aglomerácie pod 2000 EO, resp. ako trvalú náhradu centrálnych ČOV pre menšie sídelné štruktúry, pričom argumentuje tým, že 100-percentné odkanalizovanie aglomerácií verejnou kanalizáciou,
je z dôvodu nedostatku fiačných zdrojov a nevýhodnej ekonomiky zabezpečenia čistenia odpadových vôd v umelo vytvorených aglomeráciách, nereálne.
Z hľadiska naliehavosti potreby riešiť problematiku odkanalizovania malých aglomerácií
pod 2000 EO je prezentovaná iniciatíva AČE SR
veľmi vítaná. Vzhľadom na zadefinované priori-

ty SR v oblasti vodnej politiky pri plnení záväzkov voči EÚ, medzi ktoré patrí zabezpečenie čo
najvyššej napojenosti obyvateľstva na verejné
kanalizácie a ČOV k stanoveným časovým horizontom, pri zvolenom zostupnom rade, počnúc
najväčšími aglomeráciami, sa totiž, pri pretrvávajúcich obmedzených možnostiach získania finančných zdrojov, a postupnosti riešenia vybraných aglomerácií, méta odkanalizovania malých
aglomerácií pod 2000 EO, ktorých je na našom
teritóriu azda prevaha, začína javiť takmer ako
nedosiahnuteľná. Pod tlakom určitých skupín
obyvateľstva z dotknutých sídelných štruktúr,
ktorým z rôznych dôvodov nevyhovuje zavedený spôsob odkanalizovania objektov do žúmp,
a v spolupráci s výrobcami a dodávateľmi týchto
čistiarenských technológií, došlo v posledných
rokoch v mnohých lokalitách na území SR k masívnemu nárastu požiadaviek na ich náhradu
za malé, resp. domové ČOV. Pri novostavbách
rodinných domov, prenziónov a pod. sú volené
prioritne, nie ako možná alternatíva, často s riešeným zasakovaním odtoku z čistiarne do podložia, pričom sú spravidla situované uprostred
obecnej zástavby, s využívanými domovými
studňami. Mnohokrát nie sú rešpektované základné požiadavky na situovanie a prevádzkovanie týchto vodných stavieb, ako je to uvedené v Metodickom usmernení k NV SR č. 269/2010
Z. z., časť II., Čl. 9. (“DČOV je vhodným riešením
k čisteniu odpadových vôd u trvale obývaných
domov a zariadení za predpokladu ich správneho prevádzkovania.” Týka sa lokalít do 50 EO,
kde “Ide spravidla o rozptýlenú zástavbu jednotlivých obytných domov, ubytovacích, sociálnych, rekreačných, športových zariadení, kde
miestne podmienky vylučujú pripojenie na verejnú kanalizáciu, alebo je túto ekonomicky neúnosné budovať s pripojením na centrálnu ČOV.”)
Kvôli nežiaducim sprievodným aspektom živelnej výstavby DČOV pri ich nesprávnom prevádzkovaní (ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd), sa nastavenie jednoznačných
pravidiel pre výstavbu domových ČOV a vytvorenie efektívnych kontrolných mechanizmov
v rámci prevádzkového režimu, javí ako skutočne nevyhnutné.
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POZITÍVA A NEGATÍVA
NAVRHOVANÝCH
LEGISLATÍVNYCH ZMIEN
Dodávatelia a prevádzkovatetia čistiarenských technológií očakávajú od zmenenej legislatívy predovšetkým zjednodušenie a urýchlenie
vodoprávneho procesu pri zabezpečovaní povolení na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd a do podzemných
vôd, zníženie prevádzkových nákladov a lepšie uplatnenie alternatívnych metód v odvádzaní a čistení odpadových vôd v podmienkach SR.
Správca vodných tokov reflektuje niektoré z navrhovaných zmien, smerujúce hlavne
k upresneniu a zjednoteniu platných legislatívnych predpisov, ako potrebné a určite prínosné pre budúcu vodohospodársku prax. Súčasne však vníma určité riziká, ktoré presadzované
zmeny predstavujú predovšetkým pre naplnenie záväzkov Slovenskej republiky v oblasti kvality povrchových vôd, ktoré jej vyplývajú z Rámcovej smernice o vode a ktoré boli transponované
do NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
ZÁVER
Zámerom tohto článku bolo upozorniť
na účelovosť deklarovaného cieľa spracovateľov
návrhu legislatívnych zmien, a to „prispôsobovať legislatívne požiadavky realite”, ktorú posudzujú jednostranne, len z pohľadu dodávateľov
a prevádzkovateľov stokových systémov a hlavne čistiarní odpadových vôd. Prípadné legislatívne zmeny by, zo zásady, nemali byť prostriedkom na napĺňanie záujmov zainteresovaných
skupín, ale mali by prioritne byť nástrojom harmonizácie zavedených legislatívnych predpisov,
so zámerom zabezpečiť ich efektívnejšie a účinnejšie uplaňovanie v praxi pre postupné dosiahnutie vytýčených cieľov. To samo osebe nevylučuje potenciálne prehodnotenie stanovených cieľov na základe dôsledného preskúmania
a zhodnotenia aplikačných poznatkov. Zámerná
manipulácia s legislatívnymi predpismi však evokuje potenciál, že sa dopracujeme do stavu, kedy
sa naše vízie stanú nesplniteľnými a vynaložené
prostriedky neúčelnými.

Zákon č. 384 z 8. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
Nariadenie vlády SR č. 755 z 15. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných
platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Nariadenie vlády SR č. 367 z 27. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov
a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Nariadenie vlády č. 269 z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd
Metodické usmernenie MŽP SR k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z. z januára 2011, ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
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Rozhovor

Tri otázky predsedovi správnej rady
Asociácie vodárenských spoločností
Narodil sa roku 1953 v Bratislave. Od skončenia školy pracuje prakticky nepretržite vo vodárenstve. Je ženatý, má dve deti.
Okrem práce ho zaujímajú knihy, cestovanie a IT technika. Generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
a predseda správnej rady Asociácie vodárenských spoločností, Ing. Jozef Tarič.

Ste pomerne čerstvým predsedom správnej rady AVS, ale máte
už určite presnú predstavu o tom,
akoby mala fungovať. Ako sa teda
dívate na hlavnú funkciu asociácie
a na úlohy, ktoré by mala najbližšie
riešiť?
- AVS je organizácia, ktorá by mala
presadzovať záujmy všetkých vodárenských spoločností vo vzťahu k štátnej správe, v podstate je to lobistická
organizácia. Podobnú organizáciu som
založil v roku 1999 s názvom Asociácia
vodární a kanalizácii slovenských miest
a obcí. Bohužiaľ som, spolu s dnes už
nebohým pánom profesorom Vondrom, nezískal dostatok finančných
prostriedkov na rozbehnutie aktivít
tejto asociácie a v tom čase ešte štátne podniky vodární a kanalizácií nepovažovali za účelné sa stať členmi. Napriek neúspechu je potrebné konštatovať, že už v tom čase nás ZMOS považovalo za dôležitú súčasť procesu pri
presadzovaní pripravovanej transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií. Takže nie som až taký nováčik
v uvedených aktivitách. Je však veľký
rozdiel stáť na čele súčasnej AVS, ktorá je pomerne dostatočne finančne zabezpečená, a má aké-také meno v spoločnosti.
Úloh pred AVS je v súčasnosti veľmi veľa, je ťažké špecifikovať tú hlavnú.
Za najpodstatnejšie považujem zlepšenie postavenia, zvýšenie rešpektu
v štátnej a verejnej správe a v maximálne možnej miere sa stať trvalou a relevantnou súčasťou legislatívneho procesu. Z hľadiska konkrétnych úloh je
potrebné presadiť zavedenie dvojzložkovej ceny vodného, zmenu v legislatíve pri ochrane vodných zdrojov a stanovovania náhrad za obmedzenia podnikať v pásmach hygienickej ochrany,
účinnejšie presadzovať povinnosť pre
klientov napojiť sa na verejnú kanali-
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záciu, respektíve jednoznačne preukázať spôsob ekologickej likvidácie odpadových vôd, upraviť nejednoznačné
technické podmienky v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, doriešiť rozsah poskytovaných
údajov pre štátnu správu a v neposlednom rade upraviť podmienky čerpania EÚ fondov v novom programovacom období. Súčasťou zmeny na poste
predsedu správnej rady sme v asociácii taktiež začali viesť diskusiu o forme
fungovania celej asociácie z hľadiska
jej inštitucionálne dobudovania, alebo
preniesť určitú časť činností na externé
poradenské organizácie. Ďalšie smerovanie a forma fungovania AVS bude
predmetom riadneho snemu, ktorý by
mal rozhodnúť nielen ako ďalej, ale aj
stanoviť hlavné ciele. Sme dobrovoľné
spoločenstvo všetkých vodárenských
spoločností, a preto chcem, aby sme
maximálne demokratickým spôsobom
rozhodli o jej smerovaní. Chcem, aby
to nebola organizácia jedného muža.
Možno bude pre niektorých kolegov
nové aj častejšie stretávanie sa, nie len
počas oficiálnych snemov. Považujem
za dôležité spoločnými silami presa-

dzovať naše záujmy naprieč politickým
spektrom.
Keď sa vodárenské spoločnosti
v roku 2004 vyčlenili zo Združenia
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a založili
si vlastnú organizáciu, ich vzájomná komunikácia sa ocitla viac-menej na bode mrazu a každý sa začal
hrať „na svojom piesočku“. S Vaším
príchodom akoby sa začínalo blýskať na lepšie časy. Ako si konkrétne predstavujete spoluprácu AVS
a ZZVH?
- Dezintegráciu vodohospodárskeho spoločenstva nepovažujem
za správnu, a preto chcem urobiť všetko preto, aby sa zlepšila spolupráca .
Vodohospodárska komunita je natoľko malá, že je nútená spolupracovať.
Nepoznám vtedajšie príčiny ochladenia vzťahov, pravdepodobne to bolo
spôsobené tým, že do vedení spoločností sa dostali ľudia, ktorí sa nepoznali z predchádzajúcich období, keď spoločnosti vodární a kanalizácií boli štátne podniky a boli spolu s podnikmi povodí riadené jedným rezortom.
Spolupráca AVS a ZZVH je nutná
a chcem pre zlepšenie urobiť maximum. Možno prvou lastovičkou bude
spoločné organizovanie Svetového
dňa vody v tomto roku. Potrebné je
hľadať prieniky spoločných problémov
a tém vo vodnom hospodárstve a ponúkať štátnej správe dobré riešenia.
Máme dnes spoločný a aktuálny problém, ktorý bude veľmi aktuálny po voľbách a je kľúčovou témou všetkých
asociácií. Problémom je presadzovanie odbornosti na vedúcich postoch vo
všetkých vodohospodárskych organizáciách. Táto téma - presadzovanie odbornosti vo vedúcich a riadiacich funkciách - bola otvorená aj na zasadnutiach AZZZ SR, kde som sa stal členom
prezídia tejto veľkej organizácie, kto-
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rá zamestnáva 350 000 pracovníkov.
Téma, ktorej sa v našich podmienkach
vyhýbame a bojíme sa o nej diskutovať verejne. Práve v povolebnom období bude však veľmi aktuálna a môžeme si pomôcť navzájom, lebo len veľké
a spolupracujúce profesijné združenia
môžu ovplyvňovať dianie v našom rezorte – vodnom hospodárstve.

Prezraďte, čo Vás v poslednom
období najviac potešilo vo Vašej
práci?
Keď mám odpovedať na Vašu otázku spontánne, tak je to splnenie hospodárskeho výsledku za rok 2011. Nutné je však dodať, že je to také malé potešenie, nakoľko úspech je vynútený
extrémnym šetrením: či už pokiaľ ide

o mzdy pracovníkov, alebo, čo považujem za veľmi zlé, pokiaľ ide o náklady v starostlivosti o základný majetok
spoločnosti. Mám ale veľmi dobrý pocit zo svojich spolupracovníkov, ktorí v týchto ťažkých časoch hľadajú riešenia v často neriešiteľných situáciách.
Za rozhovor ďakuje Tatiana Šimková

Projekt

Daj si vodu z vodovodu – už piaty rok
Environmentálny projekt Nadácie Trenčianskej vodárenskej spoločnosti je venovaný predovšetkým deťom v materských školách. Jeho cieľom je hravou formou naučiť deti piť vodu vodovodu, zapamätateľnou formou im ukázať kolobeh
vody a poukázať na úlohu Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v tomto procese.
Voda je život a my chceme týmto projektom zdôrazňovať nenahraditeľnosť vody pre život na zemi. Zároveň chceme deťom ukázať, že aj voda prežíva svoj život, ktorým je „kolobeh vody“, a aké je veľmi dôležité chrániť vodu.
Každý ročník je venovaný inej vekovej kategórií,
ale spoločné prvky vždy zostávajú:







slogan Daj si vodu z vodovodu
vodné desatoro
súťažný prvok v projekte
grantové kolo
exkurzie v TVS, a.s.
darčeky pre deti
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HLAVNÉ MYŠLIENKY PROJEKTU
 Cesta vody - vysvetliť deťom kolobeh vody
v prírode.
 Pitný režim - základ zdravého života s dôrazom,
že voda z vodovodu je veľmi vhodná a dostupná
pre pitný režim.
 Šetri tam, kde treba - šetrenie s pitnou vodou, ale
s dôrazom na šetrenie na správnych miestach
a pri správnych činnostiach.
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O projekte „NEWADA – Sieť administrácií
Dunajskej vodnej cesty“
Ing. Štefan Polhorský, PhD.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava

Cieľom projektu NEWADA (www.newada.eu) je zlepšenie efektívnosti Dunaja ako európskeho dopravného koridoru VII cez
zosilnenie spolupráce medzi administráciami dunajskej vodnej cesty, čo pomôže prezentovať vnútrozemskú plavbu ako
efektívny a priateľský spôsob dopravy smerom k životnému prostrediu.
Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. spolu s partnerskými organizáciami
rieši projekt „NEWADA – Sieť administrácií
Dunajskej vodnej cesty“, ktorý bol schválený v rámci 1.výzvy operačného programu Juhovýchodná Európa. Celkový rozpočet projektu je 2 864 546,- Eur. Projekt za-

Projekt má 6 pracovných balíkov, kde
pracovný balík 1 (WP1) a 2 (WP2) sú preddefinované v rámci operačného programu a sú zamerané na manažment projektu (WP1) a aktivity ohľadom prezentovania projektu (WP2) na jednotlivých
konferenciách, informácie v odborných

cia spoločností zameraných na produkciu
a vývoj softvérov a zariadení potrebných
pre plavbu.
V rámci pracovného balíka 3 sú aktivity
zamerané na oblasť hydrológie a hydrografie. Cieľom bolo vypracovanie reportov z oblasti hydrológie a hydrografie, ktoré boli za-

Štruktúra projektu NEWADA
čal v apríli 2009 s ukončením v marci 2012.
Na projekte spolupracuje 12 projektových
partnerov z 8 dunajských krajín. V rámci projektu existuje aj tzv. Poradný výbor
zložený z predmetných ministerstiev z jednotlivých krajín, Dunajskej komisie, Komisie pre rieku Sáva, ICPDR a ďalších dôležitých partnerov. Lead partner projektu je
Via Donau – Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH.
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časopisoch a v neposlednom rade aj prezentácia projektu formou propagačných
materiálov. Projektoví partneri sa v rámci WP2 podieľali na organizácii konferencií
DISC (Danube Information Services Conference) v rokoch 2009 (Linz-AT), 2010 (Ruse-BG) a 2011 (Bukurešt-RO), ktoré boli zamerané na prezentáciu Dunajskej vodnej
cesty a vnútrozemskej plavby, RIS (Riečne
informačné služby) aktivít ako aj prezentá-

merané hlavne na Dunaj, vypracovanie spoločných minimálnych štandardov kvality
pre hydrografické merania na Dunaji a vypracovanie reportov v oblasti cezhraničnej
spolupráce, vypracovanie pilotných aktivít
ako aj spoločnej výskumnej agendy. V oblasti hydrológie sa spolupracuje aj so zodpovednými organizáciami v jednotlivých partnerských krajinách (napr.: SVP, š.p. spolupracuje s SHMÚ).
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Cieľom pracovného balíka 4 je oblasť obsluhy a údržby vodnej cesty, vypracovanie
reportov o aktuálnom stave v partnerských
krajinách, o pláne do budúcnosti v danej oblasti a reporty o implementácii EÚ Smernice
o vodách v krajinách projektových partnerov (spolupráca s ICPDR), definovanie tém
pre ďalšie pokračovanie projektu v predmetnej oblasti.
Pracovný balík 5 je zameraný na oblasť
ICT (Informačné a komunikačné technológie), kde jednotlivé aktivity sú zamerané
na vytvorenie FIS (Fairway Information Service) portálu a jeho danie do prevádzky, ďalej zameranie na D4D (Data Warehouse for
Danube Waterway) infraštruktúru a jej rozšírenie do RS, BG a RO (v rámci projektu D4D
bola implementácia v AT a DE, v rámci projektu DAnewBE Data následné rozšírené
do SK a HU), aktualizácia maintenance portálu a web portálu (www.d4d-portal.info),
ENC (Electronic Navigation Charts) téma –
harmonizácia máp, dohoda medzi partner-

mi v rámci projektu na zodpovednosti v oblasti ENC na spoločných úsekoch.
Záverečný pracovný balík 6 je zameraný na vypracovanie reportov v oblasti aktivít jednotlivých partnerských organizácií,
program výmeny expertov medzi jednotlivými organizáciami v oblastiach hydrológie, hydrografie, obsluhy a údržby vodnej
cesty a ekológie. Ďalej aktivity zamerané
na prezentovanie organizácií (PR manažéri z jednotlivých organizácií), 2x ročne stretnutia na úrovni riaditeľov jednotlivých organizácií (Board of Directors), 1x ročne mítingy pre pozorovateľov a poradcov (Advisory
Council) a aktivity zamerané na pokračovanie spolupráce.
Na pokračovanie spolupráce jednotlivých správ vodných ciest bol vypracovaný
projekt „NEWADA duo – Network of Danube
Waterway Administrations – data and user
orientation“, ktorý bol podaný v novembri
2011 v rámci 4. výzvy operačného programu Juhovýchodná Európa. Predpoklada-

ný výsledok hodnotenia zo strany JTS (Joint Technical Secretariat) by mal byť v apríli 2012. V prípade schválenia projektu bude
začiatok „NEWADA duo“ v septembri 2012
s ukončením v auguste 2014.
Záverom možno konštatovať, že v rámci
tohto projektu vypracované reporty v oblasti hydrológie, hydrografie a obsluhy a údržby vodnej cesty budú slúžiť ako základ
pre pilotné aktivity, implementáciu smerníc a ďalšie bilaterálne alebo multilaterálne projekty, ďalej FIS portál a web portály,
ktoré obsahujú dáta týkajúce sa informácií
o vodnej ceste (podľa európskych štandardov), vypracovanie stratégie pre spoluprácu medzi jednotlivými administráciami Dunajskej vodnej cesty, zainteresovanými ministerstvami a komisiami (Dunajská komisia, ICPDR) a v konečnom dôsledku v rámci
založenia „Rady riaditeľov“, v ktorej boli zastúpení riaditelia jednotlivých administrácií
s predpokladom pokračovania aj po ukončení projektu NEWADA.

Zaznamenali sme

Protipovodňová ochrana pre Banskú Bystricu
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP, š.p.) a mesto Banská Bystrica podpísali Memorandum o zabezpečení prípravy
a následnej realizácie protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica.
„Podpis memoranda posúva krajské mesto Banská Bystrica bližšie k protipovodňovej ochrane. Po mnohých rokoch hľadania optimálneho riešenia
protipovodňovej ochrany mesta sme
našli schodné riešenie. Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica bude
realizovaná formou nábrežných múrov
v kombinácii s mobilným hradením“, povedal Ladislav Bariak, riaditeľ SVP, š.p.,
OZ Banská Bystrica.
O projekte protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica sa uvažuje už
viac rokov. Pôvodne, v rámci predchádzajúcej štúdie platnej územnoplánovacej dokumentácie a aj spracovanej
projektovej dokumentácie, bol pripravovaný tzv. tunelový variant, ktorý počítal s vybudovaním hydraulického tunela popod kopec Urpín. Tento variant
bol však finančne náročný a na základe
záverov ekonomickej analýzy a analýzy
nákladov a prínosov ho nebolo možné
realizovať z fondov EU.
Navrhovaný variant protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica počíta s vybudovaním nábrežných múrov
3 – 4 2012

Memorandum podpísal 15. februára 2012
riaditeľ SVP, š.p., OZ, Banská Bystrica,
Ladislav Bariak, a primátor mesta Banská
Bystrica, Peter Gogola

do výšky predpokladanej úrovne hladiny Q100 ročnej vody, ktoré budú doplnené o mobilné hradenia. Podobný systém bol použitý v Bratislave a aj
v iných mestách.
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„Banská Bystrica je dlhodobo atakovaná rizikom povodňových vôd vo svojom vnútornom meste. Pripomeňme rok
1974 a to, čo nám veľká voda Hrona spôsobila. Aj ostatné roky nás nútia nájsť
riešenie, ktoré bude okamžité a prospeje mestu. Za dôležité považujem spoločný dohovor o tom, že z dlhodobého hľadiska budeme naďalej (obaja partneri)
preferovať riešenie protipovodňových
opatrení formou tunelového riešenia popod Urpín. Mesto Banská Bystrica vychádza ústretovo voči SVP tým, že riešenie
okamžitých opatrení na ochranu mesta
pred storočnými vodami bude zahrnuté
aj v novom územnom pláne mesta BB,“
konštatoval primátor Banskej Bystrice,
Peter Gogola.
SVP, š.p. bude v najbližšej dobre intenzívne pracovať na príprave projektovej dokumentácie. Na základe podpísaného memoranda mesto Banská
Bystrica zabezpečí, aby sa navrhované
zmeny zapracovali do územného plánu mesta.
Mgr. Pavel Machava
Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p., Banská Štiavnica
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Revolučný vývoj nanovied a nanomateriálov
Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Vo všeobecnosti sa pod pojmom
nanotechnológia chápe dizajn, charakterizácia, produkcia alebo využitie
štruktúry, zariadení a systémov, ktorých veľkosť a tvar spadá do nanometrových rozmerov. Nanokompozity sú
spravidla polyméry zložené z takých
častíc, u ktorých aspoň jeden rozmer
tejto častice je na úrovni nanometrov.
V závislosti od dispergovaných častíc
nanometrových rozmerov sú známe
3 typy nanokompozitov. K prvej skupine patrí napr. priestorová štruktúra
SiO2, nanočastice kovov dispergované
napr. vo vodnom prostredí alebo klaste ich atómov imobilizované na povrchu konvenčných adsorbentov, ale aj
v 80-tych rokoch 20. stor. objavené fulerény (tretia alotropická modifikácia
uhlíka po tuhe a diamante, ktorá najčastejšie pozostáva zo 60 atómov C
v tvare futbalovej lopty, je dutá a s veľkosťou 1 nm).
K druhej skupine patria nanovlákna (2 rozmery majú v nanometrovej
veľkosti a tretí vytvára veľkú pozdĺžnu štruktúru, akú majú napr. karbónové nanotubuly (CNT). Karbónové nanotuby sa v súčasnosti intenzívne študujú pre ich výnimočné vlastnosti obzvlášť pri vystužovaní materiálov (obr.
1). Tretí typ nanokompozitov je charakterizovaný len jedným nanometrovým rozmerom. V tomto prípade ide
o vrstevnaté materiály s nanometrovou hrúbkou, ako sú napr. polymérnovrstevnaté kryštalické zeolity a ich modifikované nanokompozity.
Objav stabilných uhlíkových molekúl C60 a C70 bol pravdepodobne prvý raz zverejnený v práci Krota a jeho spolupracovníkov. V literatúre sa často pripisujú zásluhy za ich
objav nositeľovi Nobelovej ceny, fyzikovi Richardovi Smalleymu z Univerzity v Rice (v roku 1991). História
objavu uhlíkových nanotub (CNT),
u ktorých sa doposiaľ uvádza asi 56
modifikácií, je rozporuplnejšia. Napriek tomu, že vedecká komunita považuje za objaviteľa karbóno-
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vých nanotub japonského autora S.
Iijimu, karbónové nanovlákna získal
údajne termickým rozkladom metánu už Thomas Edison pred viac ako
100 rokmi, kedy plánoval ich použitie pri výrobe žiarovkových vlákien.
Iná literatúra uvádza, že prvé uhlíkové vlákna získal po karbonizovaní bavlnených nití a tenkých bambusových vlákien. V tomto prípade išlo
pravdepodobne o prípravu filamentóznych zväzkov úžitkových vlákien,
ktorých výroba sa postupne presadzovala od 50-tych rokov minulého
storočia zo syntetického hodvábu.
Za zmienku stojí, že prvé vlákna s výraznými mechanickými vlastnosťami
sa vyrobili v roku 1959 fy Union Carbide, ktorá dokázala, že modul plasticity uhlíka možno podstatne zvýšiť vyťahovaním vlákien na báze regenerovanej celulózy pri veľmi vysokých teplotách, čím sa dosiahne
paralelná orientácia grafitických lamiel s pozdĺžnou osou. Tento objav
inicioval v nasledujúcich rokoch nebývalý technologický rozvoj a napredovanie vo výrobe uhlíkových
vlákien predovšetkým na báze PAN,
petrochemických smôl a dechtu.
Takže pyrouhlík a pyrografit sa využíval ako biologicky znášanlivý, antitrombogénny materiál pre výrobu rôznych preparátov v medicíne a farmácii
a syntetické polyakrilonitrilové (PAN)
vlákna o priemere asi 10 μm sa dĺžili
a karbonizovali, pretože v tejto podobe získali ušľachtilejšie vlastnosti ako
pružnosť, pevnosť, tepelnú odolnosť
a ľahkosť. Už dávnejšie využívané klasické uhlíkové mikrovlákna sú spravidla produktom tzv. kontrolovanej pyrolýzy organických prekurzorov (prevažne z petrochemického a textilného
priemyslu) a vyznačujú sa vynikajúcimi termomechanickými, antikoróznymi, tribologickými, biokompatibilnými a vodivostnými vlastnosťami. Mechanická odolnosť týchto uhlíkových
mikrovlákien prevyšuje odolnosť najlepších ocelí, pričom majú 4-krát nižšiu

hustotu (tab.1). Dodnes sa používajú
na výrobu rôznych kompozitných materiálov (neokeramiku), obzvlášť v leteckom a kozmickom priemysle. Pre
úžitkovú spotrebu sa pripravujú navinuté na cievky s dĺžkou niekoľkých stoviek metrov. Každý zväzok obsahuje tisíc až desaťtisíc filamentov s priemerom 5 – 12 μm, teda tenších ako ľudský vlas.
V 40-tych rokoch minulého storočia, kedy predovšetkým firma Siemens
zdokonalila transmisný elektrónový
mikroskop do tej miery, že morfológiu a topológiu povrchov bolo možné
skúmať na vyššej úrovni, bola pravdepodobne štruktúra CNT prvý raz publikovaná a objasnená ruskými autormi (rok 1952). Avšak kvôli povojnovému obdobiu, kedy neanglický text či
databáza nebola sledovaná anglofónnou vedeckou komunitou, sa o tom
dozvedáme až dnes v práci Monthiouxa. Prečo v publikácii S. Iijimu neboli spomenuté žiadne predchádzajúce práce týkajúce sa tejto oblasti - nevedno. Vysvetlenie možno hľadať snáď
v domnienke, že dobová materiálová
chémia v tom období skúmala predovšetkým mechanizmus rastu kryštálov
pre priemyselnú výrobu ocele alebo
chladiče jadrových reaktorov, a tak pre
fundamentálneho fyzika nebola dostatočne zaujímavá. Inou nezodpovedanou otázkou zostáva na tú dobu zrelosť nanovedy. Možné sú tiež pochybnosti o správnom materiálovom, experimentálnom či teoretickom vybavení
a následných interpretáciách objavu.
Je zrejmé, že práca S. Iijimu z roku 1991
zanechala vo svete obrovský ohlas.
Zrodila sa za priaznivých faktorov publikácia vysokej kvality, prestížny
vedecký časopis sledovaný veľmi širokým okruhom odborníkov, už objavené uhlíkové fulerény v hierarchii na porovnateľnej úrovni a vedecká komunita
už „naladená“ na populárne nanotechnológie (obr. 2).
Pojem nanotechnológia sa obvykle spája s aplikáciami pre biomedicí-
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nu, telekomunikácie a vojenské účely.
Avšak pre väčšinu ľudí je hlavný prínos
vedy nanometrových rozmerov v revolučnom vývoji cementu, s ktorým
človek prichádza denne do styku. Vývoj produkcie tohto stavebného materiálu vzhľadom na svoj environmentálny dopad má enormný sociálny a ekonomický význam. Výrobu tohto produktu možno kvantifikovať ako jednu
z najrozsiahlejších, akú ľudstvo pozná, a globálne vyjadriť ako 1 m3 /rok
/obyvateľ Zeme. Očakáva sa teda, že
„nanotech“ vytvorí vývojom zo submikroskopického sveta v budúcnosti
taký makrosvet, v ktorom sa environmentalizáciou produktov a celkového života a existencie ľudstva dosiahnu aj obrovské makroekonomické prínosy (obr.3, 4, tab.1). Snáď najlepším
príkladom toho je pokrok v biomedicíne a výroba biosenzorov, biomarkerov, nanotech tkanív, nosičov biodetektorov pre diagnózu a terapiu rakoviny, biokompozitných implantátov,
transportných nosičov liekov, laserových priepustných a ochranných povlakov pre rakovinové bunky a iných

prípravkov. Nanotechnológie študujú
hmotu v rozsahoch ultramalých nanometrových rozmerov (obyčajný ľudský
vlas má približne 80 μm). Nanotechnológie v súčasnosti predstavujú priemyselnú revolúciu, pretože majú čistejšie, bezpečnejšie a konkurenčnejšie
výrobné programy a pripravujú progresívnejšie, trvalejšie a ekologicky šetrnejšie výrobky, čo je v súlade s myšlienkami trvalo udržateľného rozvoja
života na Zemi.
Tab.1: Hustoty niektorých látok
Plastický (exfoliovaný) grafit
uhlíkové vlákna
oceľ
ľahká zliatina
titan
prírodný zeolit

1,1 g/cm3
2 g/cm3
7,8 g/cm3
2,8 g/cm3
4 g/cm3
2,39 g/cm3

Poďakovanie: Výskum nanomateriálov je podporený v rámci APVV projektu s č. SK-CN-0002-09.
Obrázky k článku si pozrite na 3. strane obálky
Obr. 1: V 80-tych rokoch 20. stor. boli
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objavené fulerény (tretia alotropická
modifikácia uhlíka po tuhe a diamante,
ktorá najčastejšie pozostáva zo 60 atómov C v tvare futbalovej lopty, je dutá
a s veľkosťou 1 nm) - vľavo. Karbónové nanotuby CNT sa v súčasnosti intenzívne študujú pre ich výnimočné vlastnosti obzvlášť pri vystužovaní materiálov (vizualizácia vpravo).
Zdroje: CIPIC-University of California,
NASA/JSC, Nanoscience Instruments, Inc.
Obr. 2: Atómový silový mikroskop
(AFM) v súčasnosti dokáže snímať povrchy materiálov na atomárnej úrovni
Zdroj: Feenstra Group (Carnegie Mellon
University, Semicondactor Surfaces & Interfaces
Obr. 3: Princípová schéma skenovacieho tunelovacieho mikroskopu STM,
ktorý objavili zamestnanci fy IBM vo
Švajčiarsku pred viac ako 20 rokmi
Obr. 4: Snímky skenovacieho tunelovacieho mikroskopu (STM) chitosan-zeolitového produktu (V.Csiba, Biont –
Bratislava, 2011)
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Prof. Ing. Július Šoltész,PhD. – 90. narodeniny
V závere minulého roku sa dožil jeden
z našich najvýznamnejších vodohospodárov, nestor v odbore hydromeliorácie,
prof. Ing. Július Šoltész, PhD., krásneho
životného jubilea – 90 rokov.
Profesor Šoltész sa narodil 31. 12.
1921 v Jelšave. Vysokoškolské štúdium
na Fakulte inžinierskeho staviteľstva
SVŠT absolvoval v roku 1951 s vyznamenaním. Výborné študijné výsledky a hlboký záujem o vodohospodársky odbor
boli predpokladom pre jeho pedagogickú a vedeckú prácu.
Už pred ukončením vysokoškolského
štúdia pôsobil na Katedre hydromeliorácií SvF SVŠT od roku 1950 ako asistent
a odborný asistent. V roku 1959 obhájil na VUT v Brne kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.), v roku 1960 bol menovaný docentom a v roku 1965 riadnym profesorom SVŠT. Dlhé
roky pôsobil ako vedúci katedry, okrem tejto funkcie zastával
aj funkciu prodekana fakulty pre vedecko-výskumnú oblasť
a ďalšie vedúce funkcie v rôznych spoločenských, vedeckých
a odborných organizáciách.
Má významný podiel na tvorbe a formovaní štúdia v odbore
vodné hospodárstvo, kde nadviazal na úspešnú činnosť predchádzajúcich vedúcich katedry akademika Bellu a akademika Duba. Na fakulte prednášal profilujúce predmety špecializácie závlahové a odvodňovacie stavby, bol vynikajúcim pedagógom, ktorý za svojho dlhoročného pôsobenia na katedre
prispel k výchove veľkého počtu inžinierov – vodohospodárov.
Podieľal sa na výučbe aj na SPU v Nitre a VŠE v Bratislave. Vyškolil viacerých vedeckých ašpirantov pre fakultu, SAV a výskumné ústavy.
Okrem pedagogickej činnosti vykazoval prof. Šoltész aj veľmi aktívnu vedecko-výskumnú činnosť. Svoju výskumnú činnosť začal ako externý pracovník s melioračnou skupinou Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave, neskoršie, po jeho založení s Výskumným ústavom závlahového hospodárstva. Jeho hlavná výskumná činnosť sa však rozvíjala
na katedre hydromeliorácií za veľmi účinnej spolupráce s jeho
pracovníkmi. Bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh
štátneho plánu výskumu. Výsledkom tejto činnosti boli početné úspešne oponované výskumné úlohy, ktorých výsledky sa
uplatnili v praxi. Ich výskum bol zameraný najmä na riešenie
vodohospodárskych problémov Žitného ostrova, Východoslovenskej nížiny a Záhoria.
Pod jeho vedením bol spracovaný a realizovaný projekt výstavby unikátnej regulačnej drenáže v okolí Malých Levár, kde
táto stavba bola dlhoročnou výskumnou bázou katedry.
Bol predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky na SvF
SVŠT, ČVUT v Prahe a členom pre VUT Brno a VŠP v Nitre. Bol
členom komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských
dizertačných prác, podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre
mechaniku pri SAV, členom pracovnej skupiny pri ČSAV, členom lexikálnej skupiny ES pri SAV, členom odboru a sekcie
ČSAV. Bol členom viacerých vedeckých rád, technicko – ekonomických a výrobných komisií. Bol garantom a predsedom prí-

32

pravných výborov viacerých konferencií,
bol členom Československého národného komitétu ICID a CIGR. Bol aktívnym
účastníkom viacerých kongresov a exekutív ICID a organizátorom vedeckých
a odborných podujatí aj s medzinárodnou účasťou.
Mimoriadne záslužná je jeho publikačná činnosť. Je autorom odborných
kníh „Hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve“ (1954), „Odvodňovanie pôd“
(1961), spoluautorom celoštátnych vysokoškolských učebníc „Odvodňovací
stavby“ (1984, 1990), „Závlahové stavby“ (1976), autorom viacerých vysokoškolských učebníc (skrípt) a a spoluautorom náučných slovníkov. Publikoval
viac ako 90 pôvodných vedeckých a odborných prác, z ktorých mnohé boli vydané cudzojazyčne. Vypracoval desiatky oponentských posudkov na habilitačné a dizertačné práce, výskumné úlohy
a štúdie. Predniesol množstvo odborných prednášok, referátov a diskusných príspevkov na kongresoch a konferenciách
doma a v zahraničí, veľa popularizačných prednášok v závodoch a iných inštitúciách.
Veľmi podnetná a rozsiahla bola jeho spolupráca s praxou.
V 50 – tych rokoch uplynulého storočia, kedy sa rozhodovalo
o tom, akým smerom sa budú realizovať veľkoplošné závlahy,
či používať gravitačný alebo tlakový rozvod závlahovej vody
po podrobnom zhodnotení prírodných a najmä morfologických podmienok Žitného ostrova, jednoznačne presadzoval
prijatie riešenia tlakovým rozvodom závlahovej vody, čo sa neskôr obecne akceptovalo.
Vypracoval desiatky expertíznych, oponentských a odborných posudkov na najvýznačnejšie štúdie a projekty odvodňovacích a závlahových stavieb na Slovensku ako aj na viaceré
koncepčné práce z odboru vodného hospodárstva, vypracované rezortnými ministerstvami, investorskými, projekčnými
a ďalšími odbornými zložkami a výskumnými pracoviskami.
Zúčastňoval sa výrobných výborov, práce v problémových
a posudzovacích komisiách, v investorských, projektových
ústavoch, na stavbách a v prevádzke. Svojou odbornou pomocou význačne prispieval k riešeniu problémov hydromelioračnej výstavby a vodného hospodárstva na Slovensku. Za vedecko – pedagogickú a odbornú prácu bol ako na škole, aj ČSVTS
ocenený mnohými vyznamenaniami.
Záverom je možné konštatovať, že naša vodohospodárska
verejnosť si veľmi váži prof. Šoltésza nielen pre jeho vysokú odbornosť a pre aktivitu pri spájaní teoretického poznania s potrebami praxe, ale aj pre jeho nevšednú pracovitosť a príkladný vzťah ku všetkým spolupracovníkom.
V mene Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU
v Bratislave, všetkých jeho bývalých spolupracovníkov ako
aj všetkých vodohospodárov želáme jubilantovi veľa zdravia
a rodinnej pohody do ďalšieho života.
Doc. Ing. Vladimír Heinige, PhD.
Ing. Jozef Blaha, PhD.
Vodohospodársky spravodajca
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Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. – 60. narodeniny
19. februára sa v plnom zdraví a pracovnom eláne dožil svojich 60 rokov rodák z juhočeského mesta Tábor, doc. Ing. Petr
Dolejš, CSc., známa osobnosť
československého vodárenstva.
V rodnom meste na tamojšom
gymnáziu aj dokončil stredoškolské štúdium.
Už v mladosti bol človekom,
ktorý rád objavoval nové. V tom
čase veľa hodín trávil „s pájkou
v ruce v obláčcích dýmu z kalafuny a s elektrickými součástkami při konstrukci radioamatérských vysílačů a přijímačů“,
aby sa potom so sluchátkami
na ušiach a s rukou na telegrafnom kľúči mohol rozprávať s rádioamatérmi z rôznych kútov sveta. Jeho koníčkom bolo nadväzovať kontakty s „rovnako postihnutými“ jedincami z celého
sveta. Táto činnosť ho naučila pracovať i v neskorých nočných
hodinách, čo využíva často dodnes. Dostať od neho e-mail
s časom odoslania 01:45 h nie je nijako vzácne.
Z Tábora ho na štúdiá zavial vietor do „matičky stovežatej“
– Prahy. Jeho ďalšie kroky v štúdiu a v živote ovplyvnilo stretnutie s vtedajším prorektorom Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe (VŠCHT), profesorom Jiřím Mosteckým. To
rozhodlo, že po ukončení gymnázia pokračoval v štúdiách
na VŠCHT, vtedajšej Fakultě technologie paliv a vody, špecializácia technologie vody a prostředí. Už od druhého ročníka pracoval ako vedecká pomocná sila, čo mu pomohlo
v ďalšom období pri hľadaní jeho zamerania, ktorým sa stala
úprava pitných vôd. Štúdium na VŠCHT ukončil v roku 1975.
Na tej istej fakulte pokračoval v rokoch 1975 – 1979 vo vedeckej ašpirantúre a stal sa prvým vodárenským ašpiran-

tom na katedre. Ako dokladá historická fotografia, iba nedopatrením prišiel vtedajší futbalový svet o predchodcu Lionela Messiho. Ašpirantúru ukončil v roku 1980 obhajobou
kandidátskej dizertačnej práce „Interakce teploty a technologických parametrů při úpravě huminových vod“. Táto
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skutočnosť ho nakoniec vyprofilovala do súčasnej podoby. V roku 2002 sa habilitoval
na Vysokém učení technickém
(VUT) v Brně, Fakultě chemické, prácou „Procesy úpravy pitné vody z povrchových zdrojů
obsahujících huminové látky –
interakce teorie a praxe“.
Počas svojho štúdia sa stretol so špičkovými osobnosťami, ktoré formovali jeho odborný rast. Za zmienku stoja napríklad prof. V. Maděra, prof. V.
Sládeček, prof. A. Sládečková,
doc. J. Chudoba, prof. P. Grau,
Ing. F. Tuček, Ing. F. Hereit alebo RNDr. S. Mutl, predovšetkým
však doc. M. Mach, ktorý bol
školiteľom „prvej generácie“ vodárenských doktorandov
na VŠCHT Praha.
Po ukončení vedeckej ašpirantúry nastúpil v roku 1979
do Československé akademie věd (ČSAV), Ústavu krajinné ekologie (ÚKE), kde pôsobil v rokoch 1980 – 1986 ako vedúci úseku
hydrobiológie a v roku 1986 aj ako zástupca riaditeľa. V rokoch
1990 – 1991 pôsobil v Hydrobiologickom ústave ČSAV, ktorý
vznikol oddelením od ÚKE.
V roku 1990 založil firmu W&ET Team (Water & Environmental Technology Team), kde pôsobí ako súkromný podnikateľ. Je
súdnym znalcom v odbore vodné hospodárstvo, kvalita vody.
V súčasnosti tiež pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně, Fakultě chemické, Ústavu
chemie a technologie ochrany životního prostředí. Spolupracuje aj so svojou Alma Mater: pôsobí v štátnicovej komisii pre
štátne záverečné skúšky, je oponentom doktorských a habilitačných prác na dnešnej Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Ústavu technologie vody a prostředí.
Súčasný odborný/vedecký profil doc. Ing. Petra Dolejša, CSc.
je zameraný na procesy agregácie a separácie pri úprave vody
(koagulácia, filtrácia, oxidácia, miešanie a vzájomné interakcie technologických premenných), humínové látky, výskyt a separáciu nebezpečných patogénnych prvokov Cryptosporidium a Giardia pri úprave vody, laboratórne a poloprevádzkové modelovanie procesov úpravy, technologické audity úpravní vody, kvalitu vody vo vodárenských nádržiach, globálne
otázky vodného hospodárstva.
Odborné aktivity doc. Ing. Petra Dolejša, CSc. dokumentuje
rozsiahly súbor publikácií (doma i v zahraničí), na prezentáciu
ktorého nie je v tomto článku priestor.
Počas svojho pôsobenia získal významné ocenenia vedeckej a tvorivej práce. Bol členom zahraničných a domácich vedeckých alebo odborných tímov. Pôsobil, resp. pôsobí ako člen,
ale aj vo funkciách medzinárodných a domácich odborných
spoločností. V roku 1991 stál pri založení Československé asociace vodárenských expertů (pôsobí v nej vo funkcii predsedu)
na vtedajšom Federálním výboru pro životní prostředí, kde sa
zúčastnil zakladajúcej schôdze aj neskôr tragicky zosnulý minister, Ing. Josef Vavroušek. Pôsobí ako člen redakčnej rady ča-
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s
sopisu
Vodní hospodářství a člen odborného aktívu Sdružení
vodovodů a kanalizací.
Pôsobil tiež ako člen viacerých výborov medzinárodných
konferencií. V roku 1990 založil tradíciu konferencií „Pitná
voda z údolních nádrží – Pitná voda“, ktorá má v tomto roku
už 11. pokračovanie.
Počas svojho pôsobenia absolvoval viaceré zahraničné stáže a pobyty. Za zmienku stoja: Anjou Recherche (Francúzsko,
1992 – 1993); Tendring Hundred Water Services – Essex (Veľká
Británia, 1993); Southern Florida Water Management District –
Florida (USA, 1997 a 1999).
V rámci svojej odbornej činnosti sa podieľal na zavádzaní výsledkov výskumu do praxe. Ide o nasledovné: 1) Príprava predpolymerovaného síranu hlinitého ako koagulantu pre
úpravu vôd – postup riešil dlhodobé problémy s kvalitou upravenej vody. Až po zavedení do praxe a publikovaní výsledkov
sa tejto problematike venovali výskumy v USA a neskôr začali
byť podobné produkty dostupné komerčne. 2) Meranie absorbancie pri 387 nm. Meranie je využívané na rýchlu, nenáročnú a operatívnu prevádzkovú kontrolu technologických procesov na mnohých úpravniach vôd. 3) Centrifugačná metóda
stanovenia optimálnych chemických parametrov koagulácie.
Metóda je využívaná na stanovenie optimálnych chemických
parametrov pre tvorbu separovateľných agregátov pri úprave vody. 4) Využitie nenastaviteľných norných stien v agregačných reaktoroch. Technológia ČS patentu bola úspešne realizovaná na významných úpravniach vôd, napr. Souš v Jizerských horách, Bedřichov v Jizerských horách, Karolinka a Hradiště u Klášterce nad Ohří. 5) Použitie organických polymérov
v jednostupňových úpravniach. Zistil zásady aplikácie organických polymérov v jednostupňových úpravniach vôd. Tieto

poznatky boli aplikované na niekoľkých úpravniach a sú stále s úspechom využívané. 6) Zavedenie princípu declining-rate
filtrácie (filtrácia so znižujúcou sa filtračnou rýchlosťou). Metóda regulácie prietoku pieskovými filtrami bola úspešne použitá v ÚV Meziboří u Litvínova. 7) Vytvorenie a zavedenie koncepcie auditu technologických procesov (technologického auditu)
úpravní vody a zostavenie metodiky tohto auditu. 8) Podiel
na zavedení flotácie ako prvého separačného stupňa pri úprave vody v ČR. 9) Zavedenie nového filtračného materiálu Filtralite a jeho využitie pre dvojvrstvové filtre s náplňou Mono-Multi. 10) Prehĺbenie modelového výskumu základných procesov
úpravy pitnej vody (koagulácia, príprava suspenzie, flotácia,
filtrácia a membránová filtrácia).
Počas svojho pôsobenia sa spolu s kolektívom spolupracovníkov podieľal na riešení mnohých problémov, resp. rekonštrukciách úpravní vôd (ÚV) v Čechách ako sú ÚV Souš, Meziboří, Mostiště, Hradiště, Želivka, Káraný-Sojovice, Štítary, Troubky, Jirkov, Plzeň, Mariánské Lázně a Bedřichov. Podieľal sa
na predprojektovej príprave a technologickom návrhu ÚV,
ocenených ako najlepšia stavba vodného hospodárstva v roku
2005 (ÚV Mostiště), 2007 (ÚV Hradiště) a 2009 (ÚV Mariánské
Lázně).
V mene českých a slovenských „vodárníkov“, členov ČSAVE a naším prajeme Petrovi Dolejšovi do ďalších rokov veľa
tvorivých síl, pevné zdravie, spokojnosť ako v pracovnom, tak
i v osobnom živote.
Ing. Pavel Hucko, CSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
VÚVH Bratislava a VŠCHT Praha,
členovia predsedníctva ČSAVE

Ing. Ladislav Podkonický – 70. narodeniny
Vo februári tohto roka sa krásneho
životného jubilea, 70 rokov veku, dožil
Ing. Ladislav Podkonický, bývalý zamestnanec Povodia Hrona, š. p. Banská Bystrica a jeho právneho nástupcu SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. Banská Štiavnica.
Po ukončení vysokoškolského štúdia
na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave, odbor hydrotechnické a hydromelioračné stavby, študijný
smer inžinierske staviteľstvo v roku 1965
pracoval ako projektant v Stredoslovenských štátnych lesoch Banská Bystrica.
Od 1. 7. 1975 nastúpil na vtedajšie Povodie Hrona, podnik pre správu tokov
Banská Bystrica do funkcie samostatného projektanta, od roku 1977 vykonával
v tomto podniku funkciu vedúceho útvaru projekcie. Od 27. 6. 1989 bol ustanovený za riaditeľa štátneho podniku Povodie Hrona Banská Bystrica, ktorú vykonával
až do splynutia podnikov povodí pod SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Banská Štiavnica, v roku
1997. Po tejto organizačnej zmene bol Ing. Podkonický vymenovaný do funkcie technického riaditeľa štátneho podniku
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a zároveň II. zástupcu generálneho riaditeľa podniku. Pred odchodom do starobného dôchodku v roku 2005 krátku
dobu odovzdával svoje bohaté odborné
skúsenosti ako špecialista pre stratégiu
a rozvoj podniku.
Tridsať rokov produktívneho života
Ing. Podkonického bolo úzko spojených
s vodným hospodárstvom, ktorému bol
oddaný dušou aj srdcom. Bolo pre neho
typické vysoké pracovné nasadenie, cieľavedomosť a koncepčnosť pri zodpovednom riadení zverených úsekov činnosti. Ladislav Podkonický na základe
svojich odborných znalostí presadzoval
a aktívne sa podieľal na konštiuovaní závodov povodí na báze hydrologických
celkov a na ich technicko-prevádzkovom
zabezpečení. Vysokou mierou a s veľkým
osobným nasadením sa podieľal na tvorbe vodohospodárskej
legislatívy, veľkú zásluhu má na súčasnej organizácii protipovodňovej služby, na prepracovanom systéme investičného rozvoja podniku, v ktorom pracoval. Svoju nezmazateľnú stopu
zanechal pri realizácii procesu uplatňovania integrovaného
manažmentu povodí v podmienkach vodného hospodárstva
Vodohospodársky spravodajca
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Slovenskej republiky v súlade Rámcovou smernicou o vode. Aktívne sa tiež podieľal na zavádzaní celopodnikového technického informačného systému a využívaní geografických informačných systémov vo vodohospodárskej praxi. Často a na vysokej odbornej úrovni spolupracoval s odborníkmi z VÚVH,
Hydromelioráciácií, SVŠT. Prostredníctvom odborných prednášok odovzdával svoje dlhoročné skúsenosti študentom Stavebnej fakulty SVŠT. Bol členom mnohých odborných inštitúcií
spolupracujúcich s podnikmi vodného hospodárstva, členom
komisie hraničných vôd, technického povodňového štábu, získal odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie. Za svoju vysoko odbornú a kvalitne vykonávanú prácu v prospech vodné-

ho hospodárstva bol viackrát ocenený rôznymi podnikovými či
rezortnými vyznamenaniami.
Pri príležitosti významného životného jubilea chceme,
v mene zamestnancov SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. , Odštepný závod Banská Bystrica, inžinierovi Podkonickému poďakovať aj touto formou za jeho nezmazateľný prínos pre vodné hospodárstvo a do ďalších rokov života mu popriať najmä dobré zdravie, pohodu a spokojnosť pri
užívaní si zaslúženého odpočinku.
Za kolektív bývalých spolupracovníkov
Ing. Ladislav Bariak
riaditeľ SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Ing. Augustín Chrančok – 60. narodeniny
Koncom minulého roka sa v plnej životnej sile a pracovnom nasadení dožil
významného životného jubilea, 60 rokov
veku, Ing. Augustín Chrančok, technickoprevádzkový námestník Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica.
Ing. Chrančok je absolventom SVŠT,
Stavebná fakulta, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo. Po ukončení štúdia nastúpil od 1. 8. 1976 na Povodie Hrona, podnik pre správu tokov Banská Bystrica ako praktikant. Už v ďalšom
roku bol zaradený do funkcie samostatného konštruktéra, neskôr prešiel funkciami samostatného projektanta, vedúceho referenta povodňovej ochrany, vedúceho odborného technického pracovníka TPČ až po vedúceho odboru
projekcie. Po splynutí podnikov povodí od 1. 7. 1997 bol menovaný do funkcie technicko-prevádzkového námestníka
na SVP, š. p., Povodie Hrona v Banskej Bystrici a túto funkciu
vykonáva až dodnes.
Vzhľadom na to, že celý doterajší produktívny život Augustína Chrančoka je spojený s vodným hospodárstvom, svojou
vysokou odbornosťou, skúsenosťami, rozhodovaním v riadiacej činnosti aktívne prispieval a stále prispieva k riešeniu vodohospodárskych problémov. Aktívne sa podieľal na úspeš-

nej implementácii legislatívnych predpisov aj európskych vodohospodárskych
noriem do podmienok činnosti podniku. Ako člen poradných orgánov technicko-prevádzkového riaditeľa SVP, š.p.
Banská Štiavnica ovplyvňuje a podieľa
sa na riešení technicko-prevádzkových
úloh vodného hospodárstva v rámci celého podniku. Pri svojej práci uplatňuje zásadu potreby celoživotného vzdelávania a získavania nových poznatkov
z oblasti, ktorú riadi. Absolvoval postgraduálny kurz na STU, stavebnej fakulte, katedre hydrotechniky, rôzne odborné kurzy, semináre, konferencie so zameraním na vodné stavby, protipovodňovú
ochranu, ochranu životného prostredia.
Je členom slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody, členom Technickej
rady SVP, š. p., predsedom technicko-povodňového štábu OZ
Banská Bystrica.
V mene všetkých spolupracovníkov zo SVP, š.p., OZ Banská
Bystrica želáme Ing. Chrančokovi do ďalších rokov života veľa
zdravia, šťastia, pohody a tvorivých síl pri ďalších pracovných
aktivitách ako aj v osobnom živote.
Ing. Ladislav Bariak
riaditeľ SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Oznamy

ENVIRO-MANAGEMENT 2012
NMC spol. s r.o. organizuje v dňoch 9. - 11. októbra 2012 v hoteli Patria na Štrbskom Plese
6. ročník medzinárodnej konferencie ENVIRO-MANAGEMENT 2012.
Tematické okruhy konferencie:
 odpadové hospodárstvo v čase finančnej krízy,
 odpad a príležitosti plynúce z nedostatku prírodných zdrojov,
 postavenie Európy na globálnom trhu druhotných surovín,
 budúcnosť skládkovania a jeho alternatívy,
 realizované projekty odpadového hospodárstva v Európe.
3 – 4 2012
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Bližšie informácie:
Gabriela Stuchlá, koordinátor konferencie
NMC spol. s r.o., Makovického 10,
010 01 Žilina, Slovensko
tel.: +421-41-5166661, fax: +421-41-5006977,
e-mail: nmc@internet.sk
www.nmc.sk
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Odborné kurzy Výskumného ústavu vodného hospodárstva
Ako každý rok, aj v roku 2012 organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva odborné kurzy pre vodohospodárov,
na ktoré vás srdečne pozýva:
KURZ VZORKOVANIA PODZEMNÝCH
A ODPADOVÝCH VÔD
Termín:16. – 18. apríla 2012
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Tlučáková,
Mgr. Ivana Ondrejková, PhD.
tel.: 02/59 34 34 61
e-mail: tlucakova@vuvh.sk , ondrejkova@vuvh.sk
Kurz je určený pre zamestnancov vodární a kanalizácií,
podnikov povodí a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa
kvalitou a ochranou životného prostredia.
KURZ HYDROMETROVANIA
Termín:15. – 17. mája 2012
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Abaffy, PhD.,
Ing. Vladimír Polák
tel: 02/59 34 32 39
e-mail: abaffy@vuvh.sk
Kurz je zameraný na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov rezortu vodného hospodárstva. Účastníci kurzu sa teoreticky
a prakticky oboznámia s problematikou hydrometrovania
a nadobudnú zručnosť pri meraní prietoku v laboratórnych
podmienkach i v teréne.
KURZ VODOHOSPODÁROV I.
Termín: 21. - 25. mája 2012
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Tlučáková,
Mgr. Ivana Ondrejková, PhD.
tel: 02/59 34 34 61
e-mail: tlucakova@vuvh.sk , ondrejkova@vuvh.sk
Kurz je zameraný na získanie komplexných poznatkov
o problematike vodného hospodárstva. Predpokladá sa, že
účastník má prax vo vodnom hospodárstve a minimálne
stredoškolské vzdelanie, čo však nie je podmienkou.

MIKROBIOLOGICKÝ KURZ
Termín: 19. júna 2012
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, PhD.
tel: 02/59343401- 421
e-mail: proksova@vuvh.sk
Kurz je zameraný na prehlbovanie aktuálnych odborných
poznatkov z oblasti mikrobiológie vôd ako aj legislatívnych
predpisov v tejto oblasti.
KURZ VODOHOSPODÁROV II.
Termín: 24. – 28. septembra 2012
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Tlučáková,
Mgr. Ivana Ondrejková, PhD.
tel: 02/59 34 34 61
e-mail: tlucakova@vuvh.sk , ondrejkova@vuvh.sk
Kurz je určený na prehlbovanie poznatkov z oblasti vodného hospodárstva, pričom sa predpokladá, že účastník má
viacročnú prax a odborné vzdelanie vo vodnom hospodárstve alebo absolvoval I. stupeň kurzu.
MIKROBIOLOGICKÝ KURZ
ZÁKLADY MIKROBIOLÓGIE V LABORATÓRIU
Termín: 10.-11. októbra 2012
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, PhD.
tel:02/59343401- 421
e-mail: proksova@vuvh.sk
Kurz je určený pre účastníkov so základnými skúsenosťami v mikrobiologickej praxi. Okrem teoretickej prípravy zhrnutej v niekoľkých prednáškach budú počas kurzu predvedené praktické ukážky v laboratóriu spojené s možnosťou
odskúšať si vybrané techniky práce v mikrobiologickom laboratóriu.
Bližšie informácie a prihlášky: www.vuvh.sk

SEA/EIA 2012
Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Štátnou ochranou prírody SR, Katedrou krajinnej ekológie PriF UK v Bratislave a Ústavom záhradnej a krajinnej architektúry FA
STU v Bratislave organizuje v dňoch 29. - 30. mája 2012 v hoteli Partizán na Táloch v Nízkych Tatrách 2. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2012.
Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA v SR
a v okolitých krajinách EÚ.
Tematické okruhy konferencie:
 problematika SEA/EIA vo vzťahu k legislatíve na národnej, príp. európskej úrovni,
 posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
 posudzovanie vplyvov na životné prostredie v územiach významných z hľadiska ochrany prírody a krajiny,
 posudzovanie vplyvov na životné prostredie, najmä priemyselných činností, dopravy a činností odpadového hospodárstva,
 metódy a metodiky hodnotenia vplyvov na životné prostredie, použitie výsledkov špecializovaných analýz pre EIA,
 skúsenosti účastníkov s procesom EIA a SEA
Bližšie informácie:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
fax: +421-048-4374163, e-mail: eia@sazp.sk
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Opustili naše rady

Ing. Václav Vučka, CSc.
*17. 3. 1935 †10. 1. 2012
Člověk opravdu neví dne ani hodiny. Na začátku ledna
jsme si čile elektronicky dopisovali ohledně jedné (na jeho
počest se budu držet jím tvrdohlavě užívané zastaralé gramatické verse) recense. Ještě 6. ledna mi napsal, že v posudku udělal chybu, že ji napravuje a sdělení doplnil větou:
“Tedy proto se omlouvám; jistě by bylo hezké napsat, že už
to příště neudělám, jak jsem ale už výše uvedl, není to zřejmě v mých silách.” Žel Bohu tu chybu opravdu už neudělá.
Tato příhoda však vypovídá o jeho schopnosti přiznat omyl.
To nebývá vlastnost malých osobností!
Pan Vučka absolvoval na VŠCHT obor technologie vody a
vodě zůstal věrný celý život. Do posledka byl odborně činný!
Během své profesní kariéry prošel mnoha funkcemi. Avšak
jeho zásadním přínosem je bezesporu jeho činnost na Státní
(České) vodohospodářské inspekci a při konstituování České
inspekce životního prostředí. Zřetelnou stopu zanechal i jako
ředitel VÚV TGM. Podařilo se mu pozměnit v podstatě vnitropodnikový bulletin VTEI na časopis s celorepublikovým dosahem. Významně a nezištně pracoval i na růstu časopisu Vodní hospodářství.
Věřím, že někdo z těch, kteří mu jsou generačně bližší, o
jeho aktivitách napíše více. Já si dovolím několik osobních
vzpomínek. Poprvé jsem se s ním setkal jako začínající redaktor časopisu na redakční radě v roce 1992, kdy jsem mu
oponoval v náhledu na další směrování časopisu. Vím, že

mi tenkrát někteří členové redakční rady říkali: „Víte, kdo to
je? Vždyť ten Vás může zašlápnout…!“ Ale pan Vučka nebyl
mstivý a raději na svoji funkci v redakční radě časopisu rezignoval. Po nějaké době mě na jakési výstavě pozval na stánek,
měl tam velice dobrou slivovici, popovídali jsme si o oboru, o
časopise a dohodli se na obnově jeho práce pro Vodní hospodářství.
Budu si pamatovat jeho potutelný pohled s dýmkou v ústech, když vás během diskuse donutil přemýšlet a uvědomovat si, že věc nemusí být zrovna tak, jak jste si mysleli a jak
se „to“ na prvý pohled jevilo. Jeho osobnost stála jednak na
konzervatismu, který se projevoval již zmiňovaným lpěním
na až archaické gramatice, a jednak na úžasné kombinaci
analytického a syntetického myšlení, které mu umožňovalo, že měl většinou v diskusích navrch. Prosazoval přesné vyjadřování, kritizoval nejednoznačné teze v publikacích a najmě v zákonných předpisech. Věděl, že jen takový zodpovědný přístup zabrání nebo aspoň omezí nedorozuměním…
Václav Vučka byl svébytnou osobností a takové svůj život
prožívají nikoliv v závětří, ale v bojích. Takže neměl jen přátele, ale nikdo mu nemůže odepřít přínosy pro vodní i Vodní
hospodářství.
Ing. Václav Stránský
šéfredaktor časopisu Vodní hospodářství

Oznamy
Vážení čitatelia a priaznivci časopisu
Vodohospodársky spravodajca,
Aj v roku 2012 si dovoľujeme uchádzať sa o Vašu
priazeň v rámci možnosti poskytnúť 2 % z vašich daní
pre Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH).
Súčasťou výchovy a vzdelávania ZZVH je každoročné
organizovanie a podpora odborných vodohospodárskych
seminárov a konferencií a vydávanie vlastného odborného časopisu.
Pri týchto aktivitách významnú úlohu predstavuje poskytovanie informácií, výmena skúseností a propagovanie
všetkého, čo pôsobí v prospech vodného hospodárstva.
Odborné konferencie spolu s časopisom Vodohospodársky spravodajca sa stali informátorom a odborným pomocníkom nielen pre odborníkov vo vodnom hospodárstve, ale aj pre širokú verejnosť.
Uvedené aktivity ZZVH sú financované z vlastných
prostriedkov a za roky 2007, 2008, 2009 a 2010 boli aj
z prostriedkov Environmentálneho fondu – kde sme získali
podporu formou dotácie na vydávanie časopisu Vodohospodársky spravodajca.
Medzi ďalšie zdroje príjmov ZZVH už po 6 raz patria
2 % z dane príjmov, ktorú fyzické aj právnické osoby majú
možnosť poukázať z časti zaplatenej dane zo svojich príj3 – 4 2012

mov na verejnoprospešný účel podľa vlastného uváženia.
Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať v zmysle
zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo Vyhlásení, ak sú splnené zákonom
určené podmienky.
Naše združenie bolo zapísané v registri oprávnených PO na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2011 pod číslom
N 97/2011, Nz 46883/2011, NCRls 47986/2011.
Ak sa rozhodnete podporiť naše združenie (potrebné tlačivo je vložené v tomto vydaní Vodohospodárskeho spravodajcu), môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:
 Ak ste zamestnaní a máte príjmy iba zo závislej činnosti:
Je to jednoduché - stačí vyplniť formulár Vyhlásenie o poukázaní... a Potvrdenie o zaplatení dane a odovzdajte ho daňovému úradu do 30. 4. 2012.
• Na základe ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
• Vo Vyhlásení o poukázaní 2% uveďte Vaše meno,
priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 %
zaplatenej dane a dátum zaplatenia dane . Nezabudnite
vyhlásenie podpísať...

Vodohospodársky spravodajca

 Ak si podávate daňové priznanie sami:
• Vyplňte jedno z daňových priznaní typ A, oddiel VIII.
alebo B oddiel XIII.
• Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane , údaj o nás
a nezabudnite podpísať.
• Daňové priznanie doručte daňovému úradu do 31.
3. 2012.
Základné údaje o prijímateľovi:
Názov: Združenie zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku • Sídlo: Partizánska cesta
69, 974 98 Banská Bystrica • Právna forma: 701 • IČO:
30841721
Za zdaňovacie obdobie roku 2010 v priebehu roku
2011 naše združenie získalo z tohto zdroja nasledovné finančné prostriedky:
P.č.
1
2
3
4

Por.č. PD
142
143
151
158
Spolu v €
Spolu v Sk

DÚ
Ba II
BB
KE
ZV

Suma
78,83
77,85
171,82
260,24
588,74
17736,38

Všetkým darcom, ktorí určili svoj podiel z dane pre
naše združenie, úprimne ďakujeme.
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1.
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Revolučný vývoj nanovied a nanomateriálov
(k článku na strane 30)

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

Realizácia Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR z pohľadu SVP š.p., OZ Košice
(k článku na strane 14)

Fričkovce – Fričkovský potok

Smižany

Krivany – zemná hrádza na Lačnovskom potoku

Ťahanovce – drôtokamenná prehrádzka na Ťahanovskom jarku

Krivany – kamenná hrádza na Lačnovskom potoku

Ťahanovce – sústava jazierok
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29. JÚN – DEŇ DUNAJA

èlen skupiny BRUGG

Medzi energiou a spotrebite¾om

Prístroje, meranie,
regulácia a riadenie
technologických
procesov.
Poradenstvo,
projekcia, finálne
dodávky a
servis.

Voda je život, chráòme si ju
Adresa: Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.
Pluhová 2, P.O.BOX 96
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika
E-mail: office@regotrans-rittmeyer.sk
www.regotrans-rittmeyer.sk

Tel: +421-2-444 61612
+421-2-444 61641
+421-2-443 71766
Fax: +421-2-444 61478

Úvodník / Obsah
Milé čitateľky, vážení čitatelia,
Medzinárodná komisia pre ochranu vôd Dunaja (ICPDR) v spolupráci s Medzinárodným pracovným spoločenstvom pre výskum Dunaja (IAD – SIL) vyhlásila 29. jún za Deň Dunaja. Je to
deň, keď už pred osemnástimi rokmi bola v Sofii (1994) podpísaná Konvencia o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní vôd
Dunaja.
Povodie druhej najväčšej európskej rieky nielenže pokrýva
10 % európskeho kontinentu, ale jej povodie je aj domovom asi
83 miliónov ľudí. Deň Dunaja má v celom povodí motivovať spoločné environmentálne, športové a kultúrne akcie tak, ako sa to
už deje spomenuté dlhé roky so stále pribúdajúcim synergickým
efektom.
Deň Dunaja úzko súvisí aj s Dunajskou stratégiou, ktorú členské štáty EÚ schválili 24. 6. 2011 počas zasadania Európskej rady.
Spomenutá stratégia pokrýva pestré spektrum aktivít – v hospodárstve, kultúre (divadelníctvo, hudba), školstve (výmena učiteľov, študentov), cestovnom ruchu, vo všetkých druhoch dopravy, informačných technológiách, energetike, životnom prostredí
a podobne. Podrobne sa o tom hovorilo na piatich konferenciách
(Ulm, Budapešť, Viedeň + Bratislava, Giurgiu + Ruse, Konstanca).
Nás, vodohospodárov, však najviac zaujíma Dunaj ako medzinárodná rieka pretekajúca desiatimi podunajskými štátmi, Dunaj
ako dopravný koridor, ako zdroj energie, rieka, pri ktorej státisíce
ľudí trávia cyklistické či vodácke dovolenky. Preto je aj našim záujmom mať Dunaj splavný hoci aj 90 % dní v hydrologicky priemernom roku. Upravený tak, aby sa kapitáni lodí nemuseli báť
jeho nízkych a obyvatelia priľahlých miest a obcí jeho vysokých
vodných stavov či jeho znečistenia. A aby nám tiež prinášal tú
najenvironmentálnejšiu, obnoviteľnú a trvalo udržateľnú vodnú
energiu.
Doposiaľ sa však nik z Bruselu nevyjadril, ako ciele stanovené v stratégii dosiahnuť. Či klasickými úpravami tokov (výstavbou brehových opevnení, výhonov, smerných stavieb, permanentným každoročným bagrovaním brodov), alebo tzv. zavzdutím (teda tak ako v Rakúsku či Nemecku na Dunaji a Rýne - výstavbou hatí, elektrární a plavebných komôr. Prvé riešenie znamená
len a len vysoké náklady na údržbu plavebnej dráhy, druhé prináša dobrú celoročnú plavbu, ochranu pred povodňami a ako bonus vodnú energiu.
Ale ťažko môžeme žiadať riešenie z Bruselu, keď sa ani sami
medzi sebou nevieme dohodnúť. Európske riešenie bude
také, na akom sa dohodnú jednotlivé štáty - hovoríme o riešení „bottom–up“, teda zdola. Ale nechať Dunaj v takom stave,
v akom je, teda nerobiť nič či skoro nič - to je cesta do pekla.
Pri príležitosti Dňa Dunaja si uvedomme, že o našu najväčšiu
rieku, jej prítoky a celé povodie sa treba starať. Že to vyžaduje
peniaze (a veľa peňazí). Nuž áno, ale to si musia zasa uvedomiť
iní, verme, že odborne fundovaní vodohospodári na najvyšších
miestach vo vodohospodárskej hierarchii.
My, pracovníci (či skôr služobníci) Dunaja, verejnosť odborná
i laická, si 29. jún pripomeňme napríklad športovými (cyklistika,
korčuľovanie, rybolov...) aktivitami na jeho brehoch.
K tomu vám všetkým praje pohodu a pekné počasie
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava
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Zaznamenali sme

Minister predstavil priority rezortu
Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority rezortu životného prostredia – to bola téma, ktorej sa na svojej prvej tlačovej
konferencii 19. apríla 2012 venoval minister životného prostredia SR, Peter Žiga, za prítomnosti štátneho tajomníka Jána
Ilavského, generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny, Rastislava Rybaniča, a generálneho riaditeľa sekcie zmeny klímy a ekonomických nástrojov, Radoslava Jonáša.

Predmetom záujmu novinárov boli
najmä strednodobé priority Ministerstva životného prostredia SR, medzi ktoré patrí oblasť protipovodňových opatrení, zákon o ochrane prírody a zonácia Tatier.
Na margo ochrany pred povodňami minister uviedol, že štát tu musí
byť oporou pre občanov. V minulosti sa mnohé zanedbalo, štát nevynakladal dostatok financií na prevenciu;
Slovenský vodohospodársky podnik
dostal minimum prostriedkov na bežnú činnosť a za posledné 3 roky žiadne investičné a kapitálové prostriedky. Minister oznámil, že bude iniciovať rokovania s ministerstvom
financií, kde chce práve potrebu a dô-

povedal, že MŽP SR vstúpilo do rokovaní s Úradom vlády SR a program by
sa predbežne mal preniesť do pôsobnosti ministerstva, kde je ho potrebné
vyhodnotiť. Vzhľadom na krátky časový rámec minister ešte nemá vytvorený komplexný obraz, avšak predbežne
si myslí, že program - „nie je veľmi koncepčný“.
V krátkodobom horizonte sa chce
rezort zaoberať stavom konaní o porušení zmluvy o fungovaní EÚ (tzv. infringementy), ktorých je v súčasnosti 12
a týkajú sa najmä odpadového hospodárstva. Druhou oblasťou je Operačný
program Životné prostredie, v ktorom
sa historicky vytvorilo viacero problémov a ako Peter Žiga uviedol - „nevyuPeter Žiga považuje za veľmi pálčivý
problém tzv. infringementy

Minister a štátny tajomník

ležitosť prevencie akcentovať. Vyjadril tiež jednoznačnú podporu dobudovaniu systému POVAPSYS.
K Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
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žívanie peňazí je zahodenou príležitosťou pre Slovensko“.
V rámci dlhodobých priorít vyjadril minister ambíciu zaoberať sa Stratégiou environmentálnej politiky - už aj

preto, že od roku 1993, keď bola prijatá, sa jej viac systematická pozornosť
nevenovala.
Peter Žiga sa dotkol aj projektov
z minulého obdobia, ktoré sú mu sympatické, a v ktorých chce pokračovať –
ide o platformu Zelenej tripartity a projekt Envirošpión.
Za zmienku stojí aj ministrov pohľad na samotné ministerstvo z personálneho hľadiska. Pokiaľ ide o odbornú
pripravenosť, v tejto chvíli je spokojný. Horšie je to s tzv. obslužnou časťou
ministerstva, kde má výhrady predovšetkým k oblasti verejného obstarávania a k fungovaniu informačných technológií.
Z úst nového ministra životného
prostredia zaznela deklarácia podpory
a širokej otvorenosti pre odborné názory všetkých zainteresovaných - predtým, ako určitý proces (napr. zákon
o ochrane prírody) dospeje do legislatívneho rámca.
Tatiana Šimková
Foto: MŽP SR
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Dunajská stratégia
jedna rieka – štrnásť krajín – jedna stratégia
Ing. Martina Majerová
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Podunajská oblasť, ktorá predstavuje jednu pätinu územia Európskej únie, je významným medzinárodným hydrologickým
povodím a dôležitým ekologickým koridorom.
Dunaj prameniaci v Bavorsku v Čiernom lese a vlievajúci sa do Čierneho mora preteká na svojej 2860 km dĺžke štrnástimi
krajinami Európy. Dunajský región tvoria krajiny: Nemecko (Bavorsko a Bádensko-Württembersko), Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko.
Mnohé krajiny dunajského regiónu, napriek ich rozmanitosti, spája spoločná história a spoločné záujmy, ktoré sú základom partnerstiev na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach,
vybudovaných počas predošlých rokov. Práve tieto krajiny spojili svoje sily
a po vzore Baltskej stratégie rozvinuli
iniciatívu pre prijatie stratégie pre dunajský región.
Európska komisia (ďalej len „EK“)
podporuje takéto makro-regionálne
stratégie ako nástroj pre podporu spolupráce medzi jednotlivými krajinami
s cieľom rozvoja celého regiónu. Po sérii šiestich medzinárodných konferencií
a summitov a po konzultáciách s krajinami dunajského regiónu EK spracovala a dňa 8. decembra 2010 schválila
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru
regiónov „Stratégia európskej únie pre
podunajskú oblasť“ (ďalej len „oznámenie“) a „Akčný plán stratégie Európskej únie pre dunajský región (ďalej len
„akčný plán“). Stratégia Európskej únie
pre podunajskú oblasť (ďalej len „Dunajská stratégia“) bola schválená členskými štátmi Európskej únie dňa 24. 6.
2011 počas zasadnutia Európskej rady.
Oznámenie EK definuje hlavné
výzvy a príležitosti, ktoré Dunajská
stratégia prináša. Medzi identifikované
výzvy patria najmä rozvoj infraštruktúry a zlepšenie mobility, zabezpečenie
energetickej bezpečnosti a zlepšenie
efektivity využívania zdrojov, ochrana
a trvalo udržateľné využívanie životného prostredia, prevencia a priprave5 – 6 2012

nosť na hroziace riziká povodní, sucha
a priemyselného znečisťovania, zmiernenie sociálno-ekonomických rozdielov medzi krajinami, podpora bezpečnosti a spolupráce pri riešení závažnej a organizovanej trestnej činnosti.
Pre riešenie výziev a čo najlepšie využitie príležitostí je dôležitý spoločný
prístup, vzájomná komunikácia medzi
krajinami a jednotlivými oblasťami záujmu.
Na základe hlavných výziev boli definované štyri piliere stratégie, v rámci ktorých je identifikovaných jedenásť
prioritných oblastí:
1. Prepojenie podunajskej oblasti
(1) Zlepšiť mobilitu a multimodalitu
a) Vnútrozemské vodné cesty
b) Cestné, železničné a letecké spojenia
(2) Podporovať udržateľnejšie zdroje energií
(3) Podporovať kultúru a cestovný
ruch, kontakty medzi ľuďmi
2. Ochrana
životného
prostredia
v podunajskej oblasti
(4) Obnoviť a udržať kvalitu vôd
(5) Riadiť riziká v oblasti životného
prostredia
(6) Chrániť biodiverzitu, krajinu
a kvalitu ovzdušia a pôd
3. Rozvíjanie prosperity v podunajskej
oblasti
(7) Rozvíjať znalostnú spoločnosť
prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií
(8) Podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane rozvoja
zoskupení
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(9) Investovať do ľudí a zručností
4. Posilnenie podunajskej oblasti
(10) Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu
a spoluprácu
(11) Spolupracovať s cieľom podporiť
bezpečnosť a riešiť organizovanú a závažnú trestnú činnosť
Konkrétne aktivity alebo projekty
prispievajúce k implementácii stratégie identifikuje akčný plán.
Výhodou tejto makro-regionálnej
stratégie je, že sa pod spoločnou strechou stratégie stretávajú oblasti hospodárskeho rozvoja (napríklad lodná
doprava) s oblasťou ochrany životného prostredia. Jej cieľom je spoločný
prístup k riešeniu problematík týchto, na prvý pohľad protichodných, oblastí. Hľadanie obojstranne výhodného riešenia je tou správnou cestou pre
zavedenie trvalo udržateľného hospodárenia.
Pre všetky zúčastnené krajiny je
implementácia
makro-regionálnej
stratégie takéhoto rozsahu novou výzvou. Rovnako ako Európskou komisiou presadzovaný „bottom-up“ prístup, teda presadzovanie záujmov
zdola (od samotných štátov/regiónov) smerom hore k európskym inštitúciám. Aj z tohto dôvodu bola implementácia cieľov Dunajskej stratégie zverená priamo do rúk štátov
dunajského regiónu. Implementáciu
zabezpečujú krajiny s podporou inštitúcií Európskej únie. Každá z jedenástich prioritných oblastí Dunajskej
stratégie je koordinovaná spoločne
dvomi krajinami s pomocou riadiacej
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skupiny, v ktorej sú zastúpené všetky ostatné krajiny dunajského regiónu. Na národnej úrovni je implementácia Dunajskej stratégie zabezpečená Národným kontaktným bodom,
ktorý okrem iného menuje zástupcov
krajiny v jednotlivých riadiacich skupinách. Riadiaca skupina prioritnej
oblasti sa stretáva spravidla dvakrát
do roka a na jej rokovaní sa okrem členov zúčastňujú tiež stáli alebo prizývaní pozorovatelia. Úlohou riadiacej
skupiny je pomáhať pri zabezpečovaní implementácie cieľov Dunajskej
stratégie, odsúhlasovať dokumenty
prioritnej oblasti.
Implementácia Dunajskej stratégie
má byť zabezpečená s podporou realizácie projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi Dunajskej stratégie. Nositeľmi projektov sú inštitúcie z dunajského regiónu. Je potrebné podotknúť, že EK
v súvislosti s prijatím Dunajskej stratégie zaviedla „tri nie“, ktoré presadzuje:
žiadne nové inštitúcie, žiadne nové finančné zdroje, žiadna nová legislatíva.
Pre splnenie týchto zásad nie sú v sú-
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časnosti na podporu projektov podporujúcich implementáciu stratégie vytvorené samostatné finančné mechanizmy. Ich vytvorenie znemožňovalo
okrem iného už rozbehnuté programové obdobie 2007 – 2013. Pre toto
programové obdobie Európska komisia navrhla a odporučila všetkým dotknutým inštitúciám v procese poskytovania finančných prostriedkov zo
zdrojov Európskej únie zohľadňovať
súlad projektu s cieľmi Dunajskej stratégie. Takýto súlad má preukazovať
Odporúčajúci list (Letter of Recomendation), ktorý vydáva riadiaca skupina
príslušnej prioritnej oblasti na základe žiadosti hlavného partnera projektu. Odporúčajúci list je jedným z dokumentov prikladaných k žiadosti o financovanie.
Pre nasledujúce programové obdobie 2014 - 2020 sa Európska komisia postupne prikláňa k dvom možnostiam spôsobu podpory týchto projektov. Jeden spôsob je vytvorenie výziev
v operačných programoch so zameraním sa na projekty pre podporu imple-

mentácie Dunajskej stratégie. Druhý
spôsob je rozšírenie hodnotiacich kritérií o kritérium súladu s cieľmi Dunajskej stratégie. Predpokladom je využitie oboch spôsobov. V súčasnej dobe
je úlohou krajín dunajského regiónu
nastavenie svojich cieľov v operačných programoch tak, aby zahŕňali aj
ciele Dunajskej stratégie a teda umožňovali žiadateľom každej krajiny zapojiť sa do implementácie Dunajskej
stratégie.
Vo februári 2011 boli určení koordinátori jednotlivých prioritných oblastí Dunajskej stratégie, ktorými sú štáty dunajskej oblasti. Slovenská republika je koordinátorom prioritných oblastí č. 4 Obnova a zachovanie kvality vôd
(spolu s Maďarskom) a č. 7 Rozvoj vedomostnej spoločnosti (spolu so Srbskom).
Koordináciou prioritnej oblasti č. 4
Obnova a zachovanie kvality vôd (ďalej len PA4) bol Ministerstvom životného prostredia dňa 12. 9. 2011 poverený Výskumný ústav vodného hospodárstva.
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PRIORITNÁ OBLASŤ PA4 OBNOVA
A ZACHOVANIE KVALITY VÔD
Prioritnú oblasť Obnova a zachovanie kvality vôd (PA4) koordinuje Slovenská republika spolu s Maďarskom
v úzkej spolupráci s Medzinárodnou
komisiou pre ochranu vôd Dunaja
(ICPDR). ICPDR má dlhoročné skúsenosti s problematikou ochrany vôd
a vodného plánovania (viac na stránke ICPDR).
PA4 má stanovené ciele, ktoré boli
odsúhlasené riadiacou skupinou a Európskou komisiou:
1. Dosiahnuť ciele stanovené v Pláne
manažmentu povodia Dunaja.
2. Znížiť množstvo živín v Dunaji, a tým
umožniť, aby sa stav ekosystémov
Čierneho mora obnovil na úroveň
podobnú stavu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia (do roku 2020).
3. Do roku 2013 vypracovať analýzu
delty Dunaja ako krok k dokončeniu
Plánu manažmentu Delty, ktorý má
byť prijatý do roku 2015.
4. Vypracovať, prijať a implementovať
Plány manažmentu čiastkových povodí, ako sú Sáva, Tisa a Prut.
5. Zabezpečiť životaschopné populácie druhov jeseterov žijúcich v Dunaji.
Na dosiahnutie stanovených cieľov slúži 14 aktivít, pre ktoré boli vypracované časové harmonogramy pre
ich naplnenie. Časové harmonogramy
budú odsúhlasené na najbližšom stretnutí riadiacej skupiny, ktoré sa bude
konať na prelome mája a júna 2012.
Aktivity:
01. Plne implementovať Plán manažmentu povodia Dunaja.
02. Výrazne
posilniť
spoluprácu
na úrovni čiastkových povodí.

03. Pokračovať v rozširovaní a podpore systémov zberu údajov, ktoré už
vyvinula ICPDR.
04. Pokračovať vo zvyšovaní hlavných
investícií do budovania a vylepšovania mestských čistiarní odpadových vôd v povodí Dunaja, vrátane opatrení na budovanie kapacít
na regionálnej a lokálnej úrovni pre
návrh takejto infraštruktúry.
05. Zriadenie ochranných pásiem pozdĺž riek na zadržanie živín a presadzovanie alternatívneho zberu
a nakladania s odpadom v malých
vidieckych osídleniach.
06. Podporiť a vyvinúť aktívny proces
dialógu a spolupráce medzi autoritami zodpovednými za poľnohospodárstvo a životné prostredie
za účelom zabezpečenia účinnosti opatrení na riešenie poľnohospodárskeho znečistenia.
07. Na príslušnej úrovni legislatívne zabezpečiť limity pre prítomnosť fosfátov v čistiacich prostriedkoch.
08. Nakladať s nebezpečnými látkami
a kontaminovaným kalom s pomocou najnovších a najlepšie dostupných technológií (BAT) a podporovať nápravné opatrenia pre producentov nebezpečných látok alebo opustené priemyselné areály
a skládky odpadov.
09. Zabezpečiť
správnu
kontrolu
a progresívnu náhradu látok, ktoré sú považované za problematické
pre dunajský región.
10. Zredukovať existujúce bariéry znemožňujúce migráciu rýb v povodí
rieky Dunaj.
11. Presadzovať opatrenia na zníženie
odberov vody.
12. Posilniť všeobecné povedomie
a zlepšiť výmenu dobrých skúse-

ností v problematike integrovaného vodného hospodárstva v povodí Dunaja medzi rozhodovacími orgánmi na všetkých úrovniach a medzi obyvateľmi regiónu.
13. Presadzovať opatrenia zamerané na znižovanie deficitu vo vedomostiach, na rozvoj a prenos nástrojov, metód a návodov zameraných na bezpečnosť dodávky pitnej vody.
14. Podporovať posilnenie Integrovaného manažmentu pobrežnej oblasti (ICZM) a Prímorského priestorového plánovania (MSP) na západných brehoch Čierneho mora.
Odsúhlasené časové harmonogramy a viac informácií o Dunajskej stratégii a Prioritnej oblasti 4 Obnova a zachovanie kvality vôd nájdete na stránke www.vuvh.sk.
ZAPOJENIE SA DO IMPLEMENTÁCIE
DUNAJSKEJ STRATÉGIE
Na vyššie uvedenej stránke je možné nájsť aj formulár pre organizácie alebo jednotlivcov z odbornej verejnosti, ktorí majú záujem zapojiť sa
do siete inštitúcií podporujúcich implementáciu Dunajskej stratégie.
V prípade, ak ste nositeľom projektu, ktorý je v súlade s cieľmi Dunajskej
stratégie a máte záujem získať Odporúčajúci list, sledujte informácie na uvedenej stránke.
Do pozornosti dávame pripravovaný seminár pre odbornú verejnosť,
ktorý by sa mal konať v Budapešti
v priebehu júna 2012. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke www.
vuvh.sk.

Humor Petra Gossányiho
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Voda v krajine

Ekoenergia z vody –
Malá vodná elektráreň Dobrohošť ju vyrobí
Ing. Ingrid Grundová
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Malá vodná elektráreň vyrába len čistú elektrickú energiu za pomoci existujúceho hydroenergetického potenciálu. Nezaťažuje životné prostredie, nevypúšťa emisie do ovzdušia a neprodukuje odpad. Takáto je aj Malá vodná elektráreň Dobrohošť (MVE Dobrohošť). Ide o bezodpadovú formu výroby energie, ktorá nezaťažuje životné prostredie zbytočnými emisiami.
Ročne ho ušetrí o emisie CO2 a tuhý odpad zo spálenia zhruba 40-tisíc ton hnedého uhlia. Investíciu v hodnote 6,8 milióna
eur, ktorú financovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, sme po vychytaní drobných nedostatkov
počas 3-mesačnej skúšobnej prevádzky v marci 2012 spustili do trvalej prevádzky.

V rámci výstavby VD Gabčíkovo
bolo potrebné zabezpečiť dotáciu
vody do ramennej sústavy. Z tohto
dôvodu bol počas výstavby prívodného kanála navrhnutý a zrealizovaný
Odberný objekt do ramennej sústavy pri obci Dobrohošť, pričom sa uvažovalo s energetickým využitím vody
aj do ramennej sústavy formou malej
vodnej elektrárne (MVE). Vybudovaný
Odberný objekt pozostáva z troch haťových polí hradených klapkami a odberu pre MVE.
Projekt MVE Dobrohošť (projekt pre
stavebné povolenie) bol vypracovaný
v roku 1998 a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť v roku 1999.
Výstavba elektrárne sa však pre nedostatok financií začala až prvej polovici
roka 2010.
Realizácia MVE Dobrohošť bola naplánovaná na 18 mesiacov. Štátna zákazka v hodnote 6,8 milióna eur, ktorej
investorom bola Vodohospodárska výstavba, má 7-ročnú návratnosť. Stavba
sa začala realizovať v júni 2010, ukončená bola v decembri 2011 a na stavbe
v priemere pracovalo zhruba 30 pracovníkov Váhostavu – SK, a.s., ktorý bol
zhotoviteľom MVE Dobrohošť.
10. apríla 2012 Odbor štátnej vodnej správy Krajského úradu životného prostredia v Bratislave, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §
60 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
a špeciálny stavebný úrad podľa § 120
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ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) po vykonaní kolaudačného
konania, povolil Rozhodnutím č. ZPS
2012/278- GGL stavebníkovi, Vodohospodárskej výstavbe š.p., Karloveská 2,
840 04 Bratislava, užívanie stavby „MVE
Dobrohošť“ do trvalej prevádzky. Toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 16. 4. 2012.
Počas niekoľkoročnej prevádzky Odberného objektu sa postupne spresňoval prietokový režim do ramennej sústavy podľa potrieb zložiek životného
prostredia (prietokový režim je uvedený v dočasnom manipulačnom poriadku VD Gabčíkovo). Na základe vývoja
hydrologických údajov bolo racionalizované aj technické riešenie projektu
MVE, ktorá je navrhnutá na ľavej strane
sklzu pod odberným objektom na terajšie požadované parametre.
STAVBA MVE DOBROHOŠŤ
POZOSTÁVA Z:
 uzavretého betónového privádzača obdĺžnikového prierezu. Pozostáva z pôvodne vybudovaného privádzača, ktorý bol budovaný s odberným
objektom a z novonavrhovanej časti,
ktorá spája jestvujúcu časť privádzača
s budovou MVE,
 vlastnej budovy strojovne MVE,
kde sa nachádza vodná turbína,
 krátkeho odpadového koryta napojeného do prívodného kanála ramennej sústavy.
Vodná turbína bola vyrobená v Ne-

mecku a v Rakúsku, hydrotechnológiu
vyrobili v Českej republike.
ZÁKLADNÉ PARAMETRE MVE
Návrhový prietok
25 m3.s-1
3 -1
Horná prev. hladina pri Q=25 m .s 130,45 m n.m.
Dolná hladina pri Q = 25 m3.s-1
121,76 m n.m.
Návrhový spád brutto
8,69 m
Návrhový spád netto
8,50 m
Maximálny prietok MVE
25 m3.s
Typ turbín
Kaplan, Andritz Hydro
Počet turbín
1 ks
Priemer obežného kola
1950 mm
Maximálny činný výkon agregátu
1870 kW
Inštalovaný výkon
1870 kW
Prioritou MVE Dobrohošť je prísun
potrebného množstva vody pre ľavostrannú ramennú sústavu Dunaja.
Ide o modernú plnoautomatizovanú,
bezobslužnú elektráreň, ktorá však zároveň produkuje aj ekologickú elektrickú energiu. Bude prevádzkovaná bez
potreby pridania ďalších vstupných surovín a bez produkcie zbytočných emisií skleníkových plynov, čím bude šetrná aj ku klíme.
Jediné, čo sa do vody z elektrárne
dostane, bude viac kyslíka. Vďaka MVE
Dobrohošť sa zvýši kvalita vody v toku.
Voda z turbín elektrárne pôjde ihneď
po odovzdaní svojho energetického
potenciálu späť do toku prekysličená,
čím sa zlepšia životné podmienky biotopov v toku.
Emisie skleníkových plynov patria medzi najvýznamnejšie civilizačné faktory ovplyvňujúce klimatickú
zmenu. Je potrebné znižovať ich produkciu napríklad aj formou výstavby
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Voda v krajine
elektrární na získavanie energie, využitím hydroenergetického potenciálu vodných tokov a pod. Takáto výroba elektrickej energie predstavuje environmentálne najprijateľnejší spôsob
jej získavania a tvorí významný prvok
v balíku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Povinnosťou
envirorezortu je prijímať a uskutočňovať také opatrenia, ktoré znižujú, resp.
predchádzajú zaťaženiu klímy a klimatickým zmenám.

ZÁVER
Vybudovaná MVE Dobrohošť znamená výrobu energie bez zaťaženia
klímy a je ukážkovým príkladom koncepcie rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie (dokument Energetická politika SR, ktorú prijala vláda
SR uznesením č. 5 v januári 2000).
Obnoviteľné zdroje energie (OEZ)
sú perspektívne energetické zdroje
domáceho pôvodu, osobitne energia
z vody, s minimálnym dopadom na ži-

votné prostredie. Správne umiestnenie obnoviteľných zdrojov energie sa
môže navyše stať kľúčovým prvkom
v rozvoji jednotlivých regiónov, čím
môže prispieť k dosiahnutie lepšej sociálnej a ekonomickej kohézie v krajine.
MVE Dobrohošť funguje ako štandardný dodávateľ elektrickej energie
do siete.
Obrázky k článku
na 4. strane obálky

si

pozrite
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SVP š.p. OZ Košice má spracované
prvé mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika
Ing. Stanislav Dobrotka
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Košice

ÚVOD
Správca vodohospodársky významných vodných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik š.p.) má v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov a zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a z nich vyplývajúcich vykonávacích vyhlášok okrem iných aj tieto povinnosti:
– určuje vypracovaním, prehodnocovaním a aktualizáciami predbežného hodnotenia povodňového rizika v správnych územiach povodia
a v čiastkových povodiach geografické oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko,
alebo v ktorých možno predpokladať,
že je pravdepodobný jeho výskyt,
– zabezpečuje vypracúvanie, prehodnocovanie, a ak je to potrebné, zabezpečuje aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika,
– spolupracuje s poverenými osobami,
s SHMÚ (ústav), orgánmi štátnej vodnej správy, vyššími územnými celkami, obcami a s ostatnými dotknutými
orgánmi štátnej správy na vyhotovovaní návrhov plánov manažmentu
povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii,
– poskytuje mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika mi5 – 6 2012

nisterstvu vnútra, obvodnému úradu
v sídle kraja, obvodnému úradu, vyššiemu územnému celku a obci v termíne do troch mesiacov po ich vypracovaní, prehodnotení a aktualizácii,
– vypracúva návrh rozsahu inundačného územia pri neohradzovanom vodnom toku.
Je potrebné zdôrazniť, že správca
vodohospodársky významných vodných tokov je v zmysle uvedených zákonov povinný zabezpečiť dokončenie
máp povodňového ohrozenia a máp
povodňového rizika do 22. decembra
2013. Následne by mal uvedené mapy
prehodnocovať a ak to bude potrebné,
zabezpečovať ich aktualizáciu každých
šesť rokov.
Mapu povodňového ohrozenia
a povodňového rizika je potrebné vypracovať v najvhodnejšej mierke pre
každú geografickú oblasť, v ktorej existuje potenciálne významné povodňové riziko, alebo v ktorej možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt
povodňového rizika. To, kde sa nachádzajú takéto oblasti, ukáže predbežné
hodnotenie povodňového rizika.
Predbežné hodnotenie povodňového rizika sa vypracúva za účelom hodnotenia odtokových podmienok v povodí vzhľadom na pravdepodobnosť
výskytu povodní a za účelom hodnotenia ich potenciálnych nepriazni-
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vých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo
a na hospodársku činnosť. Predbežné
hodnotenie povodňového rizika je založené na informáciách, ktoré sú dostupné alebo ich možno ľahko získať správy, záznamy, štúdie dlhodobého
vývoja a územnoplánovacia dokumentácia.
Vypracovanie,
prehodnocovanie
a aktualizácie predbežného hodnotenia povodňového rizika zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia
SR prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov
a ďalších právnických osôb, ktorých
je zakladateľom alebo zriaďovateľom
(ďalej len „poverená osoba“). Správca
vodohospodársky významných vodných tokov a poverené osoby pri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia
povodňového rizika spolupracujú so
správcami drobných vodných tokov,
vyššími územnými celkami a obcami.
Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku v povodiach
a v čiastkových povodiach vodných tokov vo svojej správe mal vypracovať
do 22. júna 2011 opis povodní, ktoré
sa vyskytli v minulosti a mali významné
nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie,
životné prostredie, kultúrne dedičstvo
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a na hospodársku činnosť a pri ktorých
stále existuje pravdepodobnosť, že
sa vyskytnú v budúcnosti, vrátane ich
rozsahu a trás postupu, a posúdenie
nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobili a opis významných povodní, ktoré
sa vyskytli v minulosti, ak možno predpokladať výrazne nepriaznivé následky podobných udalostí v budúcnosti.
Tento opis má aktualizovať do 22. júna
2018 a potom každých šesť rokov.
Správca vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s poverenými osobami a ústavom zabezpečí dokončenie prvého predbežného
hodnotenia povodňového rizika do 22.
decembra 2011 a prehodnotenie a ak
to bude potrebné, aj aktualizáciu predbežného hodnotenia povodňového rizika do 22. decembra 2018 a potom
každých šesť rokov.
Keďže predbežné hodnotenie je potrebné vykonať na celom území Slovenskej republiky v čiastkových povodiach,
ktoré vymedzujú správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly, na jeho spracovaní sa podieľajú všetky odštepné závody Slovenského vodohospodárskeho podniku .
Pre zjednotenie postupu predbežného hodnotenia povodňového rizika SVP š.p. začiatkom roka 2011 vypracoval Metodický pokyn – Metodiku
predbežného hodnotenia povodňového rizika, v ktorom je zohľadnená jednak vyhláška č. 313/2010 Z. z. z 22. júna
2010, ktorá ustanovuje podrobnosti
o predbežnom hodnotení povodňového rizika a jeho prehodnocovaní a aktualizovaní, ako aj vyhláška č. 419/2010
Z. z. z 13. októbra 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní
máp povodňového ohrozenia a máp
povodňového rizika o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného
územia na mapách.
V prvej polovici roku 2011 bol pre
celé územie Slovenskej republiky vypracovaný opis významných povodní
a následne sa pristúpilo k výberu úsekov tokov, resp. oblastí, kde existuje
potenciálne významné povodňové riziko, resp. kde je možné predpokladať pravdepodobný výskyt povodňového rizika. Výber a čo najobjektívnejšie usporiadanie uvedených úsekov
do poradia dôležitosti podľa spoločne
dohodnutých kritérií bol však komplikovaný a zdĺhavý proces.
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Súbežne sa prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy Operačného programu
Životné prostredie začali zabezpečovať vstupné dáta (letecké snímkovanie,
digitálny terénny model – DTM a pod.),
resp. samotné hydrodynamické modelovanie potrebné pre spracovanie máp
povodňového ohrozenia a povodňového rizika uvedených oblastí.
Uvedené aktivity sú koordinované,
resp. zabezpečované podnikovým riaditeľstvom SVP š. p. Banská Štiavnica.
Z uvedeného je však vidieť, že
v rámci celého Slovenska sa konkrétne celoplošné aktivity pre zabezpečenie zákonných povinností správcu vodohospodársky významných tokov začali vykonávať až v roku 2010.
PRVÉ SKÚSENOSTI SO
ZÁPLAVOVÝMI ČIARAMI
Pre územie spravované SVP š.p. OZ
Košice sa konkrétne aktivity (prvé pokusy) smerujúce k získaniu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a k získaniu podkladov
pre vyhlásenie inundačného územia
v zmysle zákona č. 364/2004 rozbehli
už v roku 2004. Aj keď finančné možnosti (vlastné zdroje) boli značne obmedzené a chýbala legislatívna a metodická podpora, získali sme mapy povodňového ohrozenia pre niektoré
úseky hlavných tokov povodia Hornádu, ale hlavne sme získali cenné skúsenosti pri ich spracovávaní, ale aj pri ich
využívaní.
K
určeniu zaplavovaného územia hydrodynamickým modelovaním
sa pristúpilo na rieke Torysa v úseku
od jej zaústenia do Hornádu po Prešov
už v roku 2004. Keďže v tom čase OZ
Košice nemal (a nemá doteraz) potrebné hardwérové, softwérové a ani personálne vybavenie na hydrodynamické modelovanie, vedenie OZ rozhodlo
o zabezpečení uvedenej mapy dodávateľským spôsobom. Hlavným dôvodom pre spracovanie tejto mapy bola
narastajúca snaha samospráv obcí nachádzajúcich sa v údolí Torysy medzi Prešovom a Košicami o vyčlenenie plôch vo svojich katastrálnych územiach pre budovanie priemyselných
parkov. Uvažovali poväčšine o lokalitách situovaných v blízkosti Torysy,
ktorá tu preteká v prirodzenom koryte
s prietokovou kapacitou zodpovedajúcou cca 5-ročnej vode. Treba uviesť, že
tu ide o prirodzené inundačné územie

Torysy, ktoré býva bežne (v poslednom
čase čoraz častejšie) zaplavované.
Vzhľadom na časovú tieseň a finančné možnosti nášho OZ boli pre modelovanie a následné vykresľovanie zaplavovaného územia použité podklady, ktoré sme mali v tej dobe k dispozícii. Išlo hlavne o pomerne aktuálny
Geodeticko – hydrografický pasport
toku Torysa (GHP) (rok spracovania
1997 – 1998) a mapu mierky 1:10 000
(rok 1975 – 1979). Ďalej to boli hydrologické údaje - merné krivky z vodomerných staníc, údaje o N-ročných vodách
a údaje o kulminačných hladinách
na tokoch pri povodni v roku 2004.
Vznikol tak materiál „Určenie hladín
a hraníc inundačného územia na toku
Torysa v úseku rkm 0,0 – 57,5 pri prietoku Q100“ z roku 2005 (spracovaný STU
Bratislava a DHI SLOVAKIA s.r.o.), v ktorom boli na základe matematickej simulácie neustáleného prúdenia modelovej povodňovej vlny s kulminačným
prietokom rovným Q100 stanovené hladiny Q100 ročnej veľkej vody toku Torysa v jednotlivých profiloch vodného
toku. Záplavová čiara bola konštruovaná z priesečníkov vypočítanej hladiny
Q100 s terénom v mape mierky 1:10 000.
Výstupom bola papierová mapa
mierky 1:10 000 s vyznačením priebehu záplavovej čiary pri prietoku Q
100-ročnej vody a tiež aj tabuľkový prehľad vypočítaných priebehov hladín
na toku Torysa v miestach priečnych
a údolných profilov a prehľad údajov
o hladinách v profiloch premostení.
Tento materiál nám pomohol zaujať fundované stanovisko ku koncepčným zámerom v tomto území súvisiacich s vtedy prebiehajúcou aktualizáciou ÚPN VÚC.
Samozrejme, je potrebné uviesť, že
uvedený materiál nie je úplne v súlade
s vodným zákonom, pretože teraz platný vodný zákon, resp. zákon 7/2010
o ochrane pred povodňami a súvisiace
vyhlášky boli vtedy v nedohľadne. Aj
napriek tomu ho s určitými obmedzeniami využívame vo vyjadrovacej činnosti až doteraz .
Treba sa však pozastaviť pri presnosti výpočtu a zobrazenia získaných
hladín a hraníc inundačného územia.
Na základe zhody, ktorú sa podarilo dosiahnuť medzi zameranými a simulovanými výškami povodňových
hladín pri výpočte, možno predpokladať, že miera presnosti vypočítaných nadmorských výšok hladiny Q100
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je na väčšine záujmového úseku Torysy v rozsahu  30 cm, miestne 50 cm,
za predpokladu vtedajšieho stavu koryta a inundačných území Torysy.
Presnosť výškopisu vrstevnicových
máp mierky 1:10 000 však dosahuje
2,5 – 3,5 m.
Pri vyjadrovacej činnosti, vzhľadom
na nepresnosť mapy mierky 1:10 000,
je pre nás smerodajná vypočítaná výška hladiny Q100 v dotknutom profile toku. Na presné posúdenie, či ide
o inundačné územie, je od žiadateľa požadované geodetické zameranie
nadmorských výšok na konkrétnom
pozemku, kde uvažuje vykonávať stavebné aktivity. Možno teda povedať,
že počas vyjadrovacej činnosti a na základe zdokumentovania nových povodňových situácií kontinuálne aktualizujeme priebeh vynesenej záplavovej čiary.
Tak ako bolo už skôr uvedené, získavanie podkladov potrebných pre určovanie inundačných území tokov je finančne náročný proces a vlastné zdroje odštepného závodu na to nepostačovali . Na OZ Košice sa preto hľadali
iné doplnkové zdroje financovania.
V roku 2005 sa podarilo za finančnej
podpory Slovenskej sporiteľne získať
DTM a ortofotomapy Hornádu v úseku št. hranica s MR – VS Ružín. V tom
období boli na OZ Košice k dispozícii
aj geodeticko–hydrografické pasporty viacerých tokov, ktoré sa tu v minulosti kontinuálne spracovávali, a ktoré poskytovali cenné informácie o korytách tokov a objektoch na nich vybudovaných. Samozrejme, aktuálnosť
týchto pasportov bola rôzna, keďže
na ich aktualizáciu sa už nenašli finančné prostriedky. Začalo hľadanie vhodných fondov EÚ na samotnú realizáciu.
Prvý pokus využiť zdroje INTERREGU
III B v spolupráci s maďarskou partnerskou organizáciou EKOVIZIG Miskolc
nevyšli. Podarilo sa to však v rámci projektu Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR.
PROJEKT SKVALITNENIE
POVODŇOVÉHO MANAŽMENTU
A PROTIPOVODŇOVÉHO
PLÁNOVANIA V POVODÍ
HORNÁDU NA ÚZEMÍ SR
Keďže SVP š.p. nebol oprávnený žiadateľ, Odštepný závod Košice v roku
2006 požiadal Košický samosprávny
kraj, aby v rámci výzvy Finančného me5 – 6 2012

chanizmu EHP a Nórskeho finančného
mechanizmu, ako oprávnený žiadateľ,
podal žiadosť na financovanie projektu s názvom „Skvalitnenie povodňového
manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR “.
Projekt po schvaľovacom procese získal finančnú podporu v júli 2007
a po vykonaní verejného obstarávania na dodávateľa prác sa vlastná realizácia projektu uskutočnila v období
júl 2009 až marec 2011. Projekt bol financovaný z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
Pre orientáciu uvádzame niekoľko základných údajov o projekte:
Vedúci partner: Košický samosprávny
kraj
Partner: Prešovský samosprávny kraj
Spolupracujúce organizácie: SVP š.p.
OZ Košice, SHMÚ Košice
Zhotoviteľ: DHI a.s.
Riešené územie:
Hornád od štátnej hranice po VS Ružín
Torysa od ústia Sekčova po Tichý potok
Malá Svinka od ústia po Renčišov
Sekčov od ústia po Bartošovce
Ľutinka od ústia po Majdan
Svinka od ústia po Široké
Celková dĺžka riečnej siete: 240,5 km
Členenie projektu:
1. etapa - zber dát
Keďže v tomto projekte bolo možné
naplánovať časť prostriedkov rozpočtu
aj na získanie aktuálnych dát, vstupné
dáta tak boli na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni ako pri prvom riešenom
úseku Torysy.
Boli použité:
– geodetické zameranie priečnych profilov a objektov na tokoch
– geodeticko-hydrografické pasporty
tokov
– ortofotomapy
– digitálny model terénu (DTM - výšková presnosť Mz = 0,28 m)
– hydrologické dáta – N-ročné prietoky, merné krivky na vodomerných
staniciach, údaje o kulminačných hladinách na tokoch pri povodni v roku
2004 a 2010
2. etapa – modelovanie (1D, 2D)
1D model bol zostavený na úsekoch
Hornádu, Svinky, Malej Svinky, Torysy,
Sekčova, Ľutinky. Použitý bol simulačný prostriedok MIKE 11 (verzia 2009).
Ide o jednorozmerný matematický mo-
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del pre simulovanie prúdenia, kvality
vody a pohybu splavenín v otvorených
korytách a inundačných územiach. Použitý bol hydrodynamický modul, ktorý simuluje ustálené i neustálené prúdenie pomocou numerického riešenia Saint Venantovych rovníc. Model
dokáže vystihnúť podmienky riečneho aj bystrinného prúdenia pomocou
výpočtovej schémy, ktorá sa adaptuje podľa miestnych podmienok prúdenia v čase a v priestore. Model popisuje aj prúdenie cez hydraulické objekty
a mosty.
2D model bol zostavený na kľúčových a hydraulicky komplikovaných
úsekoch - Hornád od štátnej hranice
po VS Ružín a v meste Prešov. Použitý
bol softvérový nástroj MIKE 21 FM. Ide
o dvojrozmerný matematický model
neustáleného prúdenia s flexibilnou
výpočtovou sieťou. Výstupom a výsledkom modelu MIKE 21 FM sú výška úrovne hladiny, smer a vektory prúdenia v X, Y smere vo výpočtových bodoch modelovanej oblasti pre príslušné časové kroky, hodnoty hĺbok ako aj
merné prietoky, všetko vo forme máp,
grafov a číselných hodnôt. Výstup
z modelu umožňuje získať reálny pohľad na hydraulické podmienky počas
záplavy. Prináša informácie o priebehu povodňovej vlny, zmenách rozsahu a výšky hladiny vody na modelovanom území, rozdelení rýchlostí a smerov prúdenia v celej oblasti.
Na tvorbu máp bol použitý nástroj
ArcMap verzia 9.2. spolu so simulačným prostriedkom MIKE 11 (zostavené 1D modely) a MIKE 21 FM (zostavené 2D modely).
3. a 4. etapa – výstupy ( textové, mapové, grafické )
VÝSTUPY PROJEKTU
V rámci textových výstupov boli zostavené návody na vypracovanie akčných plánov obcí zameraných na predchádzanie škodám na majetku v prípade záplav a v tabuľkovej forme bol
spracovaný popis rozsahu záplav.
Z mapových výstupov rozhodujúcu
časť tvorili mapy povodňového ohrozenia, ktoré boli vyhotovené pre prietoky Q100, Q50, Q20, Q10, Q5, Q1.
Pre uvedené prietoky boli vytvorené
nasledovné mapy:
– Mapa hĺbok vody
– Mapa nadmorských výšok hladiny
– Mapa rýchlostí prúdenia vody
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– Mapa záplavových čiar
Ďalej boli spracované:
– Mapa kapacity koryta
– Mapa priečnych profilov (v úsekoch
kde nebol k dispozícii DTM )
– Mapa povodňového rizika
Pre potreby zabezpečenia informovanosti širokej verejnosti o výsledkoch
projektu bolo vypracovaných 8 informačných skladačiek, ktorých obsahom
sú základné informácie o projekte, vybrané najrizikovejšie lokality na Hornáde, Toryse a Sekčove, ktoré boli zistené
na základe modelovania a mapovania,
prehľad právnych predpisov v oblasti
protipovodňovej ochrany a popis súvisiacich opatrení a činností počas povodne, ako aj príklady preventívnych
opatrení a prostriedkov na zmiernenie
povodňových škôd.
ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI
Dlhodobým cieľom projektu bolo
skvalitnenie územného protipovodňového plánovania v povodí Hornádu so
zámerom obmedzenia hospodárskych
škôd spôsobených záplavami. Jedným
zo špecifických cieľov bolo aj vypracovanie podkladov pre územné plánovanie, krízový manažment a evakuačné
plánovanie v prípade hrozby záplav,
ako aj zvýšenie informovanosti verejnosti o problematike povodňových rizík v povodí rieky Hornád.
Ako už bolo uvedené, konkrétnym
výstupom projektu sa okrem iného
stali aj mapy povodňového ohrozenia
a mapy povodňového rizika pre niektoré úseky hlavných tokov povodia Hornádu a to aj napriek skutočnosti, že
v čase prípravy a realizácie projektu sa
stále ešte len pripravovala národná legislatíva, zohľadňujúca Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/
ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. V procese realizácie projektu vstúpil do platnosti aj nový zákon
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý ukladá správcovi vodohospodársky významných vodných tokov zabezpečiť vypracovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového
rizika v termíne do 22. decembra 2013.
Následne vstúpila do platnosti aj jeho

vykonávacia vyhláška č. 419/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika. V čase
poslednej fázy realizácie projektu však
stále nebola vypracovaná podrobná
metodika pre tvorbu máp povodňového ohrozenia.
Za dva najvážnejšie nedostatky
tohto projektu možno považovať, že
neobsahuje priestorové údaje záplavových čiar, ktoré majú byť podľa vyhlášky č. 419/2010 vedené v záväzných systémoch súradnicami bodov, ktoré charakterizujú ich priebeh s parametrami
vhodnými na zobrazenie na iných mapách s veľkou mierkou, na tematických
mapách a na vytýčenie priamo v teréne a že pri mapách povodňového
ohrozenia chýba zobrazenie povodne,
ktorá sa môže opakovať v priemere raz
za 1000 rokov .
Pri používaní máp sa stretávame aj
s ďalšími obmedzeniami spôsobenými jednak nedostatočnými podkladmi, o ktorých sme vedeli už na začiatku projektu, resp. zvolenou metódou
pri zostavovaní 2D modelu.
Na územiach, pre ktoré nebolo možné získať DTM a ortofotomapu, boli zostavené matematické hydrodynamické modely a vypočítané hladiny N–
ročných prietokov v jednotlivých profiloch toku (toky Ľutinka, Svinka, Malá
Svinka, Sekčov nad Kapušanmi a Torysa nad Lipanmi). V týchto úsekoch síce
bol k dispozícii digitálny model reliéfu
vytvorený z vrstevníc 1:10 000, avšak
vzhľadom na jeho výškovú nepresnosť, ktorá je miestami niekoľko metrov, ho nebolo možné použiť pri vytváraní záplavových čiar. Vznikla tu preto
tzv. mapa priečnych profilov, avšak pre
určenie súvislého rozsahu inundačného územia, napr. pre Q100, je potrebné
dodatočné geodetické zameranie priľahlého územia.
Pri zostavovaní 2D modelu bola vytvorená výpočtová sieť tvorená trojuholníkovými a štvoruholníkovými prvkami vygenerovaná tak, aby dostatočne vystihovala predovšetkým línie korýt tokov a prítokov, ochranných hrádzí
a múrikov, násypov ciest a železníc

LITERATÚRA:
Zákon č. 364 / 2004 Z. z. o vodách z 13. mája 2004 v znení neskorších predpisov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík z 23.októbra 2007
Zákon č. 7/ 2010 Z. z. o ochrane pred povodňami z 2. decembra 2009
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a výrazných terénnych hrán. Korytá tokov, ich blízke okolie, intravilány miest,
násypy líniových stavieb, boli pokryté
najhustejšou výpočtovou sieťou s hustotou 1 až 5 metrov. Na málo členitom
území bez osídlenia bola vygenerovaná riedka sieť s hustotou niekoľko sto
metrov. Práve v miestach riedkej siete
sa objavili značné rozdiely medzi vypočítanou výškou hladiny vody a príslušnou záplavovou čiarou, čo bolo
dôsledkom použitia funkcie vyhladenia okrajov výpočtových buniek. Preto
aj v tomto prípade sa ako smerodajná
hodnota pri vyjadrovacej činnosti používa vypočítaná výška hladiny v jednotlivých bodoch výpočtovej siete, ktorú
je taktiež potrebné geodeticky vyniesť
na konkrétnom pozemku, a tak ohraničiť územie pre stavebnú činnosť.
ZÁVER
Aj napriek tomu, že mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika, vzhľadom na vyššie uvedený vývoj legislatívy a popísané obmedzenia spôsobené kvalitou vstupných
dát, neboli spracované úplne presne
v takej štruktúre a podrobnosti, ako to
ustanovuje v súčasnosti platná legislatíva, sme presvedčení, že sú vhodným
a v súčasnosti aj najlepším dostupným
podkladom pre vyjadrovaciu činnosť
správcu toku, ako aj pre výkon činnosti stavebného úradu. V zmysle § 6 odsek 9 zákona č. 7/2010 Z. z. boli uvedené mapy zaslané ministerstvu vnútra, územne príslušným obvodným úradom v sídle kraja, vyšším územným
celkom, obvodným úradom a obciam
nachádzajúcim sa v riešenom území.
V budúcnosti budú využité pri spracovávaní návrhov pre vyhlasovanie inundačných území, príprave plánov manažmentu povodňových rizík, k príprave a posudzovaniu povodňových
a havarijných plánov, k príprave štúdií
a iných koncepčných materiálov, vyjadrovacej činnosti k územnoplánovacím dokumentáciám, k využitiu územia, k stavebným zámerom a projektom stavieb.
Obrázky k článku si pozrite na 3.
strane obálky

Vyhláška č. 313/2010 z 22. júna 2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní
a aktualizovaní
Vyhláška č. 419/2010 z 13.októbra 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o
uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie...
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Legislatíva

Návrh aplikácie najlepšej dostupnej kvality
vyčistených komunálnych odpadových vôd
v slovenskej vodnej legislatíve
Ing. Marián Bilanin, PhD.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Veolia Voda, Banská Bystrica

V oblasti životného prostredia jednou z najdôležitejších smerníc Európskeho parlamentu a Rady je Smernica
2000/60/ES z 23. 10. 2000 (Rámcová
smernica o vode) ustanovujúca rámec
pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej vodnej politiky. Touto smernicou
sa vytvoril základ pre spoločnú vodnú
politiku v krajinách EU. Hlavným environmentálnym cieľom uvedenej Rámcovej smernice o vode je dosiahnutie
dobrého stavu všetkých vôd (vnútrozemských povrchových, brakických,
pobrežných a podzemných) do roku
2015, resp. najneskôr do roku 2027.
Environmentálne ciele na zabezpečenie ochrany vôd a jej trvalo udržateľného využívania boli transponované aj
do národnej legislatívy SR, konkrétne
do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a jeho vykonávacích legislatívnych
predpisov. Jedným z nich je aj nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Vydanie uvedeného nariadenia bolo zo strany MŽP
SR výrazným krokom vpred k naplneniu prístupových záväzkov SR voči EU.
Tento legislatívny predpis stanovil požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd do termínu, ku ktorému sme
sa voči EU zaviazali. Na druhej strane však princíp stanovenia požiadaviek na kvalitu vypúšťaných komunálnych odpadových vôd a spôsob riešenia (neriešenia) prípadov extrémnych
požiadaviek na kvalitu vypúšťaných
odpadových vôd boli v podstate iba
prevzaté z predchádzajúcich legislatívnych predpisov a v tomto smere nenastal žiadny progres. V procese vodoprávnych konaní ohľadne povolení
na vypúšťanie odpadových vôd v prípadoch málo vodnatých alebo viac
znečistených recipientov dochádza
často k tomu, že striktné vyžadova5 – 6 2012

nie dosiahnutia legislatívne stanovenej kvality vody v toku zo strany správcov vodných tokov a orgánov ŠVS núti
projektantov, dodávateľov a prevádzkovateľov ČOV zabezpečiť extrémne
a investične aj prevádzkovo neúnosné riešenia. Metodické usmernenie
k NV 269/2010 Z. z. síce čiastočne rieši tieto situácie, avšak prax je taká, že
metodické usmernenie nie je zo strany orgánov ŠVS aplikované v praxi
a v mnohých prípadoch je jeho textácia a spôsob aplikácie zodpovedným
pracovníkom na úradoch ŽP nezrozumiteľný.
Ad hoc odborná skupina vytvorená
v rámci Asociácie čistiarenských expertov SR (AČE SR) spracovala materiál s pracovným názvom „Návrh aplikácie najlepšie dostupných technológií
(BAT) v slovenskej vodnej legislatíve“.
Tento návrh bol verejne prezentovaný na seminári „Quo vadis slovenská
čistiarenská legislatíva“, ktorý sa uskutočnil ako sprievodné podujatie výstavy AQUA Trenčín dňa 22. 9. 2011.
Organizátorom seminára bola AČE
SR. Cieľom tohto materiálu je snaha
o stanovenie jasných pravidiel pri riešení zložitých situácií pri povoľovaní
vypúšťania odpadových vôd, uľahčiť
a zjednodušiť rozhodovanie pracovníkom na úradoch ŽP, zabrániť zbytočnému a neefektívnemu zvyšovaniu nákladov na stavbu a prevádzku ČOV a v neposlednom rade eliminovať rôzne subjektívne prístupy pri
stanovovaní podmienok vodoprávnych rozhodnutí. V návrhu ad hoc odbornej skupiny AČE SR sú zároveň aj
upozornenia na niektoré ustanovenia
ďalších legislatívnych predpisov týkajúcich sa oblasti čistenia odpadových vôd, ktoré v reálnej praxi spôsobujú prevádzkovateľom, projektantom, správcom vodných tokov aj pra-
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covníkom na úradoch ŽP komplikácie
a zbytočné navyšovanie prevádzkových nákladov.
Vzhľadom na to, že v tomto príspevku nie je možné zverejniť celý text návrhu, uvádzame iba skrátenú verziu
jeho najdôležitejšej časti týkajúcej sa
stanovenia maximálnych požiadaviek
na kvalitu vypúšťanej komunálnej odpadovej vody.
V prípade málo vodnatých alebo
znečistených vodných tokov, do ktorých sú vypúšťané komunálne odpadové vody z ČOV, dochádza často k tomu,
že pri vodoprávnych konaniach sú zo
strany správcu toku, a následne aj zo
strany orgánu ŠVS, na prevádzkovateľa
vytvárané tlaky na dodržanie legislatívne predpísanej kvality vody v toku pod
výusťou za každú cenu. Výsledkom sú
rozhodnutia o vypúšťaní odpadových
vôd, ktoré stanovujú koncentračné limity ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách prakticky na úrovni
imisných limitov podľa prílohy č. 2 a č.
5 NV 269/2010 Z. z., resp výrazne nižšie
ako je úroveň emisných limitov podľa
prílohy č. 6 NV 269/2010 Z. z. Takto stanovené limitné koncentrácie si vyžiadajú ďalšie investičné náklady na zmenu technologického vystrojenia ČOV
a neúmerne navýšia prevádzkové náklady. V mnohých prípadoch sú limitné koncentrácie ukazovateľov znečistenia stanovené bez znalostí podstaty a hraníc procesu biologického čistenia odpadových vôd. V oblasti čistenia
komunálnych odpadových vôd doteraz neboli jasne a jednoznačne definované maximálne požiadavky na kvalitu vyčistenej odpadovej vody, ktoré by
zohľadňovali súčasný stav technického
poznania bez nadmerných finančných
nárokov na ich dodržanie v porovnaní s dosiahnutým environmentálnym
efektom.
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Legislatíva
NÁVRH AČE
Navrhujeme definovať pojem a možnosti najlepšie dostupných technológií (BAT) pre oblasť čistenia komunálnych
odpadových vôd, implementovať ich do vodnej legislatívy SR a následne aplikovať aj v bežnej praxi. Podobná iniciatíva v Českej Republike umožnila zaviesť BAT v oblasti čistenia odpadových vôd, najprv ako prílohu metodického usmernenia k NV č. 61/2003 Sb a následne sa inštitút BAT implementoval aj do legislatívy ako príloha č. 7 k NV č. 61/2003
Sb v znení NV č. 23/2011. Podrobné pokyny k aplikácii BAT sú uvedené aj v Metodickom pokyne k uvedenému NV
z 15.2.2012. Zo skúseností s aplikáciou BAT v susednej Českej Republike vyplýva, že táto legislatívna úprava výrazne
uľahčila prácu orgánom ŠVS, zjednodušila vodoprávne konania a stanovila jednoznačné hranice, ktoré sú platné a akceptované všetkými stranami pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd.
Doplniť text NV č. 269/2010 Z. z. o definíciu BAT:
„Najlepšia dostupná technológia v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd je technológia, ktorá pri terajšej
úrovni poznania a vedomostí o procese čistenia odpadových vôd je najúčinnejšou, najvhodnejšou a najpokročilejšou
technológiou z hľadiska dosiahnutia najvyššej miery odstránenia znečistenia v odpadových vodách a ktorá so zohľadnením nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej používanie pri čistení odpadových vôd za ekonomicky a technicky
únosných podmienok a ktorá je za prijateľných podmienok dostupná prevádzkovateľovi bez ohľadu na to, kto je jej výrobcom.“
Zmeniť § 5 odsek 4 NV č. 269/2010 Z. z.:
Pôvodné znenie:
„Pre vypúšťané odpadové vody a osobitné vody možno v záujme ochrany vôd, vodných pomerov a regulácie emisií
podľa zdôvodnenia určiť prípustné hodnoty znečistenia nižšie ako sú limitné hodnoty znečistenia, alebo určiť prípustné
hodnoty znečistenia pre ďalšie látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe 6.“
Navrhované znenie:
„Pre vypúšťané odpadové vody a osobitné vody možno v záujme ochrany vôd, vodných pomerov a regulácie emisií podľa zdôvodnenia určiť prípustné hodnoty znečistenia nižšie ako sú limitné hodnoty znečistenia uvedené v prílohe
6, alebo určiť prípustné hodnoty znečistenia pre ďalšie látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe 6. V prípade, že prípustné
hodnoty znečistenia vypočítané kombinovaným prístupom zohľadňujúcim imisné limity uvedené v prílohe č. 5 a kvalitatívne ciele povrchovej vody uvedené v prílohe č. 2 nemôžu byť dosiahnuté ani pri použití najlepších dostupných technológií v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd alebo z dôvodov miestnych prírodných podmienok, stanovia
sa prípustné hodnoty znečistenia vo výške najprísnejších limitných hodnôt, ktoré je možné použitím najlepšej dostupnej technológie v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd dosiahnuť. Najprísnejšie limitné hodnoty dosiahnuteľné najlepšou dostupnou technológiou v oblasti čistenia splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd
sú uvedené v prílohe č. .... Limitné hodnoty znečistenia pre splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd sú v prílohe č. 6 definované už ako najprísnejšie hodnoty.“

Okrem vyššie uvedeného návrhu
aplikácie najlepšej dostupnej kvality vyčistených komunálnych odpadových vôd v slovenskej vodnej legislatíve ad hoc odborná skupina AČE SR
upozorňuje aj na problémy pri aplikácii vybraných legislatívnych predpisov a zároveň navrhuje riešenia vo forme zmeny, resp. doplnenia, ich textácií
a príloh. AČE SR je ako odborná organizácia združujúca expertov v oblasti čistenia odpadových vôd pripravená
a ochotná pomôcť pri úprave predmetných legislatívnych predpisov.
Celé znenie návrhu, ktorý bol v januári 2012 zaslaný MŽP SR, nájdete: www.acesr.sk (Aktivity-Referencie/
Aktivity odborných skupín/Úsporné
opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd).
Tento návrh bol pripravený ad hoc
odbornou skupinou AČE SR v zložení:
Ing. Tomáš Benikovský – Liptovská
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vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský
Mikuláš
Ing. Marián Bilanin, PhD – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica
Doc. Ing. Igor Bodík, PhD. – Oddelenie environmentálneho inžinierstva,
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie, Slovenská technická univerzita Bratislava
Doc. Ing. Ján Derco, PhD. – Oddelenie environmentálneho inžinierstva,
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie, Slovenská technická univerzita Bratislava
Ing. Miloš Dian - Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava
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Legislatíva
Doplniť tabuľku a poznámky k nej ako samostatnú prílohu k NV 269/2010 Z. z.
Tabuľka: Dosiahnuteľné hodnoty koncentrácií pre jednotlivé ukazovatele znečistenia pri použití najlepších dostupných
technológií v oblasti čistenia splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd.
Veľkosť
zdroja EO

Najlepšia dostupná technológia(1)

do 50

Nízko zaťažovaná(2) aktivácia so suspendovanou
alebo kombinovanou biomasou alebo nízko
zaťažovaný(2) biofilmový reaktor
Nízko zaťažovaná(2) aktivácia so suspendovanou
alebo kombinovanou biomasou alebo nízko
zaťažovaný(2) biofilmový reaktor s nitrifikáciou

51 – 2 000
2 001 – 10 000

Nízko zaťažovaná aktivácia(2) so suspendovanou
alebo kombinovanou biomasou, nitrifikáciou
a denitrifikáciou, zrážanie fosforu

10 001 – 25 000 Nízko zaťažovaná aktivácia(3) so suspendovanou
alebo kombinovanou biomasou, nitrifikáciou
a denitrifikáciou, zrážanie fosforu, terciárne
dočistenie
Nízkozaťažovaná aktivácia(3) so suspendovanou
25 001 – 100 000 alebo
kombinovanou biomasou, nitrifikáciou
a denitrifikáciou, zrážanie fosforu, terciárne
dočistenie, eventuálne dávkovanie externého
substrátu
Nízkozaťažovaná aktivácia(4) so suspendovanou
nad 100 000
alebo kombinovanou biomasou, nitrifikáciou
a denitrifikáciou, zrážanie fosforu, terciárne
dočistenie, eventuálne dávkovanie externého
substrátu
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-

-

-

-
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40
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-

-

-

-
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35
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35
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- (Z2)
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35(Z1)
- (Z2)
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- (Z2)

40
45(Z1)
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5

100

15
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30

8
20(Z1)
- (Z2)

25
30(Z1)
- (Z2)

15
25(Z1)
- (Z2)

35
40(Z1)
- (Z2)

1,5

4

60

90

12

25

15

25

5
10(Z1)
- (Z2)

20
25Z1)
- (Z2)

13
20(Z1)
- (Z2)

25
35(Z1)
- (Z2)

1,0

3

55

85

10

20

12

20

3
10(Z1)
- (Z2)

10
20(Z1)
- (Z2)

10
15(Z1)
- (Z2)

20
30(Z1)
- (Z2)

0,7

2

Poznámky k tabuľke:
(1) Za najlepšie dostupnú technológiu sa považuje technológia biologického stupňa čistenia odpadových vôd zodpovedajúca popisu v tabuľke. Ak sa aplikáciou inej technológie čistenia odpadových vôd zabezpečí dosiahnutie limitných koncentrácií ukazovateľov znečistenia uvedených v tabuľke, nie je nutné použitie technológie uvedenej v tabuľke. Výber spôsobu predčistenia odpadových vôd a spracovania kalu priamo súvisí a je závislý od aplikovanej technológie biologického stupňa ČOV a preto nie je uvedený v popisoch najlepšie dostupných technológií uvedených v tabuľke.
Výber a parametre spôsobu predčistenia odpadovej vody a spracovania kalu musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v slovenských technických normách.
(2) Nízko zaťažovaná aktivácia je definovaná látkovým zaťažením kalu Bx  0,05 kg BSK5 / kg suš. kalu / d, resp. celkovým vekom kalu vyšším ako 25 d vrátane. Nízkozaťažovaný biofilmový reaktor je definovaný objemovým látkovým zaťažením Bv  0,1 kg BSK5 /m3 / d u kamennej náplne v skrápanej biologickej kolóne, resp. povrchovým látkovým zaťažením BA  1,5 g BSK5 /m2 / d u plastovej náplne v skrápanej biologickej kolóne, resp. BA  3 g BSK5 /m2 / d v rotačnom biodiskovom reaktore
(3) Nízko zaťažovaná aktivácia je definovaná látkovým zaťažením kalu Bx  0,1 kg BSK5 / kg suš. kalu / d, resp. celkovým vekom kalu vyšším ako 15 d vrátane.
(4) Nízko zaťažovaná aktivácia je definovaná látkovým zaťažením kalu Bx  0,08 kg BSK5 / kg suš. kalu / d, resp. celkovým vekom kalu vyšším ako 20 d vrátane.
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XVII. celoslovenská konferencia
k Svetovému dňu vody v Banskej Bystrici
Ing. Mária Richnovská
tajomníčka Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

XVII. celoslovenská konferencia
k Svetovému dňu vody, ako prejav
úcty a pokory k životodarnej tekutine
– vode – sa konala 22. marca 2012
v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici.
Každý rok je Svetový deň vody tematicky zameraný na iné problémy súvisiace s vodou. Myšlienka tohtoročnej
ústrednej témy sa zrodila na Seminári o vode a potravinách, ktorý sa konal
v roku 2011 v Štokholme pri príležitosti Svetového týždňa vody a pripomenul dôležitosť vodného prvku v potravinovej bezpečnosti. Pre tento rok bola
určená téma „Water and Food Security“ s problematickým prekladom (voda
a potravinové zabezpečenie, alebo
bezpečnosť). Nakoniec bol na Slovensku dohodnutý slogan „Dostatok vody
a potravín“. Význam motta bol zvolený
naozaj veľmi aktuálne, veď bez vody
nie je možné zabezpečiť poľnohospodársku produkciu ani výrobu potravín.
Obe tieto odvetvia na celom svete patria medzi najväčších odberateľov kvalitnej a hlavne zdravotne nezávadnej
vody.
Priebeh konferencie riadil predseda
Výkonnej rady ZZVH, Ing. Ján Munkáči,
podľa prijatého programu:

 Slávnostné otvorenie konferencie
 Príhovor štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia SR
 Prejav zástupcu FAO
 Prejav viceprimátorky mesta Banská
Bystrica
 Prejav hlavného hygienika SR
 Prejav predsedu AVS
 Prejav podpredsedu ZZVH na Slovensku
 Prejav zástupcu IWA
 Prejav zástupcu AČE
 Odovzdanie ďakovných listov a čestných uznaní ministra životného
prostredia pracovníkom vodného
hospodárstva
 Odmenenie mladých autorov troch
najlepších výtvarných prác v rámci
súťaže „Po kvapkách“
V poobedňajšom programe odzneli
prednášky o aktuálnych témach:
 Bezpečná pitná voda a potraviny
z pohľadu prevencie chorôb (ÚVZ SR)
 Zabezpečovanie dodávky vody
v podmienkach SR (VÚVH)
 Zabezpečovanie kvality a dostatku
vody v potravinovom reťazci (ZVS,
a.s.)
Organizačne a finančne konferenciu zabezpečovali Združenie zamest-

návateľov vo vodnom hospodárstve
na Slovensku, Asociácia vodárenských
spoločností a Výskumný ústav vodného hospodárstva. Na konferenciu boli
pozvaní zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, verejnej správy,
zástupcovia OZ DLV, Slovenskej technickej univerzity, FAO, predsedovia
národných výborov IWA, ICOLD, ICID,
členské organizácie ZZVH a AVS, ocenení zamestnanci ako aj autori troch
najlepších výtvarných prác, spolu 200
osôb. Okrem slávnostných príhovorov, odborných prednášok a ocenenia pracovníkov vodného hospodárstva bolo prítomnými priaznivo prijaté aj ocenenie mladých výtvarníkov
zo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika z Levíc a Strednej umeleckej školy z Kežmarku v rámci súťaže
„Po kvapkách“.
Popri slávnostnej celoslovenskej
konferencii k Svetovému dňu vody
sa aj v tomto roku realizovali rôzne
sprievodné akcie, ktorých cieľom bolo
zvýšenie povedomia slovenskej verejnosti o využívaní vody a jej nezastupiteľného významu pre život a zdravie človeka.

TRI VODY
(Andrejovi Plávkovi)

Pozeráš sa do svojej dlane, pod vlastnú kožu nazeráš.
„Čoho je najviac vo mne?“ Pýtaš sa piesne.
Pieseň potichu odpovedá a na skrútenom črievku ktosi ju na husliach sprevádza...
Človeče ľudský, je v tebe vápno, ale je ho málo. Nevybieliš si komôrku, nenatrieš skalku
záhradnú, iba čelo ti časom obelie.
Je v tebe fosfor. Nebude na zápalku. Oheň ním neprebudíš, nezohreješ dlane...
Znovu ti treba vymyslieť vysoký strom a čakať na blesky.
Je v tebe železo, je v tebe zlato...Pozri na tú mrvu vzácnych kovov:
Mravec si ju ľahko pred sebou pokotúľa...

A je v tebe aj voda!
Ľudské množstvo vody! Voda Váhu, voda Hrona,
voda bezmenných horských potokov, voda riečok, ponorná voda,
ktorá si pod zemou stavia biele katedrály, voda s očami pltníkov, voda múdra,
voda pracovitá, tichá voda kosca v hlinenom džbáne, voda nežných práčok kľačiacich
v brežnom piesku, voda ktorá z vrchov zvoniacu bukovinu plaví,
voda ľudská, voda ušľachtilá, voda ktorá nás nadnáša, kým neprídeme na svoj zákon,
voda ktorá sa aj na víno premení, keď si k nej pokľakneš a šepneš:
„ Prichádza sviatok a moje džbány prázdne sú ...“
Mikuláš Kováč (zbierka Zemnica)
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O tatranskom svetovom dni vody
Ing. Ladislav Bojko
SVP, š. p., OZ Košice, Správa PDaP Poprad

Aj v tomto roku Slovenská vodohospodárska spoločnosť (pobočka pri OZ
Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu) v spolupráci so SVP, š. p., OZ Košice, Správou povodia Dunajca a Popradu v Poprade zorganizovala odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa vody. Seminár bol v poradí XII.
a jeho účastníci sa zišli v hoteli Meander v Tatranskej Štrbe. Na seminári sme
privítali zástupcu MŽP SR, pedagógov
a vedeckých pracovníkov STU v Bratislave, VÚVH v Bratislave, starostov
obcí, pracovníkov štátnej vodohospodárskej správy, národných parkov, ŠL
TANAP-u, kolegov z generálneho riaditeľstva, odštepných závodov a správ
povodí Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
Seminár otvorili žiaci ZUŠ v Poprade
- gitarou, prednesom, spevom i milou
vodníckou rozprávkou. A tak sme sa
dozvedeli, ako sa darí vodníkom, že aj
ich kvária rastúce ceny hrnčekov a stužiek a že je čoraz menej vodníkov, lebo
sa chytajú iných remesiel.
Po privítaní účastníkov riaditeľom
Správy PDaP, Ing. Balážom, pozdravil zúčastnených i technicko-prevádzkový námestník OZ Košice, Ing. Marián Miščík. Na pôde hotela Meander
sme privítali aj Ing. Alenu Bujnovú, riaditeľku odboru vodnej politiky sekcie
vôd MŽP SR. Odbornú časť seminára
otvorila prof. Emília Bednárová zo STU
Bratislava. Jej príspevok nás previedol históriou budovania vodných nádrží od Egypta až na Slovensko, k nášmu zlatému veku priehradného staviteľstva. O výstavbu krásnych dodnes
fungujúcich klenotov sa zaslúžili osobnosti ako Samuel Mikovíny, Matej Kornel Hell; tajchy Rozgrund, Richňavská,
Počúvadlo alebo Evička sú právom zaradené UNESCO-m na listinu kultúrneho dedičstva ľudstva. Ľudstvo prišlo na to, že využívať vodu, ukladať si ju
do zásoby, použiť ju ako hnaciu silu, ale
aj jej silu krotiť, je možné efektívne riešiť práve priehradami a vodnými nádržami. Vzhľadom na nerovnomerné roz5 – 6 2012

delenie zrážok a s tým súvisiacu rozkolísanosť prietokov je to pre Slovensko strategická otázka. Svedčia o tom
aj udalosti posledných rokov, keď nás
roku 2010 ničili povodne, a suchá jeseň
2011 mala za následok nedostatok pitnej vody v zime 2012. Profesorka Bednárová sa dotkla aj Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, kde poukázala na rizikové miesta jeho realizácie, technické
a zmysluplné zvládnutie niektorých zásahov v krajine.
Na nosnú tému Dňa vody nám príspevok pedagógov STU Bratislava –
prof. Kriša, doc. Stanka a doc. Škultétyovej, predniesla posledne menovaná.
Mnohí z nás iste vedia o tom, že veľká časť ľudskej populácie (takmer 1 miliarda) čelí nedostatku potravín. S výrobou potravín je úzko spätý dostatok vody, potrebný na závlahu pôdy,
ale aj na samotnú výrobu. Za posledných 50 rokov sa zavlažované plochy
zdvojnásobili a odbery vody strojnásobili. Celkové číslo spotreby vody na výrobu potravín na osobu a deň sa pohybuje v rozmedzí 2000 – 5000 l, pričom
do budúcnosti sa skôr počíta so zvýšením spotreby vody v poľnohospodárstve o 70 – 90 % do roku 2050. Čísla sú
to zaiste obrovské a potreba chrániť životné prostredie - všetky jeho zložky,
je naozaj aktuálna.
Ing. Branislav Lipták z GR SVP, š.
p. Banská Štiavnica nás pútavo previedol problematikou „Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“ z pohľadu správcu povodí SR. Program si dal za úlohu
„vytvoriť, aktivovať a dlhodobo vytvárať podmienky pre spoločensky užitočné a makroekonomicky efektívne fungovanie komplexného integrovaného systému opatrení pre zabezpečenie
prevencie pred povodňami, pre znižovanie ich rizík, rizík vysušovania krajiny
a ostatných rizík živelných pohrôm“.
Po tzv. štartovacích projektoch bol
v roku 2011 spustený I. realizačný projekt pre 190 obcí a v jeseni 2011 II. rea-
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lizačný projekt pre 350 obcí Slovenska.
Je nesporné, že v krajine, ktorá „posúva“ vodu do nižších častí povodia, je
nevyhnutné riešiť množstvo problémov. Nebudem v tomto príspevku rozoberať aspekty celého realizačného
projektu. K tomu už bolo mnoho publikované a určite aj bude. Z pohľadu
správcu povodia sme sa takisto borili s problémom predkladanej (nepredkladanej) projektovej dokumentácie
(ďalej len PD), vodoprávnych povolení, neoprávnených vstupov a zásahov
do korýt tokov v našej správe. Samotní starostovia obcí častokrát nevedeli,
čo všetko treba predložiť, čo treba povoľovať. Technická realizácia je druhou
stránkou, jej zdokumentovanie prebieha v súčasnosti. Všeobecne známymi problémami sú vylúčenie vedeckej
obce z procesu, legislatívne problémy,
kvalita prác, kvalita PD, kooperácia so
správcom povodia, ale samozrejme aj
ďalší osud vybudovaných objektov, ich
údržba a prevádzka.
Povodie riek Dunajec a Poprad bolo
v roku 2010 významne postihnuté povodňami. Bola zničená infraštruktúra,
mosty, boli zatopené intravilány miest
a obcí. Povodne zdevastovali korytové úpravy potokov Ľubica a Jakubianka s fatálnymi následkami pre obce
Nová Ľubovňa a Ľubica, mestá Kežmarok a Stará Ľubovňa. O postupe smerujúcom k obnove protipovodňovej
ochrany (ďalej len PPO) uvedených lokalít, informoval vo svojom príspevku
Ing. Otakar Hrabovský. SVP, š. p., OZ
Košice, odbor inžinierskych činností
(ďalej len OIČ) pripravuje stavby na elimináciu povodní v povodí potokov Ľubica, Jakubianka a rieky Poprad v Starej
Ľubovni. PPO rieky Poprad v Starej Ľubovni v rkm 63,500 – 64,500 má spracovanú PD a vydané stavebné povolenie. V štádiu stavebného zámeru je
spracovaná príprava PD pre PPO v povodí potoka Ľubica. Ideou je zachytenie vôd v hornom povodí sústavou
12 poldrov, aj z dôvodu obmedzenej
priestorovej kapacity v intravilánoch
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Kežmarku a Ľubice. PD PPO potoka Jakubianka má byť ukončená v mesiaci apríl 2012. Investičný zámer OIČ OZ
Košice počíta aj s odstraňovaním migračných bariér na rieke Poprad v úseku
Poprad – Svit, a to prebudovaním stupňov na balvanité sklzy.
Príspevok Ing. Oravcovej z SVP, š. p.,
OZ Košice sa sústredil na kvalitu povrchových vôd v povodí Popradu a Dunajca. Princíp hodnotenia kvality povrchovej vody je založený na porovnaní hodnôt z nameraných údajov získaných odbermi z monitorovacej siete
a legislatívne stanovenými požiadavkami NV SR č. 269/2010 Z. z. Cieľom je
hodnotenie dlhodobých a krátkodobých zmien kvality vody. Výsledky sú
využité pri posudzovaní investičných
zámerov a povoľovaní na vypúšťanie
odpadových vôd.

V povodí Popradu bolo v roku
2011 32 monitorovacích miest, z toho
3 boli zamerané na vodárenské toky.
V povodí Dunajca to bolo 6 monitorovacích miest, z toho 2 na vodárenských
tokoch. Najviac zaťaženými miestami
v povodí Popradu sa javia rieka Poprad
v Chmeľnici a potok Jakubianka nad Jakubanmi, v povodí Dunajca potok Javorinka nad Javorinou a potok Lipník nad Červeným Kláštorom. Celkovo s vývojom kvality povrchových vôd
v povodí Dunajca a Popradu nemôžeme byť spokojní. Za rok 2011 nesplnilo
požiadavky nariadenia vlády cca 63,6 %
zo všetkých monitorovacích miest. Je
nevyhnutné realizovať cielené a účinné
ekologické programy, ktoré zabezpečia
zvýšenie ochrany kvality vôd.
Správa PDaP Poprad v rámci Svetového dňa vody zabezpečila aj roz-

bory prinesených vzoriek vôd od občanov regiónu, so zameraním na prítomnosť dusičnanov. Z celkového
množstva 189 vzoriek bolo 5 nevyhovujúcich.
V závere sa účastníkom prihovoril Ing. Novák zo SHMÚ a Dr. Ing. Jerzy Grela, náš vodohospodársky kolega
z RZGW Krakov.
Sprievodnou akciou bola aj výtvarná súťaž žiakov základných škôl z Novej Ľubovne a Spišskej Starej Vsi - práce boli naozaj pekné, detičky si dali záležať.
XII. ročník odborného seminára k Svetovému dňu vody mal všetko, čo mal mať. Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným, organizátorom, malým umelcom a v neposlednom rade personálu hotela Meander
za podmienky, ktoré nám pripravili.

Svetový deň vody v Rimavskej Sobote
Správa povodia Slanej Rimavská Sobota
V Rimavskej Sobote sme si pripomenuli Svetový deň vody v rámci seminára, ktorého sa zúčastnili zástupcovia štátnej vodnej správy a samospráv z okresov Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca, zamestnanci ÚPSVaR
Rožňava, vedúci pracovníci pracovísk
Štátnej ochrany prírody NP Slovenský
kras a CHKO Cerova Vrchovina, RÚVZ,
SHMÚ ako aj kolegovia z vodárenských spoločností.
Pracovníci Správy povodia Slanej
pripravili pre účastníkov premietanie
dokumentárnych filmov s vodohospodárskou tematikou a prednášky o konkrétnych činnostiach správcu vodných
tokov a povodia.
Príhovorom o význame vody seminár otvoril riaditeľ Správy povodia Slanej, Ing. Varga. Zamestnanci správy informovali prítomných hostí o každodennej pracovnej činnosti, najmä o aktuálnych vodohospodárskych témach,
vrátane povodňových situácií v regióne roku 2010. Dôležitou súčasťou práce pracovníkov Správy povodia Slanej
je tiež cezhraničná spolupráca medzi
Slovenskom a Maďarskom.
V minulom roku sa Správa povodia
Slanej zapojila do programu zamestna-

18

nosti (na základe zákona o službách zamestnanosti podľa § 50 j). Na informáciu o plnení tohto programu reagovala aj zástupkyňa úradu práce, ktorá sa
zároveň poďakovala vodohospodárom
z regiónu za spoluprácu pri riešení tejto problematiky.
Ohliadnutie sa za povodňami
2010 na toku Slaná a Rimava z pohľadu ročného úhrnu atmosférických zrážok a dlhodobých ročných
prietokov predniesla Ing. Lešková
z SHMÚ Bratislava. Prítomných zaujal príspevok Ing. Munkáčiho z PR
SVP š.p. Banská Štiavnica k Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny,
kde bolo prezentované stanovisko
správcu vodných tokov k realizácii
protipovodňových opatrení obcami ich význam aj úskalia. Seminár spestril príspevkom aj zástupca NP Slovenský kras prezentáciou európskej
sústavy chránených území, pričom
upozornil na potrebu zosúladiť stavebné akcie plánované a realizované
na vodných tokoch s ochranou prírody – hlavne problematika výstavby MVE. Podobne orientovanou prezentáciou oboznámila prítomných aj

p. riaditeľka CHKO Cerova Vrchovina,
RNDr. Gaálová.
Prítomní veľa diskutovali o možnostiach zlepšenia spolupráce medzi samosprávou a správcom povodia a poukazovali na konkrétne oblasti problémových úsekov vodných tokov.
V závere seminára prítomní ocenili možnosť bližšie spoznať časť činností správcu vodných tokov v našom regióne, a tak spoločne prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a protipovodňovej ochrany.
V rámci Svetového dňa vody prebehla v územnej pôsobnosti Správy povodia Slanej Rimavská Sobota
akcia „Čisté vody“. Do čistenia brehov vodného toku Rimava sa zapojili aj zamestnanci Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Rimavská Sobota, študenti Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Rimavskej Sobote a Strednej odbornej školy v Hnúšti. Vyzbieralo sa množstvo odpadu a študenti pocítili na vlastnej koži, že životné prostredie je tu pre nich a treba
ho chrániť.
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Model hladinového režimu podzemných vôd počas povodní (k článku na strane 28)

Obr. 1a, b Časť mapy kvartérnych sedimentov Slovenska [6] a znázornenie hranice oblasti filtrácie (podklad - turistická mapa, 2005).

Obr. 2 Záujmové územie s umiestnením sondy SHMÚ 6022 (výrez
riešenej oblasti).

Obr. 3 Priebeh hladiny podzemnej vody (m n. m.) po kalibrácii modelu.

Obr. 5 Mapa povodňového ohrozenia záplavou
spôsobenou podzemnou
vodou (hĺbky HPV pod terénom (m) ).
5 – 6 2012
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Svetový deň vody 2 0
Súťaž študentov stredných umeleckých škôl P O K V A P K Á C H


Cena Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
na Slovensku
Alena Valentová,
Stredná umelecká
škola Ladislava
Bielika, Levice
preberá cenu
od predsedu
výkonnej rady
ZZVH, Jána
Munkáčiho

Attila Rózsás,
Stredná
umelecká
škola Ladislava
Bielika, Levice
preberá cenu
od generálneho
riaditeľa VÚVH,
Juraja Brtka

8-členné predsedníctvo celoslovenskej konferencie pod taktovkou Ing. Jána Munkáčiho spolu
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Cena Výskumného ústavu vodného hospodárstva

1 2 v Banskej Bystrici
Cena Asociácie 
vodárenských
spoločností
Norbert Milán,
Stredná umelecká
škola, Kežmarok
preberá cenu
od predsedu
správnej rady AVS,
Jozefa Tariča

s 200 delegátmi si uctilo Svetový deň vody, ktorý mal tento rok motto Dostatok vody a potravín
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Mohutný rozvoj vodného staviteľstva a hydroenergetiky v Brazílii
(k článku na strane 30)
Povodie rieky Paraná

Bezpečnostný priepad na VD Itaipu má kapacitu 62 200 m3/s
Vodná elektráreň Itaipu na rieke Paraná; inštalovaný výkon
20 Francisových turbín je 14 000 MW

Vodné dielo Tucuruí na Rio Tocantins; inštalovaný výkon vo VE
je 8 370 MW
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Detail zvnútra priehradného telesa VD Itaipu

Letecký pohľad na VD Volta Grande - jedno z mnohých vodných
diel v Brazílii
Vodohospodársky spravodajca
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Voda verzus potraviny
Doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.,
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

ÚVOD
V súčasnosti stále viac pertraktovanou témou je téma dostatku úrodnej
pôdy, vody a schopnosti ľudstva produkovať dostatok potravín potrebných pre zabezpečenie existencie neustále narastajúceho počtu obyvateľov
našej planéty. Do roku 2050 sa očakáva 70- percentný nárast svetovej produkcie potravín. Je pravdepodobné,
že pri pretrvávaní súčasných trendov
a dnešnej produkcie potravín vo viacerých oblastiach vzniknú krízové situácie, čo bude vytvárať tlak na definovanie mnohých výziev na riešenie potenciálnych problémov. Aktuálnou sa
stáva aj sebestačnosť krajín v produkcii základných potravín, čo ovplyvňuje
nielen cenovú politiku, ale aj splnenie
strategických cieľov v súvislosti so zásobovaním krajín potravinami.
UNESCO odhaduje, že v súčasnosti nemá prístup k čistej alebo kvalitnej pitnej vode asi miliarda ľudí denne. Problémy s dostatkom vody sa
týkajú nielen nám vzdialených krajín, ale aj Európy, kde viaceré štáty
dnes využívajú väčšinu svojich zdrojov, napr. Španielsko, Portugalsko
a Veľká Británia majú alebo môžu mať
v krátkom čase problémy. Podobne ako v poslednom období Slovensko, tak aj Anglicko zažilo jednu z najsuchších zím v histórii a už otvorene
hovorí o nedostatku vody. Odborníci upozorňujú, že podobná situácia
sa môže pravidelne opakovať, preto
aj napríklad od apríla tohto roku platí v niektorých častiach Anglicka zákaz
polievať záhrady [4].
GLOBÁLNY DOSTATOK VODY
A POTRAVÍN NEZNAMENÁ
DOSTATOK VODY A POTRAVÍN
PRE JEDNOTLIVCOV
Problematika dostatku potravín
a vody sa týka každého z nás, pretože potraviny a voda sú nevyhnutnou
potrebou na prežitie. Vodu človek potrebuje nielen na pitie, ale aj k zabez5 – 6 2012

pečeniu produkcie potravín. Dostatok
potravín a vody je ovplyvňovaný dopytom po nich. Ten sa zvyšuje s narastajúcim počtom obyvateľov (cca o 80
až 85 miliónov ročne). V súlade s tren-

Zatiaľ čo za posledných viac ako 50
rokov populácia vzrástla z 2,5 na 7 miliárd obyvateľov, zavlažované plochy
sa zdvojnásobili a odbery vody strojnásobili. S nárastom podielu zavlažovaných území narástla aj produkcia potravín (za posledných 20
rokov o viac ako 18 %),
pričom ich cena v závislosti od stavu svetovej ekonomiky sa menila - do roku 2000 klesala (obr. 2) a potom
opätovne narastala.
Dôležitosť problému dostatku potravín
a vody dokumentuje
aj skutočnosť, že v rokoch 2010 – 2011 viac
ako 925 miliónov ľudí
na svete čelilo nedostatku potravín, 2/3 žila
v 7 krajinách – Číne, InObr. 1 Scenáre vývoja svetovej populácie
dii, Indonézii, Pakista-

Obr. 2 Vývoj podielu zavlažovaných území a ceny potravín [ 6[ 6]

dom geometrického rastu obyvateľstva len pred niekoľko desaťročiami
žila na svete polovica súčasnej populácie (obr. 1).

Vodohospodársky spravodajca

ne, Bangladéši, Kongu a Etiópii. 70 %
chudobných žilo vo vidieckych oblastiach. V Afrike sa počet ľudí s nedostatkom potravín zvýšil zo 125 miliónov
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v roku 1980 na viac ako 200 miliónov
po roku 2000. V porovnaní s týmito
faktami je zarážajúca skutočnosť, že až
tretina produkcie potravín končí ako
odpad, čo predstavuje na 1 obyvateľa
hodnotu 95 - 115 kg.
Nároky na potraviny – ich skladbu
a kvalitu, ako aj tlak na životné prostredie, boli v minulosti menšie, čo sa prejavilo aj menším nárokom na potrebu
vody. Pretože v poľnohospodárstve sa
už v súčasnosti pre zabezpečenie produkcie potravín využíva cca 70 percent
zo spotreby vody, zabezpečenie jej dostatku predstavuje významnú úlohu
dnešnej spoločnosti.
Nie je nič výnimočné, keď sa
v dnešnej dobe vynakladá značné úsilie pri získavaní vodných zdrojov, pretože mnohé povodia sú bez dostatku
vody a nie je možné pri narušených
prírodných podmienkach využiť väčšie množstvo vody, ako je v prírode dostupnej.
UNESCO odhaduje, že v súčasnosti nemá prístup k čistej alebo kvalitnej pitnej vode asi miliarda ľudí denne. Nejde pritom len o rozvojové krajiny. Nová správa Európskej únie navyše zdôrazňuje, že juhoeurópske krajiny
napriek nedostatku používajú až 80
percent svojej vody na zavlažovanie
polí a chov zvierat, pričom nároky poľnohospodárov stále rastú. „Mali by
sme začať uvažovať nad jej efektívnejším využívaním“ - výkonná riaditeľka
Európskeho úradu pre životné prostredie Jacqueline McGladeová. [ 4]
Nedostatok vody je teda prekážkou produkcie potravín pre stovky miliónov ľudí. Jej prípadný nedostatok,
nerovnomerné rozdelenie, jej využitie v krajine nielen človekom, rozdielna spotreba vody pre vidiek a mesto,
jej využitie bohatými a chudobnými, klimatické zmeny premietajúce
sa do ekonomickej a sociálnej oblasti
a existencia ďalších faktorov vedú ku
strate rovnováhy systémov ako aj k prípadným konfliktom.
Napr. začiatkom apríla 2012, v súvislosti s obrovským suchom, ktoré postihlo Anglicko, vydali úrady zákaz polievania záhrad. Tento stav by v Anglicku nikto nepredpokladal vzhľadom
na orografický charakter krajiny. Experti však varovali, že potenciálny globálny nedostatok vody môže v nadchádzajúcich desaťročiach spôsobiť
britským potravinám „vyletieť“ cenovo veľmi vysoko, a tým výrazne poško-
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diť ekonomiku. Správa troch strojárskych skupín predpovedá, že rast svetovej populácie, rastúci dopyt po vode
a vplyv zmeny klímy bude mať za následok, že voda bude v budúcnosti
vzácnejšia. Tento fakt by mohol výrazne zmeniť ceny potravín globálne, mať
vplyv na hospodársky rast a dokonca aj
vyvolať konflikty, čo pre Spojené kráľovstvo predstavuje vážnu hrozbu [ 3].
KDE JE POTREBNÉ HĽADAŤ
ZMENU?
Z celosvetového pohľadu sa odstránenie rozdielov považuje za jeden z krokov nápravy, ktorý sa dá dosiahnuť lepším hospodárením s vodou
spolu s dôsledným uplatňovaním legislatívy a zavádzaním nových efektívnych výrobných technológií. Svet
má podľa FAO na najbližšie desaťročia
dostatok vody pre produkciu potravín
pre celú populáciu, ak sa:
 príjmu opatrenia súvisiace s lepším nakladaním s vodou v krajinách
s najväčším potenciálom nárastu produkcie potravín, a to nielen u veľkoprodukcie, ale aj u drobných poľnohospodárov,
 zvýši podiel využívania zavlažovanej pôdy s cieľom dosiahnutia vyššej
produkcie aj na úkor s tým spojenými negatívnymi vplyvmi na životné
prostredie.
Cesty hľadania nápravy nie sú v globálnej mierke jednotné. Niektorí preferujú rozvoj hospodárstva už v rozvinutejších infraštruktúrach, aby sa podporil ekonomický rast, zmiernila chudoba, zmiernil tlak na životné prostredie
a transportovala voda z týchto viac rozvinutých oblastí do menej rozvinutých.
Niektorí volajú po stagnácii takto rozvinutých oblastí s cieľom odstraňovať
rozdielnosť vývoja a stabilizovať systémy. Odpoveďou môže byť pochopenie
základných otázok typu – koľko vody
je potrebnej pre poľnohospodárstvo,
aký podiel zavlažovania, aký podiel virtuálnej vody, aké zdroje vody sa využívajú, aký je súčasný a budúci potenciál
využitia poľnohospodárstva.
KOĽKO VODY A POTRAVÍN
POTREBUJEME
Hoci denná spotreba pitnej vody je
cca 2 – 5 litrov na osobu a deň a 20 –
400 litrov na použitie v domácnosti,
v skutočnosti sa na zabezpečenie produkcie potravín vody, tzv. virtuálnej
vody, využíva oveľa viac 2000 až 5000

l.os-1den-1 - v závislosti od toho, aká je
produktivita poľnohospodárstva a akú
potravu konzumujeme.
Spotreba potravín a celková spotreba ovocia, zeleniny a živočíšnych
produktov sa neustále zvyšuje, čo vedie k lepšej výžive pre mnohých obyvateľov a zníženiu podielu podvyživených ľudí. Parameter pre hodnotenie
stavu výživy obyvateľstva predstavuje priemerná celková denná dávka potravín. V roku 1970 bola 2200 - 2400
kcal.ob-1.deň-1 v málo rozvinutých krajinách, v roku 1990 bola vo svete 2610,
v súčasnosti je 2790 kcal.ob-1.deň-1
(3450 vo vyspelých priemyselných krajinách). V danom období denná dávka
potravín globálne predstavovala dostatok potravín pre rastúcu populáciu.
Produkcia potravín v roku 2010 v prepočte znamenala 5359 kcal.ob-1.deň-1.
Negatívom však je existencia nevyužitých potravín, ktoré sa znehodnotia – rozdiel medzi vyprodukovanými
a spotrebovanými potravinami.
Požiadavka na plochu poľnohospodárskej pôdy a spotreba vody v poľnohospodárstve sa tiež neustále zvyšuje, priemerné výnosy obilia rástli z 1,4
na 2,7 tony na hektár počas posledných štyroch desaťročí. Nové investície do zavlažovania a hospodárenia
s vodou majú potenciál podporiť ekonomický rast v oblasti poľnohospodárstva a aj v ostatných odvetviach hospodárstva.
Celková potreba vody v budúcnosti
bude vzhľadom na nárast obyvateľstva
väčšia, aj napriek tomu, že sa môže znížiť množstvo vody potrebnej pre zabezpečenie potravín na osobu, vzhľadom
k zmene skladby prijímaných potravín
a ako aj na množstvo vody, ktoré bude
využívané pre produkciu potravín.
VODA POTREBNÁ PRE
ZAVLAŽOVANIE
Obrázky 3 a 4 ilustrujú využitie vody
[7], [8]. Hlavným zdrojom sú zrážky
spadnuté na povrch Zeme s celkovým
ročným objemom cca 110 000 km3,
ostatné využitie je na obr. 3 vyjadrené
šípkami s označením príslušného percenta (v porovnaní k zrážkam). 39 %
- 43 500 km3 zrážkových vôd prispieva k tvorbe vodných zdrojov – povrchová, podzemná voda a pod. – dôležitých pre tvorbu vodných ekosystémov.
Z vodných zdrojov, ktoré sa využívajú – cca 9 % (v roku 2005 sa spotrebo-
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ny vplyv. Využívanie vody v poľnohospodárstve tak z pohľadu straty rovnováhy v ekosystémoch, ako aj z pohľadu
nedostatku vody predstavuje významný faktor.
ZDROJE VODY
S nárastom poľnohospodárskej výroby sa ničia pôdy v dôsledku vyčerpania živín, znečistením, salinizácie, erózie a pod. Súčasne s plnením požiadaviek na zabezpečenie dostatku potravín sa zvyšuje aj spotreba vody, s čím
súvisí ohrozenie, znečistenie a vyčerpávanie zdrojov vody, klesanie hladín
podzemných vôd a pod.
V rámci nerovnomerného rozdelenia vodných zdrojov na našej planéte
existujú rôzne podmienky pri ich využívaní. Na niektorých miestach je dostatok vody, ale pre nedostatočnú infraštruktúru, obmedzený prístup v dôsledku politickej, sociálnej a kultúrnej
situácie a podmienok nie je zabezpečený dostatočný prístup ľudí k vode.
Inde sú nároky na vodu nad rámec
toho, čo prírodne zdroje ponúkajú –

Obr. 3 Využitie vody

Obr. 4 Množstvo vody na závlahy

valo 3941 km3), je priemerne spotrebovaných 70 % pre poľnohospodárstvo,
20 % priemysel a 10 % pre obyvateľstvo. V poľnohospodárstve sa procesmi evaporácie a transpirácie ešte využíva cca 7100 km3, 80 % pochádza priamo zo zrážok, ktoré však nie sú vhodne
časovo a priestorovo rozložené a 20 %
zo závlah (obr. 4).
5 – 6 2012

Zvýšenie odberov vody a spotreba vody pre zavlažovanie predstavujú v mnohých, najmä menej rozvinutých krajinách priaznivý faktor z pohľadu hospodárskeho rastu, ale mnohokrát pre nedostatočné investície,
nedostatočné kapacity a nevhodné
riadenie vodného hospodárstva predstavujú pre životné prostredie negatív-
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fyzický nedostatok - a nie každý má zabezpečený prístup k vode, pričom tiež
nie vždy je možné vyhovieť požiadavkám na ich využívanie (napr. aj vrátane
ochrany životného prostredia). Nedostatok vody definovaný z pohľadu prístupu k vode je zásadnou prekážkou
rozvoja poľnohospodárstva v mnohých oblastiach sveta.
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Obr. 5 Územia s nedostatkom vody

Pätina svetovej populácie (viac ako
1,2 miliardy) žije v oblastiach fyzického nedostatku vody. Asi 1,6 miliardy
ľudí žije v oblastiach, kde nie sú dostatočné ľudské kapacity alebo finančné
zdroje – ekonomická dostupnosť, ktoré by mohli stačiť pre rozvoj dostupných vodných zdrojov (obr. 5).
POTENCIÁL VYUŽITIA
POĽNOHOSPODÁRSTVA
Ovplyvňujúcim faktorom okrem už
spomínaných vplyvov sú energie, ktoré do budúcna budú zohrávať v oblasti konkurencie schopnosti pôdohospodárstva čoraz väčší význam [ 2].
V súvislosti s klimatickými zmenami sa
významná úloha pripisuje produkcii
biopalív, ktoré sú alternatívou k fosílnym palivám a ktorých produkcia tiež

losvetový trh, ktoré budú tiež ovplyvňovať rozhodnutia poľnohospodárov.
Zmeny na svetovom trhu a šírenie globalizácie bude rozhodovať o ziskovosti poľnohospodárstva. Tam, kde budú
vhodné infraštruktúry a politické a legislatívne podmienky, budú sa vytvárať vhodné príležitosti pre inovatívne
podnikanie poľnohospodárov na rozdiel od krajín, kde sa podiel poľnohospodárstva bude zmenšovať.
ZÁVER - BUDÚCE NÁROKY
NA POTRAVINY A VODU
S nárastom populácie, zmenou podielu mestského obyvateľstva sa prejaví aj zvýšený dopyt po potravinách
a vode. V priebehu 40 rokov sa predpokladá dopyt dvojnásobku potravín
a krmovín (tab. 1) [ 1].

v skladbe potravín. Zmena stravovacích návykov k pestrejšej a výživnejšej strave, k rastúcej spotrebe základných potravín sú dôsledkom urbanizácie, množstvom príjmov.
Produkcia mäsa, mlieka, cukru, oleja
a zeleniny zvyčajne vyžaduje viac vody,
než pestovanie obilnín, a iný štýl hospodárenia s vodou. Zvýšenie živočíšnej
výroby si vyžaduje aj väčšie množstvo
obilia na kŕmenie, čo napr. vedie k 25 %
nárastu obilnín. Preto strava je dôležitým faktorom pri určovaní požiadaviek
na množstvo vody.
Predpokladá sa, že ak nedôjde
k veľkým zmenám vo výrobe alebo zlepšení produktivity, množstvo
spotrebovanej vody v poľnohospodárstve sa zvýši o 70 % - 90 % do roku
2050.

Tab. 1 Vývoj poľnohospodárskej produkcie, plochy a výnosov vybraných plodín vo svete
Roky
Pšenica
Ryža
Kukurica
Sója
Strukoviny
Jačmeň
Podzemnica olejná
Slnečnica
Cukrová trstina

Poľnohospodárska produkcia [mil. ton]
1961/63
2005/07
2050
235
611
907
227
641
784
210
733
1153
27
218
514
41
60
88
84
138
189
15
36
74
7
30
55
417
1413
3386

kladie zvýšené nároky na vodu. Nemalú úlohu zohráva aj urbanizácia a ce-
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1961/63
206
117
106
24
69
59
17
7
9

Plocha [mil. ha]
2005/07
224
158
155
95
71
57
24
23
21

Populačný rast ovplyvňuje dopyt
po množstve potravín ako aj zmeny

2050
242
150
190
141
66
58
39
32
30

1961/63
1.14
1.93
1.99
1.14
0.59
1.43
0.86
1.00
48.34

Výnosy [ton.ha-1]
2005/07
2.72
4.05
4.73
2.29
0.84
2.43
1.49
1.29
67.02

2050
3.75
5.23
6.06
3.66
1.33
3.24
1.91
1.72
112.3

Tempo nárastu potreby vody v poľnohospodárstve sa môže značne líšiť
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Obr. 6 Scenáre využitia pôdy a vody

v závislosti od viacerých faktorov. Kľúčové faktory dokumentuje obr. 6 pomocou scenárov [6].
Nároky na dostatok potravín a vody
môžeme zabezpečiť niekoľkými spôsobmi – scenármi:
1. Investície do zvýšenia produkcie v poľnohospodárstve - požiadavka na množstvo vody podľa „dažďového scenára“
a) zvýšenie produktivity práce v oblastiach s dostatkom zrážok prostredníctvom riadenia pôdnej vlhkosti a doplnkového zavlažovania, kde je dostupná zásobáreň vody
b) zlepšenie starostlivosti o úrodnosť pôdy, vrátane zabránenia degradácii pôdy
c) rozšírenie zavlažovaných oblasti.

2. Investície do zavlažovania „závlahový scenár“
a) zvýšenie produkcie využívaním
závlah, inováciami v oblasti manažmentu systému, rozvojom nových závlahových zariadení a zvýšenie odberov podzemných vôd a znovuvyužitím
odpadových vôd.
b) zvýšenie množstva vody v zavlažovaných oblastiach a hodnoty
špecifického množstva vody tým, že
sa integruje jej mnohostranné využitie – vrátane využitia pre dobytok,
na rybolov a domáce použitie - do zavlažovacích systémov.
3. Realizácia trhu v oblasti poľnohospodárstva v rámci krajín a medzi
nimi – „trhový scenár“.
4. Zníženie dopytu po potravi-

Literatúra
[1] Bruinsm, J.: The resource outlook to 2050: by how much do land, water
and crop yields need to increase by 2050?, Proc. FAO, How to Feed the World
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[2] Fischer, G.: World food and agriculture to 2030/50: How do climate change and bioenergy alter the long-term outlook for food, agriculture and resource availability?“ in Proc. FAO How to Feed the World in 2050, Rome 2009
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nách spôsobený správnym stravovaním a zníženie strát v potravín spracovaním, tvorby priemyselných a komunálnych odpadov.
Každá z týchto stratégií bude
mať vplyv na spotrebu vody, životné prostredie a na životnú úroveň,
ale rôznymi spôsobmi v závislosti na miestnom nastavení systému.
Komplexné posúdenie predstavuje scenár, ktorý kombinuje prvky rôznych prístupov vhodných pre každý
región.
Článok vznikol na základe podpory
Vedeckej grantovej agentúry – projekt
VEGA č. 1/1079/12 riešenej na Katedre
zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebnej fakulty STU Bratislava.
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Model hladinového režimu podzemných vôd
počas povodní
Ing. Tatiana Pindjaková
Stavebná fakulta STU, Katedra hydrotechniky, Bratislava

Príspevok sa zaoberá tvorbou modelu podzemnej vody pre vypracovanie metodiky určenia „mapy povodňového ohrozenia
záplavou spôsobenou podzemnou vodou“, ktorá spočíva v simulácii hladiny podzemnej vody pre obdobie s extrémnymi
hydrologickými pomermi. Problematika bola spracovaná v softvéri TRIWACO [1].
ÚVOD
Zákon o ochrane pred povodňami
č. 7/2010 Z. z. [2] definuje povodeň ako
„dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou“. Tento zákon okrem iného, stanovuje vznik povodne aj za predpokladu, že voda „za-

ku riek Nitry a Žitavy. Pretože práve tu, pri povodňovej situácii v roku
2010 nastali problémy, kedy nebolo územie zaplavené vyliatím vody
z koryta toku, ale naopak vystúpením hladiny podzemnej vody nad terén [3], [4].

Obr. 4 Časový vývoj nameranej a vypočítanej hodnoty HPV v sonde 6022

plavuje chránené územie v dôsledku
vystúpenia hladiny podzemnej vody
nad povrch terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku“. MŽP SR, v oblasti prevencie
pred povodňami, môže uložiť Slovenskému hydrometeorologickému ústavu povinnosť zabezpečiť vypracovanie
„mapy povodňového ohrozenia záplavou spôsobenou podzemnou vodou“
do 22. júna 2012 a potom každých šesť
rokov.“
VÝBER ÚZEMIA
Ako ukážkové územie, kde by sa
mohla uplatniť spomínaná metodika, bola zvolená oblasť dolného úse-
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ZOSTAVENIE MODELU
URČENIE OKRAJA OBLASTI
FILTRÁCIE
Pri tvorbe modelu [5] je dôležité vhodne zvoliť okraj oblasti filtrácie.
Pri jeho určení sa vychádzalo z mapy
kvartérnych sedimentov [6] zobrazenej na obr. 1a. Zo západu, východu
a z časti aj zo severu sa územie ohraničilo hranicou kvartérnych sedimentov.
Zo severu potom polygón dotvára krivka, ktorá prechádza tesne ponad obce
Komjatice, Černík a Kmeťovo, tak ako
je to znázornené na obr. 1b. Z juhu dokončuje polygón spojnica, ktorá prechádza obcou Nitriansky Hrádok.

GENEROVANIE SIETE KONEČNÝCH
PRVKOV
Okrem okraja oblasti filtrácie bolo
nutné, pre vytvorenie siete konečných
prvkov, zadať ďalšie parametre. Patria
medzi ne rieky Nitra, Žitava, Malá Nitra, Stará Žitava, Liska a Chrenovka, ktoré pretekajú územím a nakoniec polygóny. (Keďže program Triwaco pracuje na metóde konečných prvkov (MKP)
a konečné prvky majú trojuholníkový
tvar, veľkosť tohto prvku sa stanovuje
práve na základe hodnoty polygónu.)
TYP A HODNOTA OKRAJOVÝCH
PODMIENOK
Podľa hydrologických údajov zo
sond SHMÚ [7] bola známa hladina podzemnej vody (HPV) v oblasti.
Na základe týchto podkladov sa na časti hranice, kde boli tieto hodnoty známe, zvolila Dirichletova okrajová podmienka (t. j. HPV). Na tej časti hranice,
ktorá je vytvorená hranicou kvartérnych sedimentov sa zvolila – Neumanova okrajová podmienka, a uvažovalo sa s nulovým prítokom cez hranicu oblasti filtrácie. Keďže záujmové
územie (obr. 2) je dostatočne vzdialené od okraja oblasti filtrácie, predpokladalo sa, že nepresný odhad okrajovej podmienky na okraji oblasti filtrácie
nebude výrazne ovplyvňovať výsledky.
KALIBRÁCIA MODELU PRI
USTÁLENOM STAVE
Kalibrácia modelu pri ustálenom prúdení spočívala v nastavení parametrov
modelu tak, aby model čo najvernejšie
kopíroval skutočnosť (t. j. aby sa nelíšili priemerné hodnoty nameraných a vypočítaných veličín). Po vytvorení siete konečných prvkov a zadaní hodnoty
a typu okrajových podmienok bolo ne-
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vyhnutné správne zadať ďalšie základné
parametre: terén, efektívne zrážky, koeficient filtrácie, horné a dolné rozhranie zvodnenca, resp. transmisivita, poloha hladiny v toku, jeho šírka a odpor dna
(t. j. drenážny a infiltračný odpor zakolmatovanej vrstvy dna rieky). Spomedzi
uvedených vstupných parametrov, boli
parametre drenážny a infiltračný odpor
považované za kalibračné parametre,
ktoré vplývajú na kvalitu modelu. Na základe týchto parametrov bola spustená
simulácia výpočtu pre ustálené prúdenie, pričom pre tento výpočtový model
bola zvolená beztlaková filtrácia. Výsledky simulácie, t. j. poloha HPV je znázornená na obr. 3. Súčet rozdielov nameraných a vypočítaných hodnôt HPV
vo všetkých sondách SHMÚ bol 0,1 m,
na základe čoho sa dá predpokladať, že
model dostatočne vystihuje skutočnosť.
KALIBRÁCIA MODELU PRI
NEUSTÁLENOM STAVE
Pre kalibráciu modelu neustálenej
filtrácie bolo zvolené časové obdobie
od 21.12.2005 do 5.7.2006, v ktorom
došlo k extrémnym zrážkam. Kalibrácia
modelu pre neustálenú filtráciu spočívala v nastavení ďalších parametrov:
špecifickej storativity, efektívnej pórovitosti ale aj oprave drenážneho a infiltračného odporu, ktoré sa zadávali v modeli pre ustálené prúdenie. Pre
výpočet boli k dispozícii: denný úhrn
zrážok a priemerné denné vodné stavy
v profile rieky Nitra rkm 22 a zmena hladiny (m) v tomto profile. Pri výpočte sa
predpokladalo, že hladina v toku kolíše rovnomerne v celom modelovanom
úseku. Toto zjednodušenie však pri realizácii metodiky v praxi odporúčame
nahradiť modelom priebehu hladiny
v otvorených korytách pri neustálenom
prúdení. Pri porovnávaní nameraného a vypočítaného priebehu HPV bola
upriamená pozornosť najmä na sondu č. 6022, ktorá sa nachádza v záujmovom území (obr. 2) a poloha HPV

by nemala byť ovplyvnená okrajovými
podmienkami. Časový vývoj nameranej a vypočítanej hodnoty HPV v sonde
č. 6022 je znázornený na obr. 4. Zhoda
meraní SHMÚ a vypočítaného modelu
v sonde č. 6022 bola dostatočná, a preto sa pristúpilo ku verifikácii modelu.
VERIFIKÁCIA MODELU
A VÝSLEDKY SIMULÁCIE
Cieľom verifikácie je preukázať dôveryhodnosť modelu použitím nakalibrovaných hodnôt parametrov prostredia na reprodukovanie novej nezávislej
množiny terénnych meraní [8]. Na verifikáciu modelu neustáleného prúdenia bolo zvolené ďalšie časové obdobie od 1. 1. 2009 do 27. 10. 2010. Simuláciou, ktorej výsledkom sú vypočítané
hodnoty HPV v sonde 6022, sa potvrdili parametre definované pri kalibračnom výpočte.
Vyhodnocovanie modelu bolo zamerané hlavne na prvú polovicu roku
2010 (1. 1. 2010 – 10. 8. 2010), pretože práve vtedy nastali v lokalite dolnej
Nitry povodne spôsobené vystúpením
HPV nad terén [3], [4] a [9].
Výsledkom simulácie je časový vývoj HPV pod terénom t. j. „mapy povodňového ohrozenia záplavou, spôsobenou podzemnou vodou“ pre modelované územie. Táto mapa je zobrazená na obr. 5 pre deň 6.6.2010, ktorý
predstavuje maximálnu hladinu podzemnej vody v modelovanom období.
Na základe tejto mapy môžeme povedať, na ktorom území dochádza ku povodni spôsobenej podzemnou vodou.
Územie, ktoré je na mape (obr. 5) znázornené modrou farbou by bolo počas
povodne podmáčané alebo zaplavené
podzemnou vodou.
ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo stanoviť metodiku návrhu „mapy povodňového ohrozenia záplavou spôsobenou podzemnou vodou“. Prostried-
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kom na vypracovanie spomínanej
mapy bol model na riešenie neustáleného prúdenia podzemnej vody Triwaco. Pre overenie možností využitia modelu bolo zvolené územie oblasti dolného úseku riek Nitry a Žitavy, kde nastali problémy, kedy nebolo územie
zaplavené vyliatím vody z koryta toku,
ale problémy nastali v dôsledku vystúpenia podzemnej vody. Model bol nakalibrovaný ako pre ustálené prúdenie,
tak aj pre neustálené prúdenie. Kalibrácia modelu spočívala v nastavení parametrov špecifickej storativity, efektívnej pórovitosti, ale aj drenážneho a infiltračného odporu tak, aby model čo
najvernejšie kopíroval skutočnosť. Nakalibrovaný model slúžil na vypracovanie „mapy povodňového ohrozenia záplavou, spôsobenou podzemnou vodou“ pre dané záujmové územie.
Po zohľadnení hydrologických
a meteorologických údajov a za predpokladu, že by bola k dispozícii presná digitálna mapa terénu, ako aj nasimulovaný priebeh extrémnych zrážok
a priebeh hladiny v toku, pre povodňový prietok (za predpokladu, že nedôjde
k preliatiu ochranných hrádzí), uvedený postup môže slúžiť ako metodika pre určenie „mapy ohrozenia záplavou, spôsobenou podzemnou vodou“,
t. j. mapy ľubovoľného územia v blízkosti tokov dočasne zaplaveného vodou. Tieto mapy by mohli využívať napríklad aj poisťovne pri uzatváraní poistných zmlúv.
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Postrehy zo zahraničia

Návrat k HydroVision Brazil 2011
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š. p.., Bratislava

Niekoľkými poznámkami sa vraciam ku konferencii, ktorá sa v septembri 2011 uskutočnila v nádhernom Rio de Janeiro
(Brazília). Venovala sa najmä energetickému využitiu tokov v Južnej Amerike, ale aj konkrétnym významným stavbám vodných elektrární, riadeniu stavieb, údržbe starších diel, prevádzke a objektom vo výstavbe a tiež modernému strojnému
vybaveniu.
Na konferencii bolo do 700 účastníkov z 33 krajín sveta. Rokovania otvoril a počas plenárneho zasadania viedol
predseda Brazílskeho priehradného výboru (BrCOLD), pán
Edilberto Maurer. Rokovalo sa v troch sekciách a prejednávané témy boli nasledovné:
SEKCIA A:
– opravy, údržba a modernizácia,
– prevádzka,
– turbíny,
– monitoring a kontrolné systémy,
– inovácie v projektoch turbín a ich výrobe.
SEKCIA B:
– inovatívne riešenia pri výrobe energie,
– malé vodné elektrárne,
– aplikácia odskúšaných metód a inovácií za účelom zlepšenia a zvýšenia výroby vodnej energie,
– manažment bohatstva vodných energetických zdrojov,
príklady z praxe,
– vyhodnotenie a uskutočniteľnosť hydroenergetických
projektov.
SEKCIA C:
– manažment komplexných projektov a riziká,
– socio-environmentálne skúsenosti z celého sveta,
– rybochody, riešenia,
– turbíny prijateľné pre ryby,
– nové trendy v sociálnom a environmentálnom hodnotení.
Rozsiahla agenda, v rámci ktorej odznelo 75 prednášok,
koreferátov a množstvo otázok a odpovedí. Prednášky možno (ale nie ich konečné verzie v Power-Pointe) vyhľadať
na www.hydrovisionbrazil.com.
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Na dve prezentácie by som rád upozornil ako na zvlášť
exkluzívne. Dopodrobna bol viacerými autormi vysvetlený projekt vodnej elektrárne Belo Monte. Táto elektráreň
s inštalovaným výkonom 11 200 MW bude dielom konzorcia Norte Energia. Ide o vskutku ohromujúce dielo. Druhou bola prezentácia a následná diskusia o priam nekonečných možnostiach Latinskej Ameriky v rozvoji hydroenergetiky. Už dnes sa krajiny Latinskej Ameriky stávajú celosvetovými hviezdami vo výstavbe priehrad, vodných
elektrární a všetkých súvisiacich objektov. Cenné boli vízie
a názory na financovanie takéhoto mohutného rozvoja. Nuž
a na otázku, ktorý štát sa vlastne stane v najbližších 3 – 5 rokoch hviezdou vodnej energetiky, je odpoveď asi nemožná.
Ale na tom ani tak veľmi nezáleží. Nech už bude „víťazom“
ktorákoľvek krajina, prinesie to úžitok celej latinskoamerickej populácii. Stojí za zmienku, že v Brazílii už niekoľko rokov
pribúda v rozvodovej sieti približne 10 000 MW z vodných
elektrární! V krajine, v ktorej ešte v päťdesiatych rokoch nedokázali vyrobiť ani bicykel.
Súčasťou konferencie bola exhibícia asi 85 vystavovateľov, ktorí sa chválili najrôznejšími stavbami, výrobkami
(od turbín po tesnenia) a prácami (od rybochodov po elektrárne s inštalovaným výkonom 18 000 MW).
Ak bolo cieľom konferencie predstaviť zvyšku sveta možnosti Brazílie (a Latinskej Ameriky všeobecne) v oblasti hydroenergetiky, tak sa to organizátorom podarilo ozaj veľkolepo. Predviedli to najlepšie, čo sa v súčasnosti na Zemi
v hydroenergetike, v životnom prostredí a jeho ochrane pre
budúcnosť deje. A za to patrí organizátorom, zvlášť prezidentovi BrCOLD, Edilbertovi Maurerovi, ale aj prednášateľom a všetkým účastníkom veľká vďaka.
Fotografie k článku (na strane 22): autor
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Vodárenská biologie 2012
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová1, PhD., Ing. Pavel Hucko, CSc.2
1
Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT, Praha
2
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Ve dnech 1. až 2. února 2012, v prostorách hotelu DAP v Praze Dejvicích,
se konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2012 (již 29. ročník). Odborné střetnutí pořádali a odborně zaštítili zástupci následujících
organizací: Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o., VŠCHT FTOP ÚTVP Praha,
Státní zdravotní ústav Praha, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Česká limnologická společnost,
Biologické centrum v.v.i. České Budějovice, odborná skupina Biologie vody
pracující v rámci České asociace pro
vodu (CzWA), FŽP Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a v neposlední řadě Československá asociace vodárenských expertů. Bylo předneseno
celkem 38 odborných témat, včetně
krátkých sdělení, týkajících se vystavovaných posterů. Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků.
Program konference byl rozdělen
do 6 tématických bloků: (I) Legislativa,
normy a metody; (II) Rybníky, nádrže
a trofizace vod fosforem (III) Biologický stav vod; (IV) Moderovaná posterová sekce (V) Polutanty a ekologické zatížení vod (VI) Odpadní vody, čistírenství a metody.
Ad (I) Legislativa, normy a metody
Tématický blok uvedla paní prom.
práv. Jaroslava Nietscheová informací
o připravovaných změnách v právních
předpisech ve vztahu k vodnímu hospodářství.
Ing. Lenka Fremrová, v příspěvku
Připravované normy pro biologický rozbor vod, shrnula informace o činnosti
pracovní skupiny CEN/TC 230/WG 2 Biologické metody a výsledcích prověrek
norem pro biologický rozbor vod a revize norem, které budou vypracovány
v roce 2012, zjm. ČSN 75 7712 a ČSN
75 7716.
RNDr. Denisa Němejcová referovala o postupu prací na revizi a doplnění zásadních změn a patřičných příloh
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do normy ČSN 75 7716, která by měla
být zpracována do konce roku 2012.
Část normy, věnovaná saprobnímu indexu fototrofním organismům již postoupila 2. připomínkovací kolo členů
TNK, část, která bude obsahovat saprobní indexy heterotrofních organismů se zatím připravuje.
Ing. Eva Podholová, Ph.D. v příspěvku Vhodnost a použitelnost screeningových a alternativních metod stanovení mikrobiologických ukazatelů shrnula
několikaletou práci zjišťování a ověřování dostupných uzančních normovaných i komerčně nabízených metod,
určených k identifikaci hygienicky významných mikroorganismů (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella sp.), indikátorů fekálního znečištění (koliformní bakterie,
termotolerantní koliformní bakterie,
Escherichia coli, intestinální enterokoky, Clostridium perfringens) a ukazatelů
obecného znečištění vod (mikroorganismy kultivovatelné při 22 °C a 36 °C,
mikromycety, plísně a kvasinky).
O slovenské legislativě na ochranu
zdraví před cyanotoxiny v pitných vodách informovala RNDr. Mária Horecká, CSc., která uvedla i informace týkající se ukazatelů pro vodu přírodních
koupališť.
Mgr. Petr Pumann informoval o legislativě pro přírodní koupací vody
a o transpozici směrnice 2006/7/ES,
která uvádí nové nástroje hodnocení,
jako je např. profil vod ke koupání, monitorovací kalendář, krátkodobé znečištění a povinnost informování veřejnosti o charakteru koupacích vod. Důležitá jsou i národní doplnění, která požadují sledování sinic a včlenění tzv.
polopřírodních koupališť. Z požadavků
evropské směrnice vychází i problematika vzorkování přírodních koupacích
vod. Mgr. Petr Pumann v této souvislosti informoval o problémech, týkajících se četnosti vzorkování, které je nedostatečné vzhledem k některým nečekaným případům výskytu vodního

Vodohospodársky spravodajca

květu. Tento fakt by mohl být ošetřen
tím, že bude vzorkař odborně vyškolen
i z pohledu rozpoznání některých mikroskopických a makroskopických biologických nálezů (masivních projevů
na lokalitě).
Ad (II) Rybníky, nádrže a trofizace
vod fosforem
V rámci projektu Revitalizace Orlické nádrže byly v letech 2010 a 2011
bilančně monitorovány jihočeské
rybníky Rožmberk, Dehtář a Chlum
u Třeboně. RNDr. Jindřich Duras,
Ph.D. a Ing. Jan Potužák, Ph.D. ve svých
příspěvcích uvádějí podrobné informace o bilancích fosforu, odlišné hydrologii rybníků, úrovni rybářského hospodaření a stupni trofie a případném
vlivu povodní. Úloha rybníků je z pohledu eutrofizace podstatná pro retenci či uvolňování fosforu. Výše uvedení autoři se zabývali látkovou bilancí u dalších průtočných rybníků, jejichž
hodnocení spočívalo v porovnání teoretické schopnosti každého rybníka zadržovat fosfor. Bylo zjištěno, že se každý rybník chová zcela odlišně a že důležitým ovlivňujícím faktorem je způsob
rybářského hospodaření. Pro potřeby správného a funkčního řízení procesů v povodí je nutné využít i potenciálu rybníků zadržovat živiny a tuto
vlastnost zohlednit i v rámci ekosystémových služeb. Z pohledu realizace
opatření směřujících ke snížení vstupu fosforu do nádrží, byla RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. na vodárenské
nádrži Lučina zjištěna velmi významná
aktivita bobrů.
Tvorbou bilančního modelu povodí Svratky nad vodárenskou nádrží Brno, v programu MIKE Basin, se
zabýval příspěvek autorského kolektivu Ing. Zuzany Gardavské. Model
podrobně popisuje jednotlivé zdroje fosforu v povodí. Z informací vyplývá, že klíčovým producentem fosforu je komunální vypouštění, jehož
prostřednictvím se do toku dostává
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až 75 % veškerého množství fosforu
vstupujícího do povodí.
O postupu potlačování masového
rozvoje sinic na Brněnské údolní nádrže referoval za řešitelský kolektiv
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Potlačení masového rozvoje sinic zahrnuje opatření v nádrži (srážení fosforu na přítoku, destratifikační a aerační technologie) a opatření v povodí
nad nádrží (protierozní a protipovodňová opatření, odkanalizování obcí
a ČOV).
Mgr. Daniel Fiala uvádí ve svém
příspěvku současné možnosti predikce koncentrace fosforu v našich tocích a jejich důsledky pro vodní hospodářství.
O realizované hydrické rekultivaci na Mostecku, kde od roku 2011,
za soustavného napouštění budoucího jezera Most, probíhá podrobný
monitoring stavu lokality s cílem zachycení postupu utváření a charakteru biocenóz a případné zhodnocení
ekologického stavu lokality na základě prvků biologické kvality, informovala doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. Monitoring je zcela ojedinělý
v tom, že je jakost vody a skladba vodních společenstev sledována v době
napouštění budoucího jezera. Dosavadní výsledky z hydrobiologických
rozborů poukazují na velmi dobrý stav
lokality, nízkou trofii vody zřejmě díky
nedostupnosti fosforu a z toho vyplývající prozatímní absenci závadných
mikroorganismů.
Obdobně byl zaměřený i příspěvek
autorského kolektivu Ing. Zuzany Čadkové, DiS., věnovaný diverzitě společenstev bezobratlých živočichů lomového jezera Medard v průběhu jeho
napouštění.
Ad (III) Biologický stav vod
Metodikou a možnostmi hodnocení
ekologického stavu vodních útvarů povrchových vod, ve smyslu požadavků
Rámcové směrnice 2000/60/ES a dalších dokumentů, se zabýval příspěvek
RNDr. Jarmily Makovinské, CSc. Hodnocení bylo provedeno pomocí odhadu rizika nedosažení environmentálních cílů a pomocí seskupení vodních
útvarů dle předem stanovených kritérií
s následnou extrapolací výsledků.
O možnosti využití exuvií (svleček)
kukel pakomárů, informovala za autorský kolektiv Ing. Soňa Ščerbáková, PhD.
Pakomáři jsou velmi významným prv-
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kem v systému hodnocení kvality povrchových vodních útvarů podle Rámcové směrnice 2000/60/ES. Tato skupina
organismů má dominantní postavení
ve společenstvu bentických bezobratlých organismů a vykazují identifikovatelnou reakci na kyslíkové a trofické
poměry dna vodárenských nádrží.
V případě hodnocení ekologického
potenciálu vod je nutné zvolit i vhodné metody odběru reprezentativních
vzorků organismů. O použití kolonizačních vzorkovačů pro odběr bentických bezobratlých organismů přednesla svůj příspěvek RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD. Pomocí kolonizačních vzorkovačů bylo odebráno
pestřejší zastoupení trofických skupin,
než při standardních metodikách hlubinného odběru.
Mgr. Rodan Geriš uvedl ve svém příspěvku některé zajímavosti týkající se
oligotrofie nádrže Karolinka a specifikoval významné indikátorové organismy. Zcela zásadním je (předpokládaný) výskyt rozsivky Cyclotella cf. delicatula, jejíž nález na územní České
republiky nebyl dosud zaznamenán
(bude nutno potvrdit pomocí skenovací elektronové mikroskopie).
Ad (IV) Moderovaná posterová sekce
Poster s názvem Kvalita vody v toku
Dubová (RNDr. Milena Bošáková,
RNDr. Anna Korbačková, PaedDr. Daniel Matulík) se týká revitalizace toku
Dubová, u kterého bylo nutné sledovat ekologický stav lokality, sledován
byl fytoplankton, fytobentos a procentuální podíl vláknitých bakterií. Výsledky byly doplněny saprobním indexem
biosestonu, koncentrací chlorofylu-a
a chemickými ukazateli.
Poster s názvem Toxické kovy v sedimentu drobných urbanizovaných toků
a jejich chování (Ing. Miroslav Pavlíček,
Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.) se zabývá
toxickými kovy ve dnovém sedimentu sledovaných v rámci monitoringu
dvou drobných pražských toků Botiče a Litoveckého potoka. I když je celková koncentrace kovů v sedimentu
„pod limitem“, toxicita některých kovů
ve frakcích překračuje toxikologické limity.
Poster s názvem Hodnocení kvality horního toku Úpy (doc.Ing. Nina
Strnadová, CSc., Zuzana Hladíková,
Ing. Bc. Jaroslav Andrle) se zaměřuje
na hodnocení kvality povrchové vody
horního toku řeky Úpy v Krkonošském

národním parku od jejího pramene až
po soutok s Malou Úpou. Pozornost
zde byla zaměřena na hodnocení ukazatelů TOC, CHSKMn, pH, konduktivitu
a některé vybrané kationty a anionty.
Poster s názvem Revize ochranných
pásem – Holštejn, Lipovec (Ing. Petra
Oppeltová, Ph.D., Ing. Jana Bartáková, Ing. Jiří Novák) řeší problematiku
ochranných pásem podzemního zdroje pitné vody, jehož součástí je zhodnocení vývoje jakosti vody a analýza rizik. Rozsah a režim ochranných pásem
je porovnáván s původními pásmy hygienické povahy.
Poster s názvem Monitoring vodnej
nádrže Sľňava (RNDr. Anna Korbačková, PaedDr. Daniel Matulík, RNDr. Milena Bošáková) uvádí komplexní hodnocení kvality vody v souladu s Rámcovou směrnicí 2000/60/ES a hodnocení ekologického stavu v průběhu roku
2011.
Poster s názvem Využití kovových částic stříbra k potlačování růstu sinic a řas (Bc. Pavlína Adámková,
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová,
Ph.D., Jaroslav Říha) informuje o účinnosti komerčně dostupných přípravků, obsahujících částice stříbra v různé formě, které jsou postupně testovány na kulturách řas a sinic. Zjišťována je
účinnost přípravků a schopnost eliminace biologického oživení na plochách
a v roztocích. Současně jsou vyvíjeny
nové preparáty, které se postupně testují na kulturách sinic a řas, v reálném
prostředí, v biofilmech a na plochách.
Poster s názvem Stanovení chlorofylu-a v okružních rozborech (Mgr. Petr
Pumann, Tereza Pouzarová) prezentuje sedmiletý vývoj programu zkoušení
způsobilosti pro chlorofyl-a.
Poster s názvem Aplikace a využití
fluorescenčních metod detekce bakterií a mikromycet v mikrobiologické praxi (doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.) informuje o možnosti využití fluorescenčního značení pro detekci
buněk bakterií a kvasinek (mikromycet) a zjištění stavu jejich vitality a metabolické aktivity ve vzorcích čistých
kultur, pro přírodní vzorky, sedimenty, nárosty a biofilmy, kaly barvicí metody nenahrazují metody kultivační.
Aplikace barviv v dodávaných kitech
(Molecular Probes) je velmi jednoduchá, rychlá a vykazuje vysokou účinnost vizualizace fluorescenčního zabarvení pod fluorescenčním nástavcem mikroskopu.
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Ad (V) Polutanty a ekologické zatížení vod
O zatížení vodárenské nádrže Bukovec a jejího povodí arzénem a antimonem informoval Ing. Pavel Hucko, CSc. V příspěvku uvedené úrovně
koncentrací jsou významné z hlediska využití zdroje vody pro vodárenské účely. Ze získaného sledování vyplynulo, že v průběhu roku dochází
k výrazným změnám v obsahu arzénu
a antimonu ve vodě, které vykazují sezónní dynamiku.
Po 40ti letech napuštění nádrže
Hostivař se v sedimentech akumulovaly různé kovy a PAU. O zcela jedinečném odběru vzorku sedimentu z nádrže a o jeho zatížení polutanty informoval příspěvek autorského
kolektivu Ing. Lucie Doležalové. Významným zjištěním byla i chronická
toxicita sedimentů, která vykazovala
vysokou úmrtnost testovaných organismů.
Tříletým sledováním kvality srážkových vod v Krkonošském národním parku se zabýval autorský kolektiv
doc. Ing. Niny Strnadové, CSc. V rámci projektu bylo hodnoceno 6 odběrových míst na transektu Luční hora –
Strážné. Akumulovaný objem srážek
sloužil pro přepočet hodnoty ukazatelů (pH, konduktivita, vybrané kationty
a anionty) na průměrné plošné hmotnostní zatížení v daném místě.
Vlivem dešťové kanalizace na obsah
toxických kovů a kvality vody v drobném urbanizovaném toku se zabýval
autorský kolektiv Ing. Lucie Doležalové. Zátišský potok, který je ovlivněný
sedmi vyústěními dešťové kanalizace, byl vyhodnocen za použití standardů environmentální kvality. Tok je významně zatížený polutanty, zaznamenány byly zvýšené hodnoty CHSK, TOC,
amoniakálního dusíku a rizikové koncentrace mědi.
Ad (VI) Odpadní vody, čistírenství
a metody
Ing. Adam Bartoník přednesl za autorský kolektiv příspěvek zaměřený
na znovuvyužití šedých vod a jejich
energie. Výhodou využití šedých vod
je možné znovuvyužití vyčištěné vody
v systému, čímž dojde ke snížení provozních nákladů na nákup vody z vodovodní sítě.
Dr. Ing. Monika Stavělová v příspěvku s názvem Využití saprobního indexu
pro hodnocení kvality sanace ropných
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lagun informovala o využití indexů
saprobity, jako vhodné kontrolní metody pro hodnocení kvality remediačních prací s dopadem na kvalitu vodních systémů (jezera a toky) nejen pro
remediační firmy, ale i pro kontrolní
orgány státní správy. Na základě hydrobiologické analýzy založené na stanovení indexů saprobity bylo prokázáno, že v důsledku sanačních prací
došlo k významnému zlepšení kvality vodního ekosystému a trvalé změně saprobity z alfa-mezosaprobního
stupně do horší (místy až lepší) betamezosaprobity. Využití systému saprobity se ukázalo jako velmi citlivé,
umožnilo odhalit i „nepřiznaný“ jednodenní havarijní únik odpadních vod
z rafinérie zaústěný přívodním kanálem přímo do jezera v létě mezi třetí a čtvrtou vzorkovací kampaní. Index saprobity má měřitelnou hodnotu, jedná se o legislativně standardizovanou metodu a teoretický princip
je srozumitelný i pro laiky, které se
účastní správních řízení.
Ing. Josef Trögl, Ph.D. za autorský
kolektiv, v příspěvku s názvem Odstraňování dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod pomocí denitrifikačních biokatalyzátorů Lentikats, informoval o průběhu vědeckovýzkumné práce v rámci
dvou projektů. Projekty byly zaměřené
na odstraňování dusičnanů a dusitanů
z vod s vysokou salinitou a nedostatkem nutrientů pomocí denitrifikačních
bakterií enkapsulovaných v polyvinylalkoholové matrici. Výsledky prokazují
význam enkapsulace, která má význam
z hlediska ochrany organismů v nepříznivých podmínkách a udržení jejich vysoké koncentrace v podmínkách limitujících jejich množení.
O využití průtokové cytometrie pro
detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod informoval za autorský kolektiv MVDr. Přemysl
Mikula, Ph.D. Práce je na jedné straně
věnována metodě průtokové cytometrie, která významně nahrazuje klasické
kultivační techniky, které by byly klasicky použity pro zjištění úrovně mikrobiálního oživení v systému, a na druhé straně se práce zabývá účinností filtračního nanomateriálu.
Ing. Lucie Krayzelová za autorský
kolektiv přednesla výsledky z laboratorního ověřování metody stanovení
fluoridů. Zaměřila se na problematiku
předúpravy vzorku fluoridů alkalickou
hydrolýzou. Klasické alkalické tavení,
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které uvádí norma ČSN ISO 10359-2 se
prokázalo jako nevhodné.
Odborný program konference zakončila se svým příspěvkem s názvem
Novinky v mikrobiologii kalů Ing. Ladislava Matějů. Proces nakládaní s kaly,
kontroly a sledování jakosti výstupů
není jednoznačně v právních předpisech a nařízeních definované, není jednotná terminologie a právní předpisy
se neshodují. Stejně nejasný je i výběr
indikátorových organismů spolu s jejich limitní koncentrací.
Zájemce o bližší informace ke konané akci odkazujeme na internetovou adresu http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-02-01#hlavni,
kde je možné shlédnout nejen program, fotogalerii, přehled témat
dodaných a otištěných ve sborníku
(prodejný i po konání akce, možno
objednat na adrese firmy Ekomonitor), ale současně blíže nahlédnout
do prezentací přednášejících v souboru typu .pdf. Podstatné pro konanou akci je i fakt toho, že organizátoři vždy žádají, v souladu s vyhl. MZd.
ČR č. 321/2008 Sb., kterou se mění
vyhl. č. 423/2004 Sb., o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky Komoru vysokoškolsky vzdělaných
odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Zveme Vás na již 30. ročník konference Vodárenská biologie, který se bude konat v prostorách hotelu DAP v Praze Dejvicích v lednu/únoru 2013. Tento ročník bude pojat slavnostněji, zjm. pak odpolední raut,
na kterém budete moci, mimo jiné,
vzdát svůj hold zakladatelce této akce,
prof. RNDr. Aleně Sládečkové, CSc.,
která se dožívá významného životního jubilea. K této příležitosti plánujeme i napsání pamětí a vzpomínek, ať
už z jejího působení na vysoké škole,
a nebo v praxi (vodárenské, čistírenské, energetické provozy, apod.). Pokud máte osobní vzpomínky na její aktivní léta, fotografie, apod. adresujte je
na adresu jana.ambrozova@vscht.cz,
prosím ve stručnosti (ne vše bude možné v plném znění publikovat).
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Oznamy
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky

Odpadové vody 2012
AČE SR usporiada v dňoch 17. – 19. októbra 2012 na Štrbskom Plese
7. bienálnu konferenciu Odpadové vody 2012
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE
 výstavba a prevádzka ČOV
 komunálne ČOV
 stokové siete a odľahčovacie komory
 vplyv odpadových vôd na recipienty
 kalové hospodárstvo ČOV
 získavanie a úprava bioplynu

 legislatíva a projekty pre stokové siete a ČOV
 hydrochémia, laboratórne postupy
a stanovovanie prevádzkových parametrov
 priemyselné ČOV
 posterové sekcie

Súčasťou programu bude samostatná prednášková a posterová sekcia mladých výskumníkov a prevádzkovateľov s názvom FÓRUM 33.
Je určená autorom, resp. prvým autorom príspevkov, ktorých vek v čase písania príspevkov je 33 a menej rokov. Príspevky v tejto sekcii budú
hodnotené a najlepšie príspevky budú ocenené. Žiadame autorov, aby túto skutočnosť zvýraznili v abstraktoch.
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
 do 11. júna 2012: zaslanie abstraktov v rozsahu max. jednej A4 na adresu: Ing. Marián Bilanin, PhD. (predseda programového výboru)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica (tel.: +421 48 4327 759; +421 915 790 781; fax: +421
48 4327 803, e-mail: mbilanin@stvps.sk).

Abstrakt príspevku s názvom a autorským kolektívom je nutnou podmienkou pre jeho prijatie.
 do konca júla 2012: zverejnenie konečného programu konferencie spolu
so záväznými prihláškami na www.acesr.sk

BLIŽŠIE INFORMÁCIE (k programu):
Ing. Marián Bilanin, PhD. (e-mail: mbilanin@stvps.sk; tel.: +421 48 4327 759; +421 915 790 781; fax: +421 48 4327 803)
Ing. Miloš Dian – zodpovedný za sekciu Fórum 33 (e-mail: dian@avssr.sk; tel.: +421 903 462732)
Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk; tel.: +421 903 932219)
BLIŽŠIE INFORMÁCIE (k organizácii konferencie):
Marta Onderová - sekretariát konferencie. Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického
a environmentálneho inžinierstva, FChPT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
e-maily: miroslav.hutnan@stuba.sk; marta.onderova@stuba.sk, tel.: +421 2 59325387; fax: +421 2 59325792

Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Vo februári a marci 2012 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto
slovenské technické normy:
STN ISO 5667-21: 2012 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek.
Časť 21: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody dodávanej cisternami
a inými spôsobmi ako vodovodnou sieťou
STN EN 16039: 2012 (75 7204) Kvalita vody. Návod na hodnotenie
hydromorfologických vlastností jazier (STN vyšla len v anglickom
originálnom znení, preklad do slovenčiny sa nepripravuje)
STN EN 15972: 2012 (75 7852) Kvalita vody. Pokyny na kvalitatívne
a kvantitatívne skúmanie morského fytoplanktónu (STN vyšla len
v anglickom originálnom znení, preklad do slovenčiny sa nepripravuje)
STN EN ISO 11296-1: 2012 (75 6130) Potrubné systémy z plastov
na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí
a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne
STN EN ISO 11296-3: 2012 (75 6130) Potrubné systémy z plastov
na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí
a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami
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STN EN ISO 11296-4: 2012 (75 6130) Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie rúrami vytvrdzovanými
na mieste
V súvislosti s vydaním slovenských verzií STN EN ISO 11296-1: 2012,
STN EN ISO 11296-3: 2012 a STN EN ISO 11296-4: 2012 boli zrušené
anglické verzie týchto noriem:
STN EN ISO 11296-1: 2011, STN EN ISO 11296-3: 2011 a STN EN ISO
11296-4: 2011
Od 1. 3. 2012 boli bez náhrady zrušené tieto normy:
STN EN 26595: 1998 (75 7444) Kvalita vody. Stanovenie celkového arzénu. Spektrofotometrická metóda s dietylditiokarbamátom
strieborným
STN P ENV ISO 13530: 2001 (75 7032) Kvalita vody. Príručka riadenia analytickej kvality pri analýzach vody
Dôvodom zrušenia oboch noriem je zrušenie príslušných prevzatých
európskych noriem a noriem ISO.
Vodohospodársky spravodajca
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Naši jubilanti

Ing. Pavel Hucko, CSc. – 60. narodeniny
V prvej chvíli sa nám ani veriť nechcelo, že náš milý kolega, Ing. Pavel Hucko,
CSc., sa stal šesťdesiatnikom. Ale je to
tak.
Narodil sa 10. apríla 1952 v České
Lípě. Po skončení Strednej priemyselnej
školy chemickej v Humennom absolvoval roku 1976 Vysokú školu chemickotechnologickú v Prahe, Katedru technológie vody a prostredia, kde získal
inžiniersky titul v odbore technológia
vody a prostredia, a roku 1983 tu obhájil aj dizertačnú prácu v odbore technológia vody.
Od roku 1981 pracuje vo Výskumnom
ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Počas svojho pôsobenia vykonával vedúce funkcie – vedúci odboru, vedúci útvaru, v súčasnosti je vedúcim oddelenia povrchových vôd. Počas vyše
30-ročného pôsobenia vo VÚVH sa venoval kvalite podzemných a povrchových vôd, kvalite sedimentov v tokoch a nádržiach, technológiám úpravy vôd, ako aj implementácii legislatívy EU v oblasti vodného hospodárstva. Stal sa autorom a spoluautorom viacerých metodík, postupov a usmernení v oblasti kvality vôd; jeho vedecko-výskumná činnosť sa premietla
do zavádzania nových technológií, procesov, metodík, noriem
a usmernení v oblasti kvality vôd; významný je tiež jeho podiel na príprave nových legislatívnych predpisov, koncepčných
a strategických dokumentov vodného hospodárstva.
Inžinier Hucko pôsobil a pôsobí ako koordinátor, zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedecko-technických projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikoval vo viac než 200 prácach
prezentovaných na vedeckých a odborných konferenciách, seminároch a v odborných časopisoch. Z posledného obdobia
sú to napr. publikácie: Zaťaženie vodárenskej nádrže Bukovec
a jej povodia arzénom a antimónom (2012), Výskyt vybraných
skupín organických polutantov v sedimentoch vodných tokov
na Slovensku (2011), Vplyv regulačnej ťažby sedimentov z VD
Hričov na kvalitu vôd (2011), Výskyt fosforu vo vode a v sedimentoch vodárenskej nádrže Klenovec (2011), Kvalita vody
a sedimentov VS Drahovce – Madunice (2010), Water Quality
Protection of Surface Waters in Slovakia and Measures to Reduce Impact of Incidents in Which Waters Could be Accidentally Polluted (2010), Vodárenské nádrže a ich úloha v zásobovaní pitnou vodou (2010), Evaluation of Ecotoxicity, Genotoxicity
and Biodegradability of PCB-contaminated Sediments (2010),
Zhodnotenie ekotoxicity a genotoxicity sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) (2010).
Za zmienku stoja aj ďalšie práce z posledného obdobia: Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (EHK OSN 2011), Dopadová štúdia na zmenu manipulačného poriadku vodnej stavby Veľká Domaša (2010), Hodnotenie environmentálnych vplyvov sedimentov malých vodných nádrží a možnosti ich riešenia (2010), projekt INTERREG
IIIA Project on Landscape and water Management Concept Based on Water Retention, its Feasibility Study and Planning at
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Bodrogköz Area (2008), medzinárodný
projekt The Tisza River Project, Real-Life
Scale Integrated Catchment Models for
Supporting Water - and Environmental
Management Decisions (2004).
Nemenej významnou a prínosnou je
práca inžiniera Hucka ako posudzovateľa projektov predkladaných Grantovej
agentúre ČR, Akadémii vied ČR, Grantovej agentúre SAV a Agentúre na podporu výskumu a vývoja SR, ako oponenta doktorandských a habilitačných
prác, ako lektora vzdelávania odborných pracovníkov v rezorte životného
prostredia v oblasti hydrochémie, vzorkovania vôd a sedimentov. Je dlhoročným organizátorom a odborným garantom konferencií s medzinárodnou
účasťou „Hydrochémia“ a „Sedimenty
vodných tokov a nádrží“.
Ing. Hucko sa tiež podieľa na práci viacerých odborných
spoločností a redakčných rád časopisov, ktoré sa zaoberajú problematikou vodného hospodárstva (člen predsedníctva
SNK IWA, člen Výkonného výboru Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti ZSVTS, predseda Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti ZSVTS pri VÚVH Bratislava, člen predsedníctva Československej asociácie vodárenských expertov, člen redakčnej rady časopisu Vodní hospodářství). Je predsedom redakčnej rady časopisu Vodohospodársky spravodajca, ktorý
na Slovensku zohráva nezastupiteľnú úlohu v šírení odborných
vodohospodárskych poznatkov.
Za výsledky svojej práce bol inžinier Hucko v roku 2006
ocenený Cenou ministra životného prostredia (Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie) a aj Čestným uznaním VÚVH za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja vodného hospodárstva.
V roku 2012 mu minister životného prostredia opätovne udelil Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos
v starostlivosti o životné prostredie.
Myslíme si, že všetci, ktorí Paľka Hucka poznajú ako súčasného vedúceho oddelenia povrchových vôd VÚVH, súčasného predsedu redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu a tiež ako odborníka, kolegu a priateľa, budú súhlasiť s tým,
že bežne nestretávajú človeka jeho kvalít. Nielenže je pre neho
charakteristická mimoriadna pracovitosť a dôslednosť, ale
predovšetkým to, že na jeho slovo sa možno spoľahnúť za každých okolností. Navyše, je vždy veľmi príjemným spoločníkom,
a to vo chvíľach vážnych i veselých.
Milý Pavel, blahoželáme Ti z celého srdca, prajeme Ti pevné zdravie, ešte mnoho, mnoho pracovných úspechov, ale
tiež veľa pohody v rodinnom kruhu. Tešíme sa, že sme s Tebou
v rovnakom čase na rovnakom mieste.
Ing. Peter Belica, CSc.,
za Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Tatiana Šimková
za redakčnú radu Vodohospodárskeho spravodajcu
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Opustili naše rady

Za profesorom
Michalom Lukáčom
12. marca 2012 nás vo veku 73 rokov navždy opustil náš spolupracovník, kolega, vysokoškolský učiteľ, popredný priehradár a vodohospodár Slovenska –
prof. Ing. Michal Lukáč, PhD. S hlbokým žiaľom a prejavom úprimnej sústrasti jeho
pani manželke a deťom s rodinami, jeho najbližším príbuzným a celej smútiacej
rodine, sme odprevadili pána profesora 16. marca 2012 na jeho poslednej ceste.
Celý jeho aktívny život bol spätý so Stavebnou fakultou STU, Katedrou geotechniky, kde nastúpil do zamestnania hneď po skončení vysokoškolských štúdií v roku 1962. V roku 1973, po obhájení kandidátskej dizertačnej práce, mu
bola udelená hodnosť kandidáta technických vied, v roku 1980 bol vymenovaný za docenta a v roku 1996 za profesora vo vednom odbore Hydrotechnika. Počas svojho dlhodobého, takmer 50-ročného obetavého pedagogického pôsobenia na našej fakulte odovzdával svoje schopnosti, vedomosti a bohaté praktické
skúsenosti svojim poslucháčom – stovkám súčasných inžinierov – vodohospodárov, viac ako 50-tim diplomantom a tiež svojim kandidátom technických vied.
Pán profesor Lukáč bol známy svojou mimoriadnou pracovitosťou a húževnatosťou. Bol to dôsledný pedagóg - náročný i zhovievavý zároveň - pripravený
vždy pomôcť a poradiť. Tak si na neho spomínajú najmä jeho diplomanti. Bol to
aj vedec a vysoko uznávaný odborník v oblasti navrhovania, výstavby a prevádzky nádrží a priehrad. Svojím prístupom k povinnostiam sa hlboko zapísal do povedomia nielen mnohých kolegov na pracovisku, absolventov vodohospodárov,
inžinierov priehradárov, ale aj spolupracovníkov v spoločenskej praxi, s ktorými
riešil nespočetné úlohy týkajúce sa spoľahlivosti prevádzky nádrží a priehrad. Nezabudnuteľná ostane jeho nezištná odborná pomoc, založená na hlbokých poznatkoch a vedomostiach v oblasti riešenia širokého spektra problémov.
Mimoriadne široká bola aj vedecko-výskumná činnosť prof. Ing. Michala Lukáča, PhD. Bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých výskumných
úloh. Významného medzinárodného uznania sa dostalo výsledkom jeho štúdie
zaoberajúcej sa vplyvom vedľajších účinkov na nádrže, ktorá bola transformovaná do úlohy UNESCO. Bohatá bola aj publikačná činnosť profesora Lukáča odrážajúca jeho mnohostranné vedecko-výskumné bádanie i širokú spoluprácu
so spoločenskou praxou v oblasti navrhovania i reálnej prevádzky vodných stavieb. Bol spoluautorom a autorom viac než 10 knižných publikácií, z toho dvoch

v anglickom jazyku. Napísal stovky článkov na konferencie a sympóziá, na svetové priehradárske kongresy a exekutívy, do vedeckých a odborných časopisov. Bolo len málo konferencií s priehradárskou problematikou, či už doma alebo v zahraničí, na ktorých by prof. Lukáč nemal svoj aktívny podiel - ako odborný garant, generálny spravodajca alebo prednášateľ. Meno profesora Lukáča je
uvedené na mnohých odborných posudkoch, ktoré počas svojho profesijného života napísal. Niekoľko desaťročí bol predsedom, podpredsedom a členom mnohých odborných komisií pre udeľovanie vedeckých hodností, štátnicových komisií a komisií pre obhajoby diplomových prác a ďalších skúšobných komisií na vysokých školách a iných vedecko-odborných inštitúciách doma aj v zahraničí.
Bol priehradárom telom i dušou a takto dlhodobo reprezentoval Československo v Národnom komitéte ICOLD - ako tajomník a neskôr podpredseda Československého, po roku 1993 Slovenského priehradného výboru.
Len ťažko možno spočítať všetky výsledky práce profesora Lukáča. Práce, ktorá ho napĺňala, ktorá ho tešila a ktorej sa neúnavne venoval počas svojho aktívneho pôsobenia na fakulte, ale aj mimo nej. Povolanie pedagóga bolo zmyslom
jeho života, aj po sedemdesiatke sa ťažko vyrovnával s faktom, že by si mal užívať chvíle zaslúženého odpočinku na dôchodku. Akoby sa podvedome bránil tejto etape života, ktorú mu nakoniec sám osud nadelil len poskromne.
My všetci, ktorí sme profesora Lukáča poznali, či už ako pedagóga, špičkového priehradárskeho odborníka a vedca, my, ktorí sme s ním, naším priateľom Miškom, prežili veľa pekných rokov na Katedre geotechniky SvF STU, my, slovenskí priehradári, si s neskrývanou bolesťou v duši uvedomujeme, že odišiel človek s veľkým srdcom. Po pánovi profesorovi tu ostáva prázdne miesto. Ostávajú však aj milé spomienky na vzájomné spolužitie, na významné výsledky jeho
práce, z ktorej bude ešte mnoho generácií – nielen študentov Stavebnej fakulty
STU v Bratislave, ale aj jeho bývalých poslucháčov – súčasných inžinierov i ďalších odborníkov priehradného staviteľstva - čerpať cenné poznatky, vedomosti a skúsenosti.
Za všetko, pán profesor, úprimne ďakujeme. Česť Vašej pamiatke.
Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

Za inžinierom
Jozefom Turčanom
Ďalší známy slovenský hydrológ a vodohospodár, Ing. Jozef Turčan, CSc., sa
20. marca 2012 vybral, pre všetkých jeho priateľov a známych veľmi neočakávane, na svoju poslednú púť.
Pripomeňme si zopár údajov z jeho života. Narodil sa v roku 1936 v Užhorode. Maturoval v Košiciach na Priemyselnej škole stavebnej, v odbore vodné hospodárstvo. V tejto vodárskej dráhe pokračoval na Stavebnej fakulte SVŠT. Svoje
vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1960.
Prvým jeho pracoviskom bol odbor vodného hospodárstva na Mestskom
národnom výbore v Bratislave. Po ôsmich rokoch prešiel do Ústavu hydrológie
a hydrauliky SAV, kde sa zaoberal predovšetkým problémami hydrológie snehu,
najmä variabilitou jeho rozloženia. Venoval sa aj experimentálnej práci spojenej s meraním snehu a vytváraním snehomerných sietí. Téma snehu bola nosnou
aj v jeho kandidátskej dizertačnej práci, ktorú obhájil v roku 1972. Počas svojho
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pôsobenia na ÚH SAV absolvoval dlhodobú stáž na špičkových vodohospodárskych a univerzitných pracoviskách v Kanade.
V roku 1981 odišiel na Hydroconsult, kde pôsobil naďalej ako hydrológ. Tu sa
venoval modelovaniu odtoku z povodia a modelovaniu odtoku z urbanizovaného územia. Začiatkom deväťdesiatych rokov odišiel do dôchodku. Aj naďalej ako
autorizovaný inžinier riešil alebo spolupracoval na riešení mnohých projektov
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem toho sa aktívne zapájal do normotvornej činnosti a prekladu noriem, venoval sa hydrologickej terminológii a stále bol aktívnym snehárom.
Ing. Jozef Turčan, CSc., bol dlhoročným členom redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu a Vodohospodárskeho časopisu.
So spomienkou na Jožka Turčana
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.

Vodohospodársky spravodajca
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Zaznamenali sme

XVII. medzinárodné stretnutie snehárov
Michal Jeníček
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Již posedmnácté se letos 7. – 9.
března konal seminář s názvem Stretnutie snehárov. Místem setkání byla
malebná osada Rejvíz uprostřed Jeseníků a jeho pořádání se vůbec poprvé
ujala Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Na Rejvíz se sjelo celkem 36 účastníků z České a Slovenské republiky,
kteří zastupovali 7 institucí jak z výzkumné a akademické sféry, tak ze sféry soukromé. Hlavním bodem třídenního programu byly prezentace a diskuze hlavních výsledků výzkumu jednotlivých pracovišť zabývající se
z nejrůznějších úhlů pohledu problematikou akumulace a tání sněhu a to
jak z hlediska kvantity a celkové bilance, tak po kvalitativní stránce. Celkem
bylo předneseno 15 příspěvků, ve kterých byl zhodnocen pokrok ve využití
nových metod a přístupů jak v terénním monitoringu sněhu a jeho vlastností, tak v analýze a kvantifikaci procesů akumulace, transformace a tání
sněhu. Diskutovány byly především
následující tematické okruhy:
– nové zkušenosti a poznatky monitoringu sněhové pokrývky a pokrok
ve využití nových automatických
přístrojů a metod dálkového průzkumu Země
– měření hydrofyzikálních a mikrobiologických vlastností přírodního
i umělého sněhu
– hodnocení geostatistických metod
počítající prostorové rozložení sněhu
v povodí
– použití metod hydrologického modelování k výpočtu akumulace a tání
sněhu
– využití stabilních izotopů kyslíku
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pro stanovení podílu vody ze sněhu
na odtoku
– simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku a kvantifikace energetických toků na rozhraních atmosféra-sníh-půda
Důležitost řešení uvedených témat
dokládají stále přítomná rizika a následné škody spojené s akumulací
a táním sněhu, který za určitých podmínek může způsobit různé hydrologické extrémy, jako jsou povodně, sucho a problémy spojené se zámrzem
vodních toků a následnými ledochody
a ledovými průvaly. Z uvedených důvodů mají podobná setkání stále velký význam a umožňují na jedné straně
výměnu a propojení nových poznatků základního i aplikovaného výzkumu a na druhé straně vzájemnou spolupráci mezi výzkumnými pracovišti
a soukromou sférou.
Bohužel se letošní setkání stalo posledním pro Josefa Turčana, zakladatele Stretnutí snehárov a mimořádného člověka, pro nějž byla hydrologie sněhu celoživotním odborným
tématem a také koníčkem. Nezapomeneme!
SEZNAM PŘEDNESENÝCH
PŘÍSPĚVKŮ:
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3. Liová, S., Matoková, K., Smrtník,
P., Wendlová, V., Zvolenský, M.:
Vyhodnotenie zásob vody v snehovej pokrývke v povodí Váhu zima 2011/2012, porovnanie zím
od roku 2004 do 2012
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10. Beitlerová, H., Fliegl, O., Jelínek,
J., Jeníček, M.: Akumulace a tání
sněhu v experimentálních povodích PřF UK na Šumavě
11. Juras, R., Pavlásek, J.: Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku
12. Klose, Z., Pavlásek, J.: Porovnání
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na lokalitách s různým lesním managementem v NP Šumava
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15. Hríbik, M. a kol.: Hydrofyzikálne
vlastnosti umelého snehu
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1.
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika
(k článku na strane 9)

Mapa nadmorských
výšok hladiny

Mapa hĺbok vody

Mapa rýchlostí prúdenia vody

Obr. 1: Mapa mierky 1:10 000 s vyznačením priebehu záplavovej
čiary Q 100

Obr. 2: Ukážka spracovaných máp pre oblasť Košíc

Obr. 3: Mapy
záplavových čiar

Obr. 4: Mapa
povodňového rizika
Foto: archív Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Košice

MVE Dobrohošť
(k článku na strane 8)

Vizualizácia

Výstavba

Odberný objekt do ramennej sústavy a MVE Dobrohošť

Foto: archív Vodohospodárskej výstavby, š. p.
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èlen skupiny BRUGG

Medzi energiou a spotrebite¾om

Prístroje, meranie,
regulácia a riadenie
technologických
procesov.
Poradenstvo,
projekcia, finálne
dodávky a
servis.

Voda je život, chráòme si ju
Adresa: Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.
Pluhová 2, P.O.BOX 96
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika
E-mail: office@regotrans-rittmeyer.sk
www.regotrans-rittmeyer.sk

Tel: +421-2-444 61612
+421-2-444 61641
+421-2-443 71766
Fax: +421-2-444 61478

Úvodník / Obsah
Milí čitatelia,
opäť je tu čas prázdnin a dovoleniek. Leto roztvorilo svoju košatú voňavú náruč a rozdáva nám sladké plody plným priehrštím.
Krátko predtým ako sa leto rozbehlo, pripomenuli sme
si 5. júna Svetový deň životného prostredia. Pripomíname
si ho od roku 1972, kedy sa v Stockholme konala prvá
konferencia OSN o životnom prostredí. Táto konferencia s podtitulom JE LEN JEDNA ZEM prerokovala súhrnnú
správu o stave životného prostredia, schválila deklaráciu o životnom prostredí a na základe jej odporúčaní bol
schválený Environmentálny program OSN (UNEP).
Svetový deň životného prostredia môže byť dobrým
dňom pre rozjímanie o vyčerpateľnosti, resp. nevyčerpateľnosti prírodných zdrojov na Zemi. Už na sklonku 16.
storočia sa objavovali rozličné variácie teórií, ktorých
ústrednou myšlienkou bolo, že zatiaľ čo počet obyvateľov zemegule rastie geometrickým radom, zdroje obživy
vzhľadom na limitovanú plochu pôdy len aritmetickým.
Tak sa postupne rodili úvahy o potrebe ochrany prírodných zdrojov. Ale boli aj protichodné názory, ktoré tvrdili, že prírodné zdroje sú nekonečné a jediným limitujúcim faktorom je človek. Dočítala som sa, že dnes existujú
komerčne úspešné hydroponické farmy, ktoré sú schopné denne produkovať cca jeden kilogram potravín na štyroch štvorcových metroch, a tak so súčasnými technológiami by bolo možné celú sedemmiliardovú populáciu
Zeme uživiť na ploche Chorvátska.
Pokrok vo vede, technike a technológiách, ktorému
predchádza nadšenie pre danú vec a vytrvalosť so striedaním úspechov a neúspechov - to je to, čo posúva našu
planétu dopredu. Aj slovenské vodné hospodárstvo musí
pracovať s progresívnymi technológiami. V tejto súvislosti mi dovoľte malú výzvu: Vodohospodársky spravodajca je bezplatne distribuovaný priemerne na 800 adries. Medzi nimi sú aj firmy či dodávatelia pre vodné hospodárstvo, ktorí by mohli zvážiť možnosť predstavenia
svojich produktov a technológií formou reklamy v našom časopise. Prezentácia vašich profesijných aktivít
vo Vodohospodárskom spravodajcovi za veľmi priaznivé ceny znamená aj pozdvihnutie úrovne časopisu.
Slovensko potrebuje zavádzať kvalitné technológie a podobne, ako nemožno druhý raz urobiť dobrý prvý dojem,
tak ani príležitosť stať sa prvým na trhu sa nezvykne opakovať.
P. S.: Keď si napustím pohár vody, je to pre mňa samozrejmosť. No zároveň je to pre mňa aj skutočný sviatok.
Často myslím na tých ľudí, vďaka ktorým ten pohár vody
mám. A veľmi často (obzvlášť v lete) si hovorím, že neexistuje geniálnejšia tekutina - voda je dokonalá.
Všetkým vodohospodárom prajem bezstarostné leto
plné krásnych zážitkov. Leto plné dokonalej vody. A nech
vás voda poslúcha. 
Mgr. Tatiana Šimková, zodpovedný redaktor VS
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Z vodohospodárskej histórie

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. jubiluje
Ing. Marián Supek
generálny riaditeľ
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica

1. júla tohto roku si celá naša vodohospo- skeho podniku s upraveným režimom ekono- skom kanáli, ktoré boli postihnuté rozsiahlou
dárska obec pripomenula 15. výročie vzni- mického a finančného hospodárenia.
povodňou. Povodne nás však neobchádzaku SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO
Záujem o sídlo podniku mali samozrejme li ani v ďalších rokoch, ktoré boli charakterisPODNIKU, š.p. Banská Štiavnica, ktorý ako aj iné mestá, no Banská Štiavnica so svojou stá- tické nadnormálnymi zrážkovými hodnotami.
štátny podnik s celoslovenskou pôsobnos- ročnou históriou spojenou s priehradným sta- Každá povodeň, či to už bolo na Toryse, Malej
ťou zabezpečuje správu vodohospodársky viteľstvom a využívaním vody na banské úče- Svinke, Krupinici, Ipli, Tise, Uhu, Poprade, Ľuvýznamných a ďalších vodných tokov, sprá- ly, ale aj aktuálnou eufóriou z jedinečného zá- bickom potoku, Jakubianke, Ondave, Latorivu povodí, ochranu pred poci, Handlovke, ale aj na ďalších
vodňami, ako aj údržbu a vytyväčších či menších vodných točovanie plavebnej dráhy na dukoch, vždy ukázala aj nesmiernajskej vodnej ceste. Vznik a innu obetavosť vodohospodárov
štitucionalizácia nášho podniku
a ich pripravenosť a schopnosť
pred 15-timi rokmi bola (a ešte
zápasiť s vodným živlom v záaj je) často predmetom rôznych
ujme záchrany životov a majetdiskusií a polemík. Polemizovaku štátu i jednotlivcov.
lo sa o tom, prečo práve SloNovodobá 15-ročná história
venský vodohospodársky podštátneho podniku slovenských
nik, š. p. a prečo práve v Banskej
vodohospodárov
priniesla
Štiavnici, keď dovtedajší model
však aj jedno dôležité poznaštyroch podnikov povodí, legisnie. Tam, kde boli vybudované
latívne upravený po pamätnej
priehrady a hrádze, tam bol nekatastrofálnej povodni na Dugatívny účinok povodní podnaji v roku 1965, v podstate
statne menší a niekde priam
fungoval. Odpoveď na tieto po- CCez plavebné
l b é kkomory vodného
d éh di
diela
l GGabčíkovo
bčík sa za 20 rokov
k v obidvoch
bid h smerochh pre- nulový. Dunaj s gabčíkovskou
lemiky je však pomerne jedno- plavilo takmer 310 tisíc plavidiel, bezmála 5 a pol milióna osôb a takmer 120 miliónov sústavou, celá vážska kaskáda,
duchá. V auguste 1993 totiž na- ton nákladu. Za 20 rokov prevádzky dokázal kolektív zamestnancov závodu Vodné dielo ale aj iné vodné stavby jednoGabčíkovo bezpečne prevádzkovať celý tento pozoruhodný komplex.
dobudlo účinnosť nariadenie
značne potvrdili opodstatnevlády Slovenskej republiky č. 178/1993 o fi- pisu na Listinu svetového dedičstva UNESCO, nosť vedeckých prístupov v protipovodňovej
nančnom hospodárení štátnych podnikov, nakoniec najviac presvedčila vtedajšie štátne ochrane.
ktorým sa zrušil inštitút prerozdeľovania zis- orgány o svojej opodstatnenosti stať sa sídlom
Žiaľbohu, ani napriek tomuto poznaniu sa
ku na úrovni centrálnych riadiacich orgánov, takého významného štátneho podniku, akým v ostatných rokoch nenašli finančné prostrieduplatňovaný podľa predchádzajúcich legis- SVP, š.p. nesporne je. Napokon, pri tomto roz- ky zo štátu na potrebné investičné opatrelatívnych úprav, naposledy v nariadení vlá- hodovaní zohrala svoju úlohu aj snaha vtedaj- nia, ale ani na úhradu nákladov za verejnody ČSFR č. 577/1990. Nemožnosť prerozde- šej vlády o decentralizáciu viacerých dôleži- prospešné služby – najmä na ochranu pred
liť zisk a aj odpisy z ekonomicky efektívnych tých štátnych podnikov a úradov a ich umiest- povodňami. Vodné diela starnú, treba ich repodnikov na podniky stratové, a tým elimi- ňovanie v ďalších regiónoch Slovenska.
konštruovať, modernizovať technológie, ale aj
Uplynulých 15 rokov v živote podniku však automatizovať prevádzku. A tak sa aj napriek
novať vplyv polohovej renty, sa v plnej miere prejavila práve v podmienkach štyroch bý- vôbec nebolo ľahkých. Mnoho vecí sa nám maximálnemu využitiu zdrojov Európskej
valých štátnych podnikov povodí – Povodia podarilo, ale veľa nesplneného aj zostalo. Nie únie na investičnú výstavbu stav vodohospoDunaja, Povodia Váhu, Povodia Hrona a Po- preto, že by sme problémy nechceli alebo ne- dárskych objektov a zariadení nezlepšuje.
vodia Bodrogu a Hornádu. Kým vodohospo- vedeli riešiť, ale najmä preto, že napriek snaZostáva mi preto na záver len vyjadriť nádári na Považí a východnom Slovensku profi- he nemal náš podnik potrebné finančné zdro- dej, že súčasná vláda Slovenskej republiky, natovali predovšetkým z platieb za odber vody je. Treba však zdôrazniť, že počas celého ob- priek nevyhnutnosti riešenia zložitých ekonoa za využívanie sily vody na výrobu elektric- dobia existencie nášho štátneho podniku sme mických a finančných problémov nášho štátu,
kej energie, tak v Povodí Hrona zápasili priam zápasili nielen s ekonomickými a finančnými urobí v rámci svojich možností všetko pre to,
s existenčnými problémami. Jediným rieše- problémami, ale aj s priam neuveriteľne ne- aby sa nahromadené problémy vo vodnom
ním, ako túto ekonomicky rozdielnu poloho- priaznivými prírodnými pomermi. Veď už týž- hospodárstve zodpovedne a principiálne rievú rentu zohľadniť a tak vyrovnať hospodáre- deň po vzniku podniku sme v júli 1997 muse- šili - v záujme štátu, jeho občanov, ale aj v súnie všetkých dovtedajších štyroch podnikov, li odolávať 100-ročnej vode na rieke Morave lade so zámermi obsiahnutými v Rámcovej
bolo vytvorenie spoločného vodohospodár- a neskôr aj na Dunaji, Malom Dunaji a Šúrov- smernici EÚ o vode.
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15 rokov vodného hospodárstva
pod spoločnou strechou
Z podkladov kolektívu pracovníkov SVP, š. p. spracoval
Mgr. Ľuboš Krno
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

V celej histórii slovenského vodného hospodárstva je uplynulých 15 rokov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. síce len krátky úsek,

no z hľadiska systému optimálneho
fungovania komplexnej starostlivosti o vodné toky, nádrže, ochranné hrádze, vodohospodárske stavby a zabez-

pečovanie protipovodňovej ochrany
ako takej, ide o nesmierne významné
obdobie. Pred 15-timi rokmi sa totiž
naplnila dôležitá úloha zjednotenia

V rámci projektu „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 - 1999 - odstránenie následkov a preventívne opatrenia“ bol v roku 2005 dokončený aj polder na rieke
Chvojnici (Oreské). Už v nasledujúcom roku 2006 ho preverila rozsiahla povodeň na Myjave. Tento polder zadrží až milión kubíkov vody, čo bude v čase prívalových povodni
záchranou pre obce Oreské, Radošovce, Dubovce a Popudinské Močidľany.
7 – 8 2012
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Mobilné hradenie na protipovodňovom múriku pod vodomernou stanicou v Bratislave je súčasťou celého systému protipovodňovej ochrany Bratislavy, ktorý bol vybudovaný v rokoch 2004 – 2010 za viac ako 33 mil. eur

Povodeň v Handlovej v auguste 2010 brala doslova všetko
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celého vodného hospodárstva na Slovensku, takpovediac, pod jednu strechu. Zlúčením dovtedajších štyroch samostatných štátnych podnikov povodí
– Povodia Dunaja, Povodia Váhu, Povodia Hrona a Povodia Bodrogu a Hornádu pod novovzniknutý Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. Banská
Štiavnica sa totiž podarilo nielen eliminovať vplyv rozdielnej polohovej renty
jednotlivých bývalých štátnych podnikov povodí, ale vytvorili sa aj optimálne možnosti na vzájomnú pomoc a koordináciu všetkých novovzniknutých
odštepných závodov a správ povodí
a vodných tokov v rámci jedného podniku, a to najmä počas veľkých povodní. Možnosť prerozdelenia zisku z ekonomicky silného odštepného závodu, akým je napríklad odštepný závod
v Piešťanoch na závod, ktorý nedisponuje až takými výraznými prostriedkami na vytváranie zisku, akým je zase
odštepný závod v Banskej Bystrici, sa
prejavila nielen pri zlepšení bežnej prevádzkovej činnosti, ale posilnila aj sociálne istoty všetkých zhruba 3500 zamestnancov.
Sídlom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. sa stala Banská
Štiavnica. Prvý generálny riaditeľ SVP,
š.p., Dušan Palko, na slávnostnom zasadnutí banskoštiavnického Mestského zastupiteľstva pred 15-timi rokmi
povedal: „Voda mala po celé stáročia
nezastupiteľné miesto v rozvoji ťažobnej
činnosti Banskej Štiavnice. Tu vznikali aj
prvé unikátne diela nášho priehradného
Vodohospodársky spravodajca
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Blesková povodeň, ktorá sa 7. júna 2011 prehnala obcou Píla pod hradom Červený Kameň, zničila aj brehy 3-metrového potoka Gidra. Odrazu sa ním valila 30 metrov široká a 4 až 5 metrov hlboká rieka. SVP, š.p. OZ Piešťany vynaložil na zabezpečovacie práce na úprave koryta Gidry a jeho navrátení do pôvodného stavu v obciach Píla a
Budmerice v čase od vzniku povodne do konca augusta 2011 1 mil. 376 tis. eur

Dočisťovanie koryta toku po znížení prietoku v obci Píla

Konečná úprava toku v obci Píla

staviteľstva, známe štiavnické „tajchy“,
ktoré boli, ako historická súčasť mesta,
zapísané aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Právom sa teda Banská Štiavnica stáva i sídlom Slovenského
vodohospodárskeho podniku, ktorý za7 – 8 2012

streší doterajšie štyri samostatné štátne
podniky povodí v Bratislave, Piešťanoch,
Banskej Bystrici a Košiciach.“
Podnikové riaditeľstvo v Banskej
Štiavnici začalo koordinovať činnosť
štyroch odštepných závodov, ktorých

Vodohospodársky spravodajca

územná pôsobnosť na logickom princípe prirodzených hydrologických povodí však zostala zachovaná.
Vedenie štátneho podniku na čele
s Dušanom Palkom a jeho zástupcami,
Štefanom Borušovičom a Ladislavom
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V rámci investičných projektov, ktoré boli zrealizované v rokoch 2004 – 2010, sa za viac ako 427 tis. eur podarilo dokončiť aj úpravu potoka Hybica v podtatranskej obci Hybe.
Obec bola v minulých rokoch často postihovaná prívalovými dažďami z letných búrok, ktoré spôsobovali povodne na Hybici. Investičné práce spočívali v kompletnej rekonštrukcii starého rozpadávajúceho sa brehového opevnenia, zregulovaní Hybice a jej navrátení do pôvodného koryta, aby voda nebrala pôdu zo záhrad tamojších obyvateľov.

Jednou zo stavieb financovaných z pôžičky Rozvojovej banky Rady Európy bola stavba „Šahy - mestská časť Tešmak, ochrana intravilánu pred povodňovými prietokmi potoka Olvár“. V rámci stavby bol na potoku Olvár vybudovaný rozdeľovací objekt, ktorý rozdeľovaním zvýšených povodňových prietokov do pôvodného a odľahčovacieho
koryta zabezpečuje protipovodňovú ochranu intravilánu mestskej časti Tešmak v Šahách.
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Najväčšou zrealizovanou úpravou toku v rámci intravilánov obcí patriacich do pôsobnosti odštepného závodu v Banskej Bystrici bola stavba „Krupina, úprava potoka
Krupinica v celkovej dĺžke 681 m . Priečny profil je navrhnutý na tzv. 100-ročnú vodu - Q100 = 108 m3/s. Túto investičnú akciu si vyžiadala blesková povodeň 13. júla 1999,
keď sa Krupinou prehnala 1000-ročná voda, ktorá zanechala tragické následky, nielen na majetku, ale vyžiadala si aj ľudský život 34-ročného otca štyroch dcér.

A takto to vyzeralo v Krupine 13. júla 1999 večer
7 – 8 2012
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Podkonickým, však muselo okrem riešenia ekonomických problémov celého vodného hospodárstva ešte zabezpečiť aj vhodné priestory pre sídlo
podnikového riaditeľstva. Tieto snahy
boli nakoniec úspešne korunovanom
26. novembra 1999, keď bola za účasti vtedajšieho ministra pôdohospodárstva, Pavla Koncoša, slávnostne odovzdaná zrekonštruovaná historická budova na Radničnom námestí. Zavŕšilo sa tak niekoľkoročné úsilie o vznik
a etablovanie sa štátneho podniku slovenských vodohospodárov v Banskej
Štiavnici.
Dnes, keď si pripomíname toto výročie, nemožno sa nezastaviť tak pri
úspechoch, ale aj prehrách, ktoré náš
podnik zákonite sprevádzali.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. je predovšetkým podnikom
na uspokojovanie verejnoprospešných
záujmov. V zastúpení štátu zodpovedá
za viac ako 32 tisíc km vodných tokov,
287 vodných nádrží a tisíce kilometrov ochranných hrádzí a odvodňovacích kanálov v záplavových územiach,
ale aj za dunajskú vodnú cestu. Je pre-
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to logické, že činnosť vodohospodárov
je do veľkej miery ovplyvnená hydrologickými pomermi v krajine. Žiaľ, práve hydrologické pomery v uplynulých
15-tich rokoch, vyznačujúce sa nadnormálnymi zrážkovými hodnotami
a mimoriadne častými a ničivými povodňami, do veľkej miery ovplyvnili aj
ekonomické a finančné výsledky podniku. Protipovodňová ochrana síce zís-

točne len vyše 198 mil. €, čo predstavuje necelú tretinu plánovaných nákladov. Je preto logické, že väčšina investičných akcií plánovanej protipovodňovej ochrany zostala len na papieri.
Aj napriek tomu sa však podniku podarilo zrealizovať viacero pozoruhodných investičných akcií, z ktorých dominuje predovšetkým najnaliehavejšia a najrozsiahlejšia akcia posledných

Na tento projekt, nazvaný Bratislava
– protipovodňová ochrana, vyčlenila Európska komisia z Kohézneho fondu 26 552 936 eur, čo predstavovalo
85 % oprávnených nákladov. Ďalšími
10-timi percentami sa podieľal štátny
rozpočet a 5-timi percentami oprávnených nákladov náš podnik, SVP, š.
p. Po 5-ročnej práci bola koncom mája
2010 stavba, ktorej celkové investičné

Hať Veľké Kozmálovce na Hrone – tam sa odoberá voda pre elektráreň Mochovce

Jednou z najvýznamnejších stavieb financovaných zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie bola Vodná
stavba Veľké Kozmálovce - usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži. Celkovo sa vybudovalo 12 usmerňovacích výhonov konštrukčne pozostávajúcich zo štetovnicových stien
a sypaného kameňa. Veľké Kozmálovce slúžia na odber vody pre elektráreň Mochovce

kala aj podporu vlády, keď sa v roku
2000 prijal Program protipovodňovej
ochrany do roku 2010, no žiaľ, z predpokladaných a plánovaných viac ako
611 miliónov €, ktoré mal SVP, š.p. vynaložiť na protipovodňové opatrenia,
sa ku koncu roka 2011 vynaložilo sku-
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rokov - protipovodňová ochrana Bratislavy. K realizácii tejto stavby nám pomohla predovšetkým možnosť čerpať
finančné prostriedky z fondov Európskej únie.
Projektové práce na realizácii tejto stavby sa začali v máji roku 2004.

náklady dosiahli vyše 33 miliónov eur
(33 245 920,42), odovzdaná do užívania. Jej odolnosť voči veľkej vode však
ihneď preverila májová a júnová povodeň. A my môžeme len s radosťou konštatovať, že nové mobilné hradenie tejto stavby už hneď počas tejto povodne
v máji 2010 ochránilo Devín a Devínsku Novú Ves pred zaplavením a poškodením majetku občanov. Celý systém protipovodňovej ochrany Bratislavy je vybudovaný až na tzv. 1000-ročnú
vodu, čo znamená, že prietok Dunaja
môže dosiahnuť až Q1000= 13 500 m3/s
(okrem konštrukcií v Karlovej Vsi a Devíne, ktoré sú navrhované na prietok
zodpovedajúci Q100= 11 000 m3/s).
Okrem stavby Bratislava – protipovodňová ochrana sa však vďaka fondom Európskej únie podarilo zrealizovať aj viacero ďalších investičných akcií
protipovodňového charakteru. Už v rokoch 1999 – 2005 sme v rámci projektu
„Povodne na území Slovenska v rokoch
1997 – 99“ zrealizovali ďalších 68 protipovodňových opatrení, ktoré prispeli k zvýšeniu ochrany životov a majetku obyvateľov miest a obcí v oblastiach s najvýznamnejším povodňo-
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vým rizikom v oblasti rieky Moravy,
východoslovenskej nížiny a na ďalších
miestach Slovenska. Na týchto 68 protipovodňových opatrení bolo vynaložených takmer 72 a pol milióna eur,
z čoho vyše 41 a pol milióna predstavoval úver z Rozvojovej banky Rady
Európy. V rámci humanitárnej pomoci švajčiarskej vlády sme získali ďalšie 3
milióny 345 tisíc eur a z ďalších európ-

hrade Ružín, kde sme dokončili rekonštrukciu technologických zariadení, ďalej úpravy na rieke Poprad, eliminovanie usádzania sedimentov na zdrži vo Veľkých Kozmálovciach na Hrone
a pod. Pritom nemožno nespomenúť
aj rekonštrukčné práce na niektorých
banskoštiavnických tajchoch, ktoré sú
od roku 1993 súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.

vá a júnová povodeň v roku 2010, ale
aj vtedajšie augustové bleskové povodne na hornej Nitre odčerpali obrovské finančné prostriedky na záchranné a zabezpečovacie práce. A tak sme
ešte stále nemohli rozbehnúť práce
na utesňovaní ľavostrannej ochrannej
hrádze Váhu v úseku Kolárovo - Komoča, stabilizovať ľavostrannú ochrannú hrádzu na vodnom diele Kráľová,

V Petrovciach nad Laborcom bol na rieke pri starej, kapacitne už nevyhovujúcej hati (vľavo) vybudovaný nový rozdeľovací objekt (vpravo), ktorý usmerňuje vodu do prívodného kanála Zemplínskej šíravy a zvyšok do pôvodného koryta Laborca. Nová hať Petrovce umožňuje v čase povodní pri naplnenej Šírave prepúšťať do starého koryta
Laborca väčšie množstvo vody ako dovtedy, aby sa znížili povodňové stavy na Zemplínskej šírave.

skych fondov (ISPA, Kohézneho fondu
a pod.) 46 mil. 819 tis. eur. Vďaka tomu,
ale aj za pomoci zdrojov zo štátneho
rozpočtu a vlastných finančných zdrojov, sme mohli ukončiť protipovodňové opatrenia na rieke Morave v Suchohrade, v Poltári na potoku Poltárica,
v Kalinove úpravou toku Ipľa, na prie7 – 8 2012

Z hľadiska investičnej činnosti bolo
mimoriadne zložité najmä posledné 3-ročné obdobie, keď sa v štátnom
rozpočte nenašli finančné prostriedky
na potrebné investičné opatrenia, s výnimkou prostriedkov na povinné spolufinancovanie európskych grantov.
Navyše, rozsiahla a dlhotrvajúca májo-

Vodohospodársky spravodajca

rekonštruovať hať Vyšné Opátske pri
Košiciach, ale práce sa nemohli začať
ani na ďalších 10-tich pripravovaných
stavbách v rámci III. výzvy operačného
programu Životné prostredie, na ktoré
sú síce už uzatvorené zmluvy s celkovými oprávnenými nákladmi 12 a štvrť
milióna eur, no ich realizácia je ešte stá-
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le len v štádiu verejného obstarávania.
Medzi týmito 10-timi stavbami bude
napríklad aj výstavba poldra na úpravu odtokových pomerov na rieke Slatina, protipovodňové opatrenia na Čiernom Hrone v obci Hronec, ale aj rekon-

že urobiť sa mohlo a malo podstatne
viac. SVP, š.p. by mal totiž podľa platného normatívu vynaložiť ročne na opravy a údržbu dlhodobo hmotného majetku (DHM) a neupravených vodných tokov 39 mil. 443 tis. eur. Za po-

Tisícky jutových vriec s pieskom a stovky obetavých vodohospodárov, ale aj vojakov a ďalších záchranárov – to je
už klasický obraz povodňových prác. Takto prebiehala sanácia zosuvu ľavostrannej hrádze Latorice rebrovaním
počas dlhotrvajúcej májovej a júnovej povodne v r. 2010, keď voda spôsobila zosuv hrádze na Latorici.

štrukcia hrádzových telies historických
vodných nádrží Evička a Dolnohodrušský tajch pri Banskej Štiavnici.
15 rokov činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. bolo
však naplnených aj bohatou a činorodou prácou pri opravách a údržbe vodohospodársky významných a ostatných vodných tokov, nádrží a vodných
stavieb. Každý rok je to niekoľko stovák
rôznych akcií pri odstraňovaní nánosov
a zátarás, čistení korýt vodných tokov,
opráv brehových opevnení, opráv korún protipovodňových hrádzí, kanálov,
poškodených objektov vodných nádrží, ale aj obnove vegetačných opevnení vodných tokov, údržbe korýt neupravených tokov a pod. Nuž a o tom,
že aj tieto práce sú finančne nákladné,
svedčí štatistický ukazovateľ za 15-ročné obdobie fungovania SVP, š.p.
Na údržbu a opravy, súvisiace s protipovodňovou ochranou bolo vynaložených takmer 210 miliónov eur. V tejto súvislosti je ale potrebné zdôrazniť,
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sledných 10 rokov však SVP, š.p. nemal
ani raz dostatok finančných prostriedkov na realizáciu týchto prác v zmysle platného normatívu, takže doterajší deficit finančných zdrojov na opravy a údržbu DHM predstavuje už viac
než 90 mil. eur. Avšak skutočný objem
vynaložených finančných prostriedkov
na opravy a údržbu bol ešte nižší, pretože v rámci tejto rozpočtovej položky
sme museli odstraňovať aj povodňové
škody, ktoré za posledných 6 rokov dosiahli takmer 139 mil. eur.
Dôležitým fenoménom slovenských
vodohospodárov je však aj vysoký odborný potenciál jeho technických pracovníkov v odbore vodohospodárskeho rozvoja a plánovania. Mimoriadne
fundovaní a vzdelaní ľudia na všetkých
odštepných závodoch zabezpečujú
odborné podklady pre vodné plánovanie, manažment povodí, vodných tokov a vodných stavieb, podklady pre
štátnu vodnú správu, pre regionálny
rozvoj a územné plánovanie, ochranu

životného prostredia, ale aj pre vodné cesty, hydroenergetický potenciál
a ďalšie stratégie. V tomto smere má
medzi odštepnými závodmi SVP, š.p.
určitým spôsobom výnimočné postavenie odštepný závod Bratislava, ktorého odbor vodohospodárskeho rozvoja a plánovania vytvára a aktualizuje aj elektronickú navigačnú mapu Dunaja a projekt vytyčovania plavebnej
dráhy. Práve údržba a vytyčovanie plavebnej dráhy na dunajskej vodnej ceste, ale aj prevádzkovanie plavebných
komôr v Gabčíkove a Čunove, vrátane
plavebnej, zvukovej a svetelnej signalizácie, je ďalším špecifickým poslaním
SVP, š.p.
V súvislosti s 15-tym výročím nášho
podniku možno však pripomenúť ešte
jedno výročie. Je to 20. výročie vodného diela Gabčíkovo, ktoré je o 5 rokov
staršie ako SVP, š.p. Cez jeho plavebné
komory sa za 20 rokov v obidvoch smeroch preplavilo takmer 310 tisíc plavidiel, bezmála 5 a pol milióna osôb
a takmer 120 miliónov ton nákladu.
Za 20 rokov prevádzky dokázal kolektív zamestnancov závodu Vodné dielo Gabčíkovo bezpečne prevádzkovať celý tento pozoruhodný komplex.
Naši technici sa vypracovali na úroveň,
keď plne zabezpečujú a riešia i všetky mimoriadne manipulácie s plavebnými komorami, vytvárajú suché doky
na stupni Čunovo a Gabčíkovo pre práce dodávateľov a určujú prevádzkyschopnosť zariadení s posúdením úrovne ich opotrebenia. Sú zároveň aj jediným zdrojom prevádzkových, diagnostických a štatistických informácií celého
komplexu plavebných komôr a jediní
nositelia know-how funkčnosti komôr
a riešenia mimoriadnych stavov.
Gabčíkovo, to nie sú len komory, ale
aj atraktívne prírodné prostredie, ktoré
sa stalo tak strediskom vodných športov na vodnej ploche zdrže Hrušov
a jeho ramenách, ako aj obľúbeným
miestom bicyklovania, korčuľovania
a prechádzok po hrádzi tohto vodného diela. 20-ročné prevádzkovanie VD
Gabčíkovo svojimi všestrannými úžitkami a najmä ekonomickými prínosmi
potvrdilo svoju opodstatnenosť.
Aj napriek mnohým dosiahnutým
úspechom si však aj tentoraz, pri 15.
výročí vzniku SVP, š.p., musíme uvedomiť strategický fakt, že problémy vodného hospodárstva na Slovensku si vyžadujú dlhodobé systémové riešenie.
Okrem budovania preventívnej proti-
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Z vodohospodárskej histórie
povodňovej ochrany na základe funkčných vodných stavieb a vodných tokov stojí pred naším podnikom dôležitá úloha, vyplývajúca zo zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorú definujú tri všeobecne záväzné predpisy:
– vyhláška o predbežnom hodnotení
povodňových rizík a ich prehodnocovaní,
– vyhláška o vyhotovení máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika,
– vyhláška o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika.
Na území Slovenskej republiky sme
ku koncu roka 2011 identifikovali 559
oblastí s výskytom významného po-

zobrazených na mapách povodňového ohrozenia na obyvateľstvo, hospodárske aktivity, kultúrne dedičstvo a životné prostredie. Už dnes však vieme,
že napríklad v povodí Dunajca a Popradu bolo identifikovaných 31 oblastí povodňového rizika, v povodí Bodrogu 129, v povodí Moravy 51, v povodí Váhu až 192, no v povodí Dunaja
nebolo identifikované ani jedno jediné miesto povodňového rizika, čo len
potvrdzuje úžasnú protipovodňovú
silu nielen gabčíkovskej sústavy, ale
aj rozsiahlej protipovodňovej ochrany Bratislavy. Zhotovenie máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika bude zabezpečovať náš podnik
za podpory nenávratného finančného príspevku z operačného programu

vé kroky potrebné prijať aj pri financovaní protipovodňových opatrení vo
verejnom záujme. V posledných rokoch zanedbávaný Program protipovodňovej ochrany nemožno nahradiť
Programom revitalizácie krajiny, ktorý prijala predchádzajúca vláda. Hradenie bystrín, odrážky na lesných cestách
a ďalšie lesotechnické úpravy v lesoch
a na poliach boli vždy záležitosťou poľnohospodárov a lesníkov. Na nich treba opäť preniesť zákonnú zodpovednosť za pôdu a lesy. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. musí byť však
už raz a navždy chápaný ako nositeľ
rozhodujúcich opatrení protipovodňovej ochrany, čo mu nakoniec vyplýva aj
z ústavy, zákonov Slovenskej republiky,
Rámcovej smernice EÚ o vode a Rám-

Po opadnutí povodňovej vlny, sanácii a stabilizácii zosuvov, ako aj ustálení hydrologickej situácie po povodní v roku 2010 sa na Latorici začalo s budovaním podzemnej
tesniacej steny. Ide o mimoriadne progresívnu technológiu prúdovej injektáže až do hĺbky 10 metrov, ktorá bola zrealizovaná na viac ako 500-metrovom najkritickejšom
úseku latorickej hrádze. Trysková injektáž zlepšuje parametre základovej pôdy zmiešaním zeminy so suspenziou na báze cementu, čím sa zachovajú výborné statické, ale
aj tesniace vlastnosti.

vodňového rizika. Tieto oblasti predstavujú takmer 1290 km vodných tokov. Pre tieto geografické oblasti bude
potrebné najneskôr do 22. decembra
2013 vyhotoviť mapy povodňového
ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah záplav daného územia povodňami s rôznou frekvenciou opakovania, a mapy
povodňového rizika, ktoré znázornia
pravdepodobné následky povodní,
7 – 8 2012

Životné prostredie v celkovej výške
13 175 146eur, pričom z Kohézneho
fondu z operačného programu Životné prostredie by podnik mal dostať nenávratných viac ako 10,5 milióna eur
a zo štátneho rozpočtu 1 877 458 eur.
Zvyšok zabezpečí náš podnik z vlastných zdrojov.
Okrem máp a manažmentu povodňových rizík bude však systémo-
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covej smernice EÚ o manažmente povodňových rizík. Starostlivosť o vodu
ako strategickú surovinu, zabezpečovanie jej kvality i kvantity, ale aj ochrana pred jej negatívnymi vplyvmi však
musí byť nielen cieľom úsilia vodohospodárov, ale záujmom celej spoločnosti. A o to nám všetkým musí ísť!
Foto: archív SVP, š. p.
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Hydrologické zamyslenie sa nad rokom 2011
Ing. Jana Pórová, PhD., RNDr. Peter Škoda, Mgr. Boris Bodacz, Ing. Eugen Kullman, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

1 POVRCHOVÉ VODY
V kalendárnom roku 2011 spadlo
na územie Slovenska 649 mm zrážok,
čo z dlhodobého hľadiska predstavuje 85 % normálu. Okrem povodia Popradu a Dunajca, v ktorom úhrn zrážok dosiahol 101 % dlhodobých hodnôt, vo všetkých ostatných čiastkových povodiach relatívne úhrny boli
na úrovni suchého, resp. veľmi suchého roka (tab.1). Z historického hľadiska absolútnym unikátom bol zrážkový
úhrn zaznamenaný v novembri, ktorý
ani v jednom čiastkovom povodí nedosiahol 1 mm.

v Nedožeroch, na Handlovke v Handlovej, na Nitrici v Liešťanoch; v povodí Ipľa na Krupinici v Plášťovciach
a v povodí Hornádu na Sekčove v Prešove. Priemerný ročný prietok zaznamenaný na Bielej Vode je druhý najmenší prietok od roku 1961; na Nitre
v Nedožeroch druhý najmenší prietok
od roku 1941, na Handlovke v Handlovej siedmy najmenší prietok od roku
1931 v rade ročných prietokov. Na Dunaji v Bratislave priemerný ročný prietok za rok 2011 dosiahol hodnotu iba
1700 m3.s-1, čo je od roku 1901 šestnásta najnižšia hodnota ročného prietoku.

tab. 1 Priemerné výšky zrážok v jednotlivých povodiach SR v roku 2011
Čiastkové
povodie

Oblasť povodia

Dunaj
Váh

Hron
Bodrog
Hornád

Plocha povodia Priemerný úhrn % normálu Charakter zráž[km2]
zrážok [mm]
kového obdobia

Morava

2282

616

90

N

Dunaj

1138

429

68

VS

Váh

14 268

703

83

S

Nitra

4501

576

83

S

Hron

5465

668

85

S

Ipeľ

3649

508

74

VS

Slaná

3217

622

79

VS

Bodrog

7272

598

82

N

Bodva

858

656

97

S

Hornád

4414

647

92

N

Dunajec a Poprad

Dunajec a Poprad

1950

851

101

N

SR

SR

49 014

649

85

S

Na rozdiel od roka 2010, ktorý bol
rokom povodní [2] a najvodnejším rokom od roku 1931, rok 2011 patrí medzi málovodné roky, aj keď vodnosť
roka (pozn. vyjadrená koeficientom
vodnosti, ktorý predstavuje percentuálny podiel z príslušných dlhodobých
hodnôt) v jednotlivých vodomerných
staniciach sa pohybuje vo veľmi širokých škálach, a to od 50 až po 150 % dlhodobého prietoku (Qa).
Najmenej vodný rok bol na Bielej
Vode v Dohňanoch (v povodí Váhu),
kde priemerný ročný prietok dosiahol
hodnotu iba 49,4 % Qa. Pod 60 % Qa
klesla vodnosť v povodí Nitry: na Nitre
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Opačný extrém vodnosti bol zaznamenaný na tokoch tečúcich z Malých
Karpát, a to na Blatine 111 %, na Gidre
127 %, na Parnej 144 % a na Vydrici dokonca až 147 % dlhodobého prietoku.
Hoci uvedené ročné hodnoty prietokov
sa nestali najvyššími hodnotami v radoch ročných prietokov v jednotlivých
vodomerných staniciach za celé pozorované obdobie, t. j. od roku 1961, ale
zaradili sa medzi ich najvyššie hodnoty.
Kalendárny rok 2011 je zaujímavý aj skutočnosťou, že jeho vodnosť sa
značne líši od vodnosti hydrologického roka 2011 (1.11. 2010 – 31.10. 2011).
V niektorých vodomerných staniciach

priemerný prietok za kalendárny rok nedosiahol ani 50 % priemerného prietoku za rok hydrologický. Napr. na Krupinici v Plášťovciach (povodie Ipľa) priemerný ročný prietok za kalendárny rok
2011 bol 0,666 m3.s-1 a za hydrologický 1,338 m3.s-1, čo v porovnaní s dlhodobými hodnotami predstavuje 42 %
a 84 % Qa. Na Bodve v Nižnom Medzeve
priemerný ročný prietok za kalendárny
rok 2011 bol 0,585 m3.s-1 a za hydrologický 1,270 m3.s-1, čo v porovnaní s dlhodobými hodnotami predstavuje ešte výraznejšie rozdiely, a to 77 % a 168 % Qa.
Tieto výrazné rozdiely zapríčinila skutočnosť, že v mesiacoch november a december roku 2011 sa vyskytovali povodňové prietoky, ktoré významne ovplyvnili vyhodnotenie vodnosti týchto mesiacov a následne aj vyhodnotenie
rozdielnej vodnosti kalendárneho, resp.
hydrologického roka. Preto je možné sa
objektívne domnievať, že v prípade hypotézy, že rok 2010 by bol rokom normálnym, vodnosť kalendárneho roka
2011 by bola výrazne nižšia.
Čo sa týka priemerných mesačných
prietokov, resp. rozdelenia odtoku počas roka 2011, z priebehov percentuálneho podielu odtoku v jednotlivých
mesiacoch z celkového ročného odtoku možno vyčleniť niekoľko typov rozdelenia odtoku v roku 2011. Tieto sú
znázornené na obr. 1.
Z grafických priebehov je jasný rozdiel medzi tokmi v povodiach západnej a strednej časti územia Slovenska, juhovýchodnej časti územia a východnej časti územia. Kým v západnej a strednej časti územia Slovenska
(v povodiach od Moravy až po Hron
vrátane) je najvodnejším mesiacom júl,
v juhovýchodnej časti územia (v povodí Ipľa a Rimavy)je to marec. Vo východnej časti územia (v povodiach Popradu, Bodrogu, Hornádu a Bodvy) sú
tri výrazne vodné mesiace, a to január,
marec a júl; na Latorici a Uhu sa k nim
radí aj december. V porovnaní s dlhodobým rozdelením odtoku v roku,
stanovenom pre referenčné obdobie
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obr. 1 Rozdelenie odtoku v roku 2011 na vybraných slovenských tokoch

1961 - 2000, je pomerne dobrá zhoda
iba v povodiach Ipľa a Rimavy, v ostaných povodiach už tomu tak vonkoncom nie je.

Na Gidre v Píle bol zaznamenaný kulminačný prietok 44,5 m3.s-1 a na Parnej v Horných Orešanoch 53,1 m3.s1
. V obidvoch prípadoch išlo o kulmi-

siahnutých ničivými prívalovými povodňami sú vodomerné stanice, ktoré zaznamenali ich priebeh. Aj z tohto
dôvodu určenie kulminačných prieto-

obr. 2 Maximálne kulminačné prietoky a N–ročné maximálne prietoky vo vodmerných staniciach Parná – Horné Orešany a Píla - Gidra

V roku 2011 povodne nezasiahli
územie Slovenska tak regionálne významne, ako tomu bolo v roku 2010.
V júni 2011 sa v oblasti Malých Karpát
vplyvom mohutných zrážok vyskytli prívalové povodne, ktoré sa svojím
rozsahom a ničivými účinkami dostali
aj do povedomia širokej verejnosti [2].
7 – 8 2012

načný prietok, ktorý prekročil hodnotu
1000-ročného prietoku a v porovnaní
s dlhodobým prietokom (1961 – 2000)
predstavuje jeho 150-násobok. Z hľadiska mapovania výskytu prívalových
povodní a ich vyhodnotenia bola pre
hydrológov mimoriadne vzácnou skutočnosť, že na obidvoch tokoch za-
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kov možno považovať za objektívne,
aj keď vonkoncom ich určenie nebolo jednoduché. Výnimočnosť týchto
kulminačných prietokov potvrdzuje aj
porovnanie ostatných maximálnych
kulminačných prietokov v jednotlivých rokoch pozorovania s platnými
hodnotami N–ročných maximálnych
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prietokov. V obidvoch vodomerných
staniciach sa prietoky vyhodnocujú od roku 1961 (obr. 2). Kým na Parnej v Horných Orešanoch za 50 rokov
pozorovaní bol desaťročný prietok
prekročený, resp. dosiahnutý 4-krát
(čo je z hľadiska štatistických metód,
ktoré sa v režimovej hydrológii používajú, normálne), dvadsaťročný prietok
už dosiahnutý nebol. Na Píle v Gidre
dokonca nebol dosiahnutý ani desaťročný prietok. A je celkom reálne, že

novením hranice bezpečnosti stanovených N-ročných prietokov.
Nízke úhrny zrážok v priebehu roka
2011 ovplyvnili aj výskyt a hodnoty minimálnych prietokov, ktoré boli vo väčšine vodomerných staníc menšie ako
Q355. Nie ojedinele sa vyskytli aj významné minimálne prietoky, a to aj vo
vodomerných staniciach s prietokovými radmi dlhými niekoľko desaťročí. Na Dunaji v Bratislave bola hodnota najmenšieho priemerného denné-

obr.3 Priebeh minimálnych ročných prietokov vo vodomerných staniciach Hron – Brezno a Hronec –
Čierny Hron

uvedené júnové kulminačné prietoky
sa môžu opätovne vyskytnúť. A preto
napriek tomu, že N–ročné maximálne
prietoky sú stanovené podľa objektívnych metód, výskyt týchto mimoriadnych povodní (pozn. v literatúre sa
stretávame s pojmom „historická povodeň“) nás núti zamyslieť sa nad sta-
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ho prietoku menšia ako Q364 - od roku
1901 je to 33. najmenšia hodnota.
V povodí Váhu sa minimálne prietoky pohybovali v rozmedzí 270 až 364
denných prietokov. V hornej časti povodia Nitry boli minimálne denné prietoky menšie ako Q364, v dolnej časti povodia boli na úrovni Q330. V povodí Hro-

na a Ipľa sa najmenšie denné prietoky v roku 2011 pohybovali v rozmedzí
Q355 až Q364, ojedinele klesli aj pod túto
hodnotu (Vajskovský potok). V povodí Slanej, Hornádu a Bodrogu boli minimálne prietoky na úrovni Q330 až Q364
prietokov, v povodí Popradu Q330 až
Q355 prietokov.
Pre ilustráciu na obr. 3 uvádzame priebehy minimálnych prietokov
za jednotlivé roky na Hrone v Brezne
a Čiernom Hrone v Hronci.
V poslednom období sa dosť diskutuje o narastaní extremality klimatického a hydrologického režimu v ostatných 10-tich, resp. 20-tich rokoch [3].
Túto skutočnosť je potrebné posudzovať s uvážením a v kontexte dlhých časových radov. Obr. 2 a 3 tvrdenie o narastaní extremality potvrdzujú.
2 PODZEMNÉ VODY
2. 1 Hydrologické hodnotenie hladín
podzemných vôd
Celkové zhodnotenie režimu hladín
podzemných vôd v roku 2011 nám indikuje rozdelenie Slovenska na južnú
(resp. juhozápadnú) časť, ktorá aj z historického hľadiska má vždy tendenciu byť vždy vodnatejšia ako severná
časť[4]. Dôkazom je už mesiac január,
v ktorom hladina podzemných vôd v severnej časti nedosahuje dlhodobých
priemerných hodnôt (horná časť povodia stredného Váhu, horný Váh, horný Hron, horná Nitra, povodie Popradu).
Napriek tomu južná časť sa vyznačuje
vyššími až výrazne vyššími hodnotami
priemerných hladín podzemných vôd
oproti dlhodobým hodnotám.
V rozmedzí mesiacov jún – september sa situácia zmenila. V dôsledku vyšších úhrnov zrážok sa v mesiaci jún zmiernil pokles hladín podzemných vôd a v júli už hladiny podzemnej
vody v povodí Nitry, Hrona, Oravy, Ondavy dosahujú vyššie hodnoty oproti
dlhodobým hodnotám a v povodí dolnej Nitry, Hrona a Oravy až výrazne vyššie hodnoty oproti dlhodobým hodnotám. V auguste hladiny podzemnej vody na celom Slovensku dosahovali vyššie hodnoty oproti dlhodobým
hodnotám a v povodí dolnej Nitry, dolného Hrona a Váhu dokonca výrazne
vyššie hodnoty ako dlhodobý priemer.
Na záver roka, v mesiacoch október – december, dochádza, a to najmä
vplyvom zrážkovo výnimočne suchého novembra, k podobnej situácii ako
v zimných a jarných mesiacoch. V juž-
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Voda v krajine
nej časti územia Slovenska boli vyššie
hladiny podzemných vôd oproti dlhodobým hodnotám, na ostatnom území
nižšie oproti dlhodobým hodnotám,
v povodí Kysuce, Oravy a v povodiach
horného toku Hrona, Hornádu, horného toku Bodvy a Laborca boli hladiny
výrazne nižšie ako dlhodobé hodnoty.
Maximálne ročné hladiny podzemných vôd v roku 2011 oproti minulému roku na celom území prevažne poklesli. Maximálne hladiny podzemných vôd oproti minulému roku
poklesli o - 20 cm až - 70 cm, ojedinele aj viac - 150 cm. Ojedinelé vzostupy (do + 40 cm) boli zaznamenané
v povodí Dunaja, Hrona, Ipľa, Popradu
a Bodrogu.
Oproti dlhodobým maximálnym
hladinám boli prevažne nižšie hodnoty, od - 20 cm až
- 250 cm, ojedinele až - 340 cm. Napriek nižším hodnotám maximálnych
hladín boli zaznamenané aj prekročenia dlhodobých maximálnych hladín
na celom Slovensku, ale iba do + 50 cm.
Minimálne ročné hladiny v roku
2011 oproti minulému roku na celom
území prevažne vzrástli (do + 50 cm),
ojedinele až + 150 cm. Poklesy (najmä
v povodí Popradu a stredného a horného Váhu) dosiahli - 5 cm až - 40 cm.
Napriek skutočnosti, že maximálne
hladiny podzemných vôd v roku 2011
oproti dlhodobým hodnotám prevažne poklesli, priemerné a minimálne hladiny v roku 2011 boli prevažne vyššie.
Priemerné ročné hladiny v roku
2011 oproti dlhodobým priemerným ročným hladinám vzrástli
do + 80 cm, pokles bol zaznamenaný (do - 90 cm) iba v povodí Popradu
a stredného a horného Váhu. Minimálne hladiny boli na celom území Slovenska vyššie, v ojedinelých prípadoch až
do + 250 cm.
2.2 Hydrologické hodnotenie
výdatnosti prameňov
Režim výdatnosti prameňov v hodnotenom kalendárnom roku 2011 je

identický s režimom hladín podzemných vôd, vrátane výskytu extrémov
a zachovania diferenciácie územia
na severnú a južnú časť, pričom zaznamenané priemerné mesačné výdatnosti v južnej časti sú vždy vyššie ako
dlhodobé hodnoty.
Priemerné ročné výdatnosti voči
dlhodobým priemerným výdatnostiam prevažne vzrástli do 200 %; v povodí Popradu prekročili až 300 % dlhodobých hodnôt. Výrazné vzostupy
dominujú v povodí Moravy, dolného
Váhu, Hrona, Slanej, Bodvy a Popradu. Poklesy výdatnosti - a to od 70 % až
do takmer 100 % - boli zaznamenané
najmä v povodí horného Váhu (vrátane Turca) a v povodí Bodrogu.
Na celom Slovensku boli zaznamenané poklesy maximálnych ročných výdatností prameňov oproti dlhodobým maximálnym výdatnostiam na úroveň 40 - 80 % dlhodobých
maximálnych hodnôt. Najvýraznejšie poklesy výdatností boli zaznamenané v celom povodí Váhu, Nitry, Slanej, Bodvy a Bodrogu. Prekročenia dlhodobých hodnôt o 101 %
až 130 % boli zaznamenané v povodí
Turca (povodie Váhu), Hrona, Popradu a Hornádu.
Minimálne výdatnosti prameňov
boli vyššie ako dlhodobé hodnoty, prevažne od 150 % do 250 %, ojedinele až
niekoľko tisíc percent.
Hodnotenie režimu hladín podzemných vôd a výdatnosti prameňov
v roku 2011, podobne ako pri povrchových vodách, podstatne ovplyvnil
predchádzajúci mimoriadne vodný rok
2010.
3 NIEKOĽKO SLOV NA ZÁVER
Po sebe nasledujúce roky 2010
a 2011 sú ukážkou výskytu extrémnych, ba aj katastrofických meteorologických a hydrologických situácií. Rok
2010, ktorý bol rokom povodní, bol vystriedaný málovodným rokom 2011.
Takéto striedanie extrémnych hydrologických situácií v období posled-

ných desatich rokov sme zažili viackrát [5], a práve zvýšený počet hydrologicky extrémnych, resp. výskyt výnimočných hydrologických situácií
na našom území, je vážnym dôvodom,
aby sme sa popri otázkach súvisiacich
s uplatňovaním európskych legislatívnych noriem (či už Rámcová smernicou o vode, Smernica o ochrane pred
povodňami alebo dokumenty vydané k problémom sucha a nedostatku
vody) s plnou vážnosťou zaoberali faktom, že primerané množstvo „bezpečnej“ vody pre všetkých, a to vždy a všade, už nie je v súčasnosti samozrejmosťou. Na rovnakom mieste a v rovnakom čase jej máme alebo priveľa alebo
primálo.
Aby sme mohli za týmto účelom
vodné zdroje efektívne ovplyvňovať,
musíme mať dostupné kvalitné historické a aktuálne informácie o ich
množstve aj kvalite, ako aj o ich pravdepodobných zmenách v budúcnosti a zároveň uchovávať o nich informácie z minulosti. V praxi to konkrétne znamená udržiavať v prevádzke
štátnu hydrologickú sieť a systematicky prostredníctvom nej monitorovať hydrologický režim povrchových
a podzemných vôd s garantovanou
kvalitou meraných a vyhodnocovaných údajov [6], čo musí neustále byť
verejným záujmom. Iba takto sa dajú
získavať údaje a informácie o kapacite, režime vlastných vodných zdrojov a ich vývoji, identifikovať a hodnotiť vplyvy umelých zásahov do prirodzeného režimu vodných zdrojov
a ich dopad na využiteľný potenciál, a tak v konečnom dôsledku poznať
hranice, po prekročení ktorých dochádza k zhoršovaniu podmienok obnoviteľnosti vodných zdrojov a životného prostredia. Je našou povinnosťou konať tak, aby sme vedeli ľuďom
zabezpečiť v ľubovoľnom čase dostatok „zdravej“ vody pre život, a to nielen v súčasnosti, ale aj pre budúcnosť
našich detí.
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Vplyv nedostatku zrážok v roku 2011 na prevádzku
vodných stavieb Veľká Domaša a Ružín
Ing. Dušan Mydla
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., odštepný závod Košice

ÚVOD
Striedanie zrážkovo silných a deficitných období je základným dôvodom budovania vodných nádrží, ktoré
umožňujú prispôsobovať hydrologický
režim vodných tokov potrebám človeka. Globálne zmeny vo fungovaní klímy
sa prejavujú aj zmenami v cyklickom
striedaní povodňových období s obdobiami sucha. Príspevok je venovaný zhodnoteniu priebehu hydrologického roka 2011 na vodných stavbách
Veľká Domaša a Ružín. Obidve nádrže
zaznamenali v povodňovom roku 2010
výskyt historických úrovní vodných
hladín a vplyvom zrážkovo chudobného roku 2011 sa stali znova terčom záujmu širšej verejnosti.
VODNÁ STAVBA VEĽKÁ DOMAŠA
Stavba bola uvedená do prevádzky v roku 1967. Je to viacúčelová
vodná nádrž s viacročným vyrovnaním. Avšak za poslednú dekádu došlo
v dvoch prípadoch k stretu dvoch hydrologicky extrémnych rokov. V prvom
prípade po suchách v roku 2003, v dôsledku čoho bola dňa 4. 2. 2004 zaznamenaná historicky minimálna hladina 149,97 m n. m., nasledoval povodňový rok 2004, kedy bola dosiahnutá
v dovtedajšej histórii maximálna úroveň hladiny dňa 30. 7. 2004 na úrovni 162,95 m n. m. Druhá zaujímavá epizóda nastala, keď po extrémnom povodňovom roku 2010 v povodí nad VS
spadlo 1154 mm zrážok predstavujúcich 164 % dlhodobého priemeru, nasledoval hydrologicky deficitný rok
2011, počas ktorého v povodí Ondavy
spadlo iba 349 mm zrážok, čo je 50 %
dlhodobého priemeru. Z historických
maxím bola dosiahnutá dňa 5. 6. 2010
historická úroveň retenčnej hladiny
na kóte 163,11 m n. m. Vďaka zníženiu vypúšťania na základe rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Prešove (KÚŽP v Prešove) k pre-
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konaniu historického minima hladiny
v nádrži nedošlo.
Nádrž má celkovú kapacitu (vrátane retenčného priestoru) 178,238 mil.
m3, z čoho 20,756 mil. m3 predstavuje
retenčný priestor nad kótou 162,00 m
Bpv a 17,305 mil. m3 tvorí stály neovládateľný priestor pod kótou 146,20 m
nm. Bpv. Zásobný priestor nádrže má
140,222 mil. m3.
Pôvodne bol pre zabezpečenie požiadaviek, pre ktoré bola vodná stavba
vybudovaná, navrhnutý min. nadlepšovaný prietok pod VS v množstve Qz
= 5,9 m3 /s. Po dosiahnutí min. hladiny
v r. 2003 - 2004 a zmene požiadaviek
na vodu u jednotlivých odberateľov
(absencia odberov na závlahy v projektovanom množstve 1,0 m3/s) bol Qz
v rámci vodoprávneho konania dohodnutý na 4,9 m3/s.
V záujme prehodnotenia správnosti tohto rozhodnutia si prevádzkovateľ nádrže, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Košice (SVP š.p. OZ KE), objednal v roku
2008 u Výskumného ústavu vodného
hospodárstva (VÚVH) projektovú úlohu zameranú na posúdenie reálnych
možností a potrieb v prevádzkovaní
nádrže pod názvom „Dopadová štúdia na zmenu manipulačného poriadku vodnej stavby Veľká Domaša“.
Z hľadiska charakteristiky odtokových pomerov v povodí Ondavy možno konštatovať, že Ondava nad nádržou Veľká Domaša je typickým tokom vonkajšieho flyšového pásma, pre
ktoré je príznačná predovšetkým extrémna entropia odtokového režimu
s prudkými zmenami a veľkým rozsahom kolísania prietokov, to znamená,
že na Ondave sa len zriedka vyskytujú
obdobia ustálených prietokov – buď je
sucho alebo veľké vody. K tomu výrazne prispieva aj vejárovitá morfológia
riečnej siete povodia, z ktorej vyplýva
vysoká koncentrácia odtoku. Extrém-

ne kolísanie prietokov však nie je len
krátkodobé, resp. sezónne, ale aj dlhodobé. Výsledky štúdie poukázali na tri
zaujímavé skutočnosti:
Priemerné ročné prítoky do nádrže
za ostatných 25 rokov výrazne poklesli o viac ako 2,5 m3/s, čo predstavuje pokles o 33 % oproti 77-ročnej
strednej hodnote 7,5 m3/s,
trend nie je monotónny, ako sa často prezentuje v rôznych scenároch
klimatických zmien, a nie je ani výnimočný – podobná situácia sa už vyskytla koncom 50-tych rokov,
až 1/3 jednotlivých ročných hodnôt
priemerných prítokov je nižšia ako 6
m3/s, t.j. ako pôvodné nadlepšenie.
Z výsledkov analýzy okrem toho jednoznačne vyplýva, že pôvodné nadlepšenie na prietok 5,9 m3/s bolo výrazne
nadhodnotené. (1) Ako reálna bola určená hodnota nadlepšovaného prietoku pod nádržou na úrovni 4,9 – 5,2 m3/s.
Zároveň sa potvrdilo, že nádrž pracuje
s cyklom vyrovnania 4 – 5 rokov.
Počas roka 2011 pretrvával trvalý nízky prítok do nádrže prakticky
od 1. 4. 2011, okrem mesiaca júl, ktorý bol na zrážky bohatší. Za obdobie
od 1. 4. do 14. 12. 2011 priemerný prítok do nádrže predstavoval množstvo
2,15 m3/s. Za zmienku stojí skutočnosť, že v bezrážkovom období, teda
od 1. 4. 2011 do 1. 7. 2011, hodnota priemerného prítoku bola na úrovni 2,04 m3/s a v období od 1. 9. 2011
do 28. 11. 2011 len 0,77 m3/s. Nadlepšovanie prietokov do koryta Ondavy
pod vyrovnávacou nádržou Slovenská Kajňa bolo za sledované obdobie
na úrovni 4,9 m3/s v zmysle platného
MP. Po analýze kvantitatívnej bilancie
vedenej s denným krokom sledovania
bolo možné konštatovať, že pokles hladiny mal vysokú dynamiku - v priemere 3,1 cm za 24 hodín. V období od 1.
9. 2011 do 1. 12. 2011 to bolo dokonca
5,7 cm za 24 hodín.
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Ku dňu 1. 4. 2011 bola hladina
na úrovni 159,84 m n. m. Bpv a k 1. 12.
2011 tento údaj predstavoval hodnotu 152,25 m.n.m. Bpv. Tento vývoj sme
hodnotili ako krajne nepriaznivý aj
v porovnaní s rovnako „suchými“ rokmi 1987 a 2003.
Aj napriek skutočnosti, že ide o nádrž s viacročným vyrovnaním prietokov, bola dosiahnutá významná hodnota medziročného poklesu hladiny
k 1. 12. 2011 za obdobie posledných

prietokov pod vyrovnávacou nádržou, s priamym dopadom na odberateľov povrchovej vody v povodí dolnej Ondavy.
Na základe týchto skutočností požiadal správca a prevádzkovateľ nádrže, SVP, š.p. OZ Košice, kompetentný orgán štátnej vodnej správy, KÚŽP
v Prešove, o prehodnotenie manipulácie a úpravu nadlepšovaného prietoku vypúšťaného do koryta Ondavy
pod vyrovnávacou nádržou Sloven-

zaznamenaný priemerný pokles hladiny 2,0 cm/deň. Od 26. 2. 2012 sa začalo
vplyvom topenia snehov v povodí nad
VS s postupným plnením nádrže, pričom priemerný denný nárast hladiny
predstavoval 16 cm/deň. Počas odchodu jarných vôd sa podarilo naplniť nádrž na úroveň 156,19 m n.m. Konkrétne
v období 26. 2. 2012 - 27. 3. 2012 bolo
z celkovej zásoby vody v snehovej pokrývke 78,82 mil. m3 (k 21. 2. 2012) zachytených v nádrži 46,23 mil. m3. Stav

obr.1 Priebeh hladiny v rokoch 2011 - 2012 na VS Domaša

20-tich rokov. Medziročný pokles
za sledované obdobie od 1. 12. 2010
do 1. 12. 2011 predstavoval 6,37 m.
SVP, š.p. OZ Košice na základe vykonanej analýzy hladinového režimu
a prognózy vývoja hydrologických
podmienok vytvoril začiatkom decembra scenár, podľa ktorého by pri
pretrvávajúcom trende dovtedajších
prítokov a ponechanom vypúšťaní sanitárneho prietoku 4,9 m3/s podľa MP
by bol predpoklad dosiahnutia minimálnej prevádzkovej hladiny k 15. 3.
2012. Po jej dosiahnutí by vodná nádrž Veľká Domaša prestala plniť svoju základnú funkciu - nadlepšovanie
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ská Kajňa na hodnotu Qz = 2,50 m3/s
na obdobie od 20. 12. 2011 do 31. 1.
2012. Následne, po ústnom rokovaní za účasti dotknutých účastníkov
konania rozhodnutím KÚŽP Prešov
č.1/2011/01683-004/BE z 19.12.2011
bola nariadená mimoriadna manipulácia na VS Veľká Domaša, v zmysle ktorej správca VN v období od 20.12.2011
zabezpečuje výšku zaručeného prietoku vypúšťaného do rieky Ondava pod
vyrovnávacou nádržou Slovenská Kajňa na úrovni Qz = 2,5 m3/s.
Za obdobie 20. 12. 2011 – 26. 2.
2012 sa priemerný prítok do nádrže
pohyboval na úrovni 2,45 m3/s a bol
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hladiny v nádrži ku dňu 1. 4. 2012 bol
156,39 m n.m.
Za obdobie od 15. 12. 2011 do
26. 2. 2012 bol zaznamenaný max. pokles hladiny v nádrži o 1,07 m, kedy
sa oproti bežnej manipulácii v zmysle platného MP (Qz= 4,9 m3/s) ušetrilo
v nádrži 13,9 mil. m3 vody, čo v hladinovom vyjadrení predstavuje 2,19 m.
Na základe záverov z rokovania dňa
30. 3. 2012 KÚŽP v Prešove vydal rozhodnutie o pokračovaní mimoriadnej manipulácie na VS Veľká Domaša do 30. 4. 2012. Po tomto dátume už
bude manipulácia prebiehať v súlade
s platným manipulačným poriadkom.
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VODNÁ STAVBA RUŽÍN
Dopad hydrologicky slabého roka
2011 na prevádzku vodnej nádrže Ružín v prvom štvrťroku 2012 sprevádzali
špecifické okolnosti.
Nádrž Ružín, na rozdiel od nádrže Veľká Domaša, je nádrž s jednoročným vyrovnaním. Plocha povodia
1906,7 km2 je viac ako dvojnásobná
oproti povodiu Ondavy nad vodnou
stavbou Veľká Domaša, avšak objem
Ružína predstavuje iba 1/3 objemu
Veľkej Domaše. Priemerný úhrn zrá-

o tom písal Ing. Vorlíček). Manipulácia
bola realizovaná na základe mimoriadneho manipulačného poriadku schváleného Krajským úradom životného
prostredia v Košiciach č. 2011/00325
zo dňa 18. 5. 2011 pri prevádzkovej
hladine 320,00 m n. m. Stavba, ktorej
začiatok prípravy siahal do roku 2004,
bola oficiálne ukončená 31. 8. 2012.
Avšak zistené skryté vady na tesnení
segmentových uzáverov bezpečnostného priepadu združeného funkčného objektu si vyžiadali v termíne od 19.

realizácie prác je od 22. 7. 2011 do 14.
7. 2012, pričom jeden turbogenerátor
by mal byť do prevádzky pripravený
k termínu 14. 5. 2012. Počas priebehu
týchto prác bola na základe rozhodnutia KUŽP v Košiciach stanovená maximálna prevádzková hladina na úrovni
324,60 m n. m., t. j. 2,0 m pod jej bežnou úrovňou.
Počas roka 2011 boli zaznamenané
priemerné mesačné prítoky do nádrže
Ružín v hodnotách od 25,0 m3/s v mesiaci január 2011 do 4,7 m3/s v mesiaci

10. 2012 do 28. 10. 2012 zníženie hladiny v nádrži z úrovne 324,71m n. m.
na kótu 322,20 m n. m. V nádrži sa tak
už v hydrologicky slabom období vytvoril deficit 5,1 mil. m3. Bezprostredne po rekonštrukčných prácach hydrotechnických zariadení (zabezpečovaných SVP š.p. OZ Košice) prevádzkovateľ prečerpávacej vodnej elektrárne
Ružín – Slovenské elektrárne a.s. začal
s plánovanou odstávkou turbogenerátorov TG 1 a TG 2 spojených s ich generálnou opravou. Plánovaný termín

december 2011. Nádrž plnila svoju úlohu nadlepšovania prietokov iba v priebehu posledného štvrťroka 2011, t. j.
iba v mesiacoch október, november
a december. V termíne od 1. 1. 2012
do odchodu jarných vôd 27. 2. 2012
nasledoval ďalší pokles vodnej hladiny v nádrži Ružín I . Minimálna hladina bola zaznamenaná dňa 14. 3. 2012
na úrovni 314,63 m n. m. Celkový kvantitatívny deficit predstavoval hodnotu
31,575 mil. m3, teda v nádrži chýbalo
67 % celkového objemu.

obr. 2 Priebeh hladiny k 1. aprílu 2012 na VS Ružín I

žok v povodí rieky Hornád nad nádržou za rok 2011 predstavoval 462 mm,
čo zodpovedá 68 % dlhodobého priemeru (zdroj SHMÚ). Pre porovnanie
v roku 2010 v povodí spadlo 1253 mm
zrážok predstavujúcich 185 % dlhodobého priemeru (zdroj SHMÚ).
V čase od septembra 2010 do augusta 2011, keď na vodnej stavbe prebiehala rozsiahla rekonštrukcia hydrotechnických stavebných a technologických objektov (v čísle 3 – 4 /2012
Vodohospodárskeho
spravodajcu
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Z vodohospodárskej praxe
Hydrologická situácia na nádrži Ružín I na začiatku roka 2012 je atypická
a je to zrejmé aj z nasledujúceho grafu, ktorý zachytáva priebeh hladiny
v nádrži k 1. aprílu 2012 za obdobie 12
rokov.
O nevšednosti práve prebiehajúcej
hydrologickej situácie svedčí aj predbežné zhodnotenie povrchového odtoku vody zo snehových zásob v povodí riek Hornád a Hnilec nad nádržou
Ružín. Maximálne hodnoty vodnej zásoby v snehu boli namerané dňa 21.
2. 2012 a predstavovali pre povodie
Hornádu množstvo 70,98 mil. m3 a pre
povodie Hnilca 57,46 mil. m3 (zdroj
SHMÚ). V závere mesiaca február 2012
predstavovali vodné zásoby v snehu nad nádržou 128,44 mil. m3. Obavy z odchodu jarných vôd, aj keď topenie snehu prebehlo v priebehu troch
týždňov, sa nenaplnili. Práve naopak,
v nádrži sa naakumulovalo za sledované obdobie iba 0,54 mil. m3 a hladina ku dňu 20. 3. 2012 bola na úrovni 314,99 m n. m. Maximálny prítok

do nádrže bol zaznamenaný dňa 20.
3. 2012 na úrovni 9,5 m3/s. Deficit v zásobách vody v nádrži predstavoval ku
dňu 1. 4. 2012 pri dosiahnutej hladine 315,91 m n. m. 29,575 mil. m3 oproti max. prevádzkovej hladine (326,60 m
n.m.) a 19,533 mil. m3 oproti hladine
schválenej dočasným manipulačným
poriadkom (324,60 m n.m.)
Nakoľko priemerný dlhodobý ročný
prietok na rieke Hornád v profile VS Ružín I je na úrovni 15,455 m3/s, pre povodie rieky Hornád by nemalo byť problém v čase hydrologického prebytku
doplniť zásoby vody v nádrži.
Po zhodnotení priebehu hydrologického vývoja nad nádržou Ružín I v priebehu roka 2011 je možné predpokladať, že hlavný úbytok
vodných zásob v snehovej pokrývke sa realizoval sublimáciou, nakoľko prelom mesiacov február a marec 2012 sa vyznačoval slnečným počasím sprevádzaným silným vetrom
a čiastočne priesakom do podzemných vôd. Do akej miery došlo k in-

LITERATÚRA:
(1) HUCKO, P., BENICKÝ, J., HORNÁČKOVÁ PATSCHOVÁ, A ., CHALUPKOVA,

filtrácii a následne k nasýteniu geologického prostredia povodia, ukáže až
vývoj sledovania hladín úrovne podzemných vôd a priebeh prietokov
v prípade pretrvávania zrážkovo deficitného obdobia.
ZÁVER
Hydrologický režim v priebehu
posledných desiatich rokov ukazuje na nezastupiteľnosť budovania veľkých vodných nádrží v procese stúpajúcich antropogénnych nárokov
na vodu. Svoje opodstatnenie preukázali aj nádrže Veľká Domaša a Ružín.
Budovanie alternatívnych akumulačných priestorov pre vodu zameraných
na zvýšenie miery infiltrácie do geologických kolektorov je vhodné považovať za doplňujúci faktor v oblasti hospodárenia s vodou. Rozhodujúcim pritom je poznanie hydrogeologických
charakteristík jednotlivých povodí,
ktoré boli zhodnotené v rámci stanovovania vodných útvarov pre Vodný
plán Slovenska.

K., LUTHER, S., 2010. Dopadová štúdia na zmenu manipulačného poriadku
vodnej stavby Veľká Domaša: VÚVH Bratislava, int.č.6961, s. 6 – 16.
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Voda v krajine

Vodárenská nádrž Tichý Potok má zelenú
Ing. Ján Hrnčíř
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Predpokladám, že všetci slovenskí vodohospodári by sa potešili,
keby to znamenalo začiatok výstavby VN Tichý Potok, ale tak ďaleko
ešte nie sme. Zatiaľ ide o zavŕšenie jednej dôležitej etapy, ktorou je
proces EIA.
V rokoch 2006 až 2012 sa druhýkrát posudzoval vplyv na životné
prostredie pre VN Tichý Potok. Zámer „Vodárenská nádrž Tichý Potok“
bol predložený Ministerstvu životného prostredia dňa 30. 1. 2006 navrhovateľom Vodohospodárska výstavba, š.p., podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Správa o hodnotení bola predložená MŽP SR
v roku 2010.
Nový zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť
1. 2. 2006. Podľa § 65 ods. 3) tohto zákona „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začaté pred 1. februárom 2006 sa dokončí podľa doterajších podľa doterajších predpisov“. Proces posudzovania vplyvov
na životné prostredie bol vykonaný v zmysle citovaného ustanovenia
zákona. Rozsah hodnotenia vplyvov na životné prostredie bol však prispôsobený už požiadavkám zákona č. 24/2006 Z. z.
Záverečné stanovisko (číslo 32/2011-3.4/mv) vydalo MŽP SR dňa 1.
3. 2012 a odporúča v ňom realizáciu pripravovanej investičnej akcie Vodárenská nádrž Tichý Potok pri dodržaní podmienok uvedených v záverečnom stanovisku.
Potreba výstavby veľkokapacitného zdroja pitnej vody pre Prešov
a Košice je nesporná a je zakotvená v najdôležitejších vodohospodárskych či územnoplánovacích dokumentoch:
– Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015
– Generel ochrany a racionálneho využívania vôd
– Koncepcia územného rozvoja Slovenska
– ÚPN VÚC Prešovského kraja
Vodárenská nádrž Tichý Potok, ako jediná zo všetkých do úvahy prichádzajúcich lokalít, spĺňa všetky požadované kritériá veľkokapacitného
zdroja pitnej vody pre Prešov a Košice:
– možnosť gravitačnej dodávky vody do Prešova a Košíc,
– nízka osídlenosť územia v povodí nádrže (pre dlhoročnú existenciu vojenského výcvikového priestoru Javorina),
– relatívne vysoká výdatnosť prietoku Torysy (Qa = 1,0 m3.s-1),
– dobrá kvalita vody v Toryse, vhodná pre vodárenské využitie,
– vhodné morfologické podmienky a prijateľné geologické pomery pre
budovanie priehrady,
– dostatočne vysoká nadmorská výška lokality (nad 550 m n. m.), ktorá
nedáva možnosť tvorby vodného kvetu v nádrži,
– možnosť vytvorenia ochranných pásiem bez presídľovania obyvateľov,
– možnosť využitia existujúcej úpravne vody v Brezovici (po rekonštrukcii) a existujúceho potrubia z úpravne do Prešova.
Intenzívna príprava VN Tichý Potok sa začala po prijatí uznesenia vlády SR č. 263/1992. Urobili sa práce najmä geologického a environmentálneho charakteru. Z tohto obdobia sú k dispozícii viaceré štúdie, výsledky monitoringu a predovšetkým podrobný inžiniersko-geologický prieskum. V rokoch 1994 - 1996 sa prvý raz posudzoval vplyv stavby
na životné prostredie – EIA, s negatívnym záverečným stanoviskom Mi-
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nisterstva životného prostredia. Negatívne stanovisko bolo zdôvodnené dvomi argumentmi:
treba využiť podzemné zdroje pitnej vody, ktorých je na východnom
Slovensku dostatok,
VN leží vo vojenskom výcvikovom priestore (VVP) Javorina a MŽP SR
neverí v možnosť riešenia stretu záujmov vojakov a vodohospodárov.
Nešlo teda o argumenty technického charakteru alebo negatívneho
vplyvu na životné prostredie. Toto rozhodnutie na dlhší čas utlmilo prípravu stavby.
Príprava stavby VN Tichý Potok sa znovu obnovila až v roku 2003. Aktualizovali sa viaceré staršie dokumentácie, ale predovšetkým bilancie
potrieb a zdrojov pitnej vody. V roku 2003 bola vypracovaná tiež dokumentácia stavebného zámeru (Hydroconsult, š.p., Bratislava), ako podklad pre vykonanie štátnej expertízy.
V tejto dokumentácii boli stanovené základné vodohospodárske
údaje a technické parametre VN Tichý Potok:
plocha povodia
112,00
km2
dlhodobý priemerný prietok Qa(1931 – 2001)
1,00
m3.s-1
zaručený minimálny prietok Qm= Q355d
0,090
m3.s-1
maximálny prietok Q100
170,00
m3.s-1
celkový objem nádrže VC
24,457
mil. m3
ochranný objem nádrže Vr
1,770
mil. m3
objem stáleho nadržania Vs
986 910,00
m3
zásobný objem nádrže Vz
21,700
mil. m3
kóta dna údolia (priemerná)
550,00
m n. m.
hladina stáleho priestoru Ms
569,00
m n. m.
hladina zásobného priestoru MZ
606,80
m n. m.
max. retenčná hladina Mmax = Mrh
608,40
m n. m.
zatopená plocha pri max. hladine
115,00
ha
priemerný dlhodobý ročný odtok
31, 568
mil. m3
súčiniteľ nadlepšenia α
0,757
hrubý nadlepšený prietok Qnh
0,681
m3.s-1
čistý nadlepšený prietok Qnč
0,586
m3.s-1
kóta koruny hrádze
609,90
m n. m.
Teleso hrádze je navrhnuté ako zemné, z miestnych materiálov – štrkov, so stredovým ílovitým tesnením. Celková kubatúra hrádze je približne 2,7 mil. m3, pričom podstatná časť materiálov bude ťažená na území
budúcej zátopy.
Predpokladáme, že teraz, po ukončení procesu EIA, bude rýchlejšie
nasledovať príprava podkladov pre územné konanie. Nasledovné stupne prípravy a získanie stavebného povolenia môže trvať ešte aj ďalších
päť rokov. Je znakom našej doby, že samotná výstavba takéhoto vodného diela vyžaduje podstatne menej času (uvažuje sa s dobou výstavby šesť rokov) ako celý administratívny proces. A to by mal byť dôvod
na zamyslenie sa kompetentných orgánov. Pretože verejnoprospešný
záujem je jednoznačne na strane rýchleho odstránenia dlhoročného deficitu zdravej pitnej vody na východnom Slovensku. Nuž, a konečne aj
v záujme odstránenia (aspoň čiastočne) hrozby povodní, aké sa v tejto
oblasti vyskytujú.
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Interkalibrácia biologických metód
hodnotenia stavu vôd
RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., a kol1, Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.2
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava; 2 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

1

Príspevok objasňuje ciele, základné princípy, postupy a výsledky interkalibrácie biologických metód
v prvej aj v druhej fáze interkalibrácie.
ÚVOD
Podľa prílohy V odseku 1.4.1 Rámcovej smernice o vode [1] je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť výsledkov hodnotenia stavu vôd medzi členskými krajinami. Členské štáty si musia
vytvoriť systémy monitorovania a hod-

rujú ako pomery ekologickej kvality.
Pomer ekologickej kvality predstavuje
vzťah medzi hodnotami biologických
prvkov kvality v určitom útvare povrchovej vody a hodnotami týchto prvkov v referenčných podmienkach relevantných pre tento útvar. Pomer je vy-

matívnymi definíciami uvedenými
v prílohe V odseku 1.2 Rámcovej smernice o vode [1].
Európska komisia zabezpečuje proces interkalibrácie (interkalibračné porovnanie) prostredníctvom pracovnej
skupiny ECOSTAT a vytvorených inter-

jadrený ako číselná hodnota v rozsahu
od nuly do jedna, pričom veľmi dobrý ekologický stav predstavujú hodnoty blízke jednej a zlý ekologický stav
hodnoty blízke nule. Stupnica pomeru ekologickej kvality pre každú kategóriu povrchovej vody musí byť rozdelená do piatich tried, od veľmi dobrého
po zlý ekologický stav v súlade s nor-

kalibračných geografických podskupín. Prvá fáza interkalibrácie prebiehala v období rokov 2003 – 2007, druhá fáza (2007 – 2011) sa v súčasnosti
ukončuje. Cieľom je zabezpečiť porovnateľnosť hraničných hodnôt medzi
jednotlivými triedami ekologického
stavu a normatívnymi definíciami biologických prvkov kvality uvedenými

obr. 1 Schéma výberu miest pre interkalibráciu

notenia povrchových vôd pre biologické prvky kvality (vodná flóra – fytoplanktón, fytobentos, vodné makrofyty, bentické bezstavovce a ryby) pre
každú kategóriu povrchovej vôd (rieky, jazerá, brakické vody, pobrežné
vody). Aby sa zabezpečila porovnateľnosť takýchto systémov, výsledky klasifikácie ekologického stavu sa vyjad7 – 8 2012
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tab. 1 Charakteristika interkalibračných typov v kategórii rieky pre prvú fázu interkalibrácie
Typ
R-E1
R-E2
R-E4

Charakteristika
Plocha
Nadmorská Geológia
Ekoregión
typu
povodia
výška
Karpaty: malé až stredné,
10
10 - 1000 km2 500 - 800 m kremičitá
stredná nadmorská výška
Panónska nížina: stredne
zmiešaná
11 a 12 100 - 1000 km2 < 200 m
veľké, nížina
Panónska nížina: stredne veľké,
11 a 12 100 - 1000 km2 200 - 500 m zmiešaná
stredná nadmorská výška

v prílohe V, odseku 1.2 [1] pre rovnaké
typy a zabezpečiť tak ich harmonizáciu
medzi jednotlivými členskými štátmi.
Európska komisia publikovala v auguste 2005 prvý register interkalibračnej siete. Tento register obsahoval
sieť tzv. interkalibračných miest. Tieto
miesta boli identifikované vo všetkých

Substrát
štrk
a balvany
piesok
a íl
piesok
a štrk

níciami veľmi dobrého a dobrého stavu a aspoň z dvoch miest zodpovedajúcich hranici medzi normatívnymi
definíciami dobrého a priemerného
stavu (obrázok 1). Tieto miesta sa vybrali na základe odborného posúdenia
založeného na všetkých dostupných
informáciách. Problémom však bolo,

tab. 2 Výsledky prvej fázy interkalibrácie pre bentické bezstavovce
Typ a krajina

Pomer ekologickej kvality
Veľmi dobrý - dobrý Dobrý- priemerný

Národná interkalibrovaná metóda

Typ R-E1, typ R-E2, typ R-E4
Slovensko
Multimetrická národná metóda
Typ R-E4
Multimetrická národná metóda (založená na najhoršej hodnote hodnotenia morfologickej degraRakúsko
dability alebo organického znečistenia prostredníctvom Sapróbneho indexu),

0,80

0,60

0,80

0,60

tab. 3 Interkalibračné typy pre bentické bezstavovce v EC-GIG

R-E1a

Typy podľa
charakteru
karpatské

Veľkosť
toku
malé až stredné

Nadmorská výška
[m n. m.]
500 – 800

Počet
výsledkov
158

R-E1b

karpatské

malé až stredné

200 – 500

128

R-E2

nížinné

stredné

< 200

99

R-E3

nížinné

veľké

< 200

226

R-E4

nížinné

stredné

200 – 500

15

R-EX4

–

veľké

200 – 500

103

Typ

tab. 4 Výsledné vyhodnotenie národných hraníc všetkých krajín (kurzíva – národná hraničná hodnota sa nachádza “nad” dohodnutým intervalom s 0,25 odchýlkou, podtrhnuté výsledky – národná hraničná hodnota sa nachádza “pod” dohodnutým intervalom s 0,25 odchýlkou; IC – interkalibračný typ, PEK – pomer ekologickej kvality, H – veľmi dobrý ekologický stav, G – dobrý ekologický stav, ICM – interkalibračná metrika)
Krajina

Rakúsko

IC typy

E4

Hraničné
hodnoty národných PEK
H/G
G/M
0,8

0,6

Transformované hranice
(ICM)
H/G
G/M
1,11

Odchýlka/
interval
triedy
H/G
G/M

Harmonizované hranice
(národné PEK)
H/G
G/M

0,90

0,33

0,35

0,78

0,58

Bulharsko E1a, E1b, E3

0,75

0,65

0,86

0,75

-0,86

-0,36

0,86

0,67

Česko

E1a, E1b, E2, E3

0,8

0,6

1,08

0,86

0,20

0,12

0,8

0,6

Maďarsko

E1b, E3, E4, EX5, EX6

0,8

0,6

1,07

0,87

0,15

0,19

0,8

0,6

Rumunsko E1a, E1b, E3, EX4

0,7

0,55

0,93

0,74

-0,51

-0,42

0,74

0,58

Slovinsko

E4, EX5, EX6

0,8

0,6

1,14

0,92

0,44

0,47

0,76

0,56

Slovensko E1a, E1b, E2, E3, E4, EX4

0,8

0,6

1,02

0,78

-0,04

-0,23

0,8

0,6

ekoregiónoch jednotlivých európskych krajín. Pre každý vybraný typ
útvaru povrchovej vody mala sieť obsahovať aspoň dve miesta zodpovedajúce hranici medzi normatívnymi defi-
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že jednotlivé členské krajiny ešte nemali vytvorené a realizované monitorovacie programy v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode [1].
Rovnako veľmi málo krajín malo k dis-

pozícii nové klasifikačné schémy pre
biologické prvky kvality. Takže väčšina krajín určila miesta pre interkalibračnú sieť na základe pôvodných (starších) spôsobov hodnotenia, ktoré vo
väčšine prípadov nespĺňali požiadavky
Rámcovej smernice o vode [1].
PRVÁ FÁZA INTERKALIBRÁCIE
BIOLOGICKÝCH METÓD
Pre potreby interkalibrácie boli vytvorené geografické interkalibračné
skupiny (Severská, Centrálna/Baltská,
Alpská, Mediteránna, Východná kontinentálna). Každá z vytvorených geografických interkalibračných skupín si
zvolila spoločné interkalibračné typy
pre každú relevantnú kategóriu. V prvej fáze interkalibrácie sa Slovensko
zapojilo do Východnej kontinentálnej
geografickej interkalibračnej skupine
pre kategóriu rieky a pre vybrané interkalibračné typy tokov. Charakteristika
interkalibračných typov tokov je uvedená v tabuľke 1. Výsledky do tejto geografickej interkalibračnej skupiny poskytli okrem Slovenska aj Česká republika, Maďarsko, Rumunsko (R-E1, R-E2,
R-E4); Rakúsko, Česká republika a Slovinsko (R-E4).
Požadované informácie pre interkalibráciu sa týkali vlastnej metodiky
monitorovania (metódy odberu vzoriek, spracovanie vzoriek a determinácia taxónov), metodiky hodnotenia
(splnenie požiadaviek Rámcovej smernice o vode – typová špecifickosť, stresorová špecifickosť, určenie referenčných podmienok, zahrnutie citlivých
druhov), spôsobu výberu, resp. určenia
referenčných podmienok, určenia kritérií/hodnôt pre podporné prvky kvality (nutrienty). Požadované údaje boli
do interkalibrácie odovzdané za Slovensko pre bentické bezstavovce, fytobentos, fytoplanktón a makrofyty.
Vo vybraných typoch tokov (tabuľka 1) sa nakoniec interkalibroval [2]
iba jeden biologický prvok kvality bentické bezstavovce. Pre ostatné biologické prvky kvality neboli dostatočné súbory údajov pre interkalibračnú analýzu. Maďarsko, Česká republika a Rumunsko nesplnili požiadavky
na metódy vyplývajúce z požiadaviek
Rámcovej smernice o vode. Slovenský multimetrický index pre bentické
bezstavovce splnil požiadavky interkalibrácie pre všetky tri typy tokov (RE1, R-E2, R-E4). Rakúsko však deklarovalo iba typ R-E4. Výsledky sú uvede-

Vodohospodársky spravodajca

7 – 8 2012

Veda, technika, technológia
né v tabuľke 2 a boli oficiálne publikované v rozhodnutí komisie [2].
DRUHÁ FÁZA INTERKALIBRÁCIE
BIOLOGICKÝCH METÓD
Druhá fáza interkalibrácie biologických metód začala v roku 2008.

Large Rivers). Každá z vytvorených
geografických interkalibračných skupín si zvolila spoločné interkalibračné typy pre každú relevantnú kategóriu.
Slovensko sa zapojilo do interkalibrácie tokov pre kategóriu rieky a prvky

tab. 5 Interkalibračné typy pre bentické rozsievky v EC-GIG
Typ

Typy podľa
charakteru

Veľkosť
toku

Nadmorská výška
[m n. m.]

Počet
výsledkov

R-E1a
R-E1b
R-E2
R-E3
R-E4
R-EX4

karpatské
karpatské
nížinné
nížinné
nížinné
-

malé až stredné
malé až stredné
stredné
veľké
stredné
veľké

500 – 800
200 – 500
< 200
< 200
200 – 500
200 – 500

162
143
111
202
21
90

tab. 6 Výsledky interkalibrácie pre rieky a beentické rozsievky
Krajina
Rakúsko
Bulharsko

Česko

Maďarsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

IC typy
R-E4
R-E1a
R-E1b
R-E3
R-E1a
R-E1b
R-E2
R-E3
R-EX4
R-E2
R-E3
R-EX5
R-E1a
R-E1b
R-E3
R-E4
R-EX4
R-EX5
R-EX6
R-E4
R-EX5
R-EX6
R-EX7
R-EX8
R-E1a
R-E1b
R-E2
R-E3
R-E4
R-EX4

Korelácia
hraníc
(%)
97,99
88,83
93,90
88,34
82,63
82,07
68,69
60,90
86,89
93,55
95,29
96,37
15,91
67,93
-12,99
41,21
46,72
47,01
42,75
72,60
88,07
89,83
81,87
61,77
69,98
73,82
77,25
73,44
94,53
70,89

Výsledok

Slope
test

Významnosť

Celkový
výsledok

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
OK
NO
NO
NO
NO
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

0,0000000
0,0013718
0,0170590
0,0000624
0,0001463
0,0000000
0,0409527
0,0000017
0,0000029
0,0000000
0,0000000
0,0000018
0,1585870
0,0000367
0,6192116
0,1002783
0,0080590
0,2015851
0,0471702
0,0000000
0,0001551
0,0000000
0,0000182
0,0002136
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
OK
NO
NO
OK
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

V tejto fáze boli vytvorené viaceré
geografické interkalibračné skupiny
(Severská, Centrálna/Baltská, Alpská,
Mediteránna, Východná kontinentálna, resp. Dunajská skupina). Pre veľmi veľké toky bola vytvorená samostatný interkalibračná skupina (X-GIG
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bentické bezstavovce, fytobentos, fytoplanktón a makrofyty v rámci Východnej kontinentálnej geografickej interkalibračnej skupiny. Kategóriu jazerá
(podľa požiadavky veľkosti Rámcovej
smernice pre vodu) aj napriek niekoľkým osloveniam Európske komisie Slo-
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vensko nepokrylo, nakoľko prirodzené jazerá požadovanej veľkosti nemá.
V tejto fáze interkalibrácie sa Slovensko
zúčastnilo aj interkalibrácie rýb v rámci
Dunajskej interkalibračnej geografickej
skupiny pre kategóriu rieky.
BENTICKÉ BEZSTAVOVCE
Celkovo bolo v druhej fáze interkalibrácie v rámci EC GIG interkalibrovaných osem štátov (Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Česká republika). Slovensko vstupovalo
do interkalibrácie s národnou metodikou a spĺňalo všetkých deväť definovaných kritérií kompatibility s Rámcovou smernicou pre vodu [1]. Slovensko
poskytlo do intelkalibrácie za bentické
bezstavovce (makrozoobentos) spolu
734 údajov v siedmych interkalibračných typoch. V type R-EX5 (malé nížinné toky pod 200 m n.m.) boli k dispozícii výsledky len z jedného odberového
miesta, preto bol tento typ pre Slovensko vylúčený. Slovensko interkalibrovalo v šiestich typoch, uvedených v tabuľke 3:
Všetky národné metodiky (okrem
bulharskej a maďarskej) hodnotia celkovú degradáciu, hydromorfologickú degradáciu a znečistenie organickými látkami a preto boli navzájom
porovnateľné. V typoch, kde to bolo
možné, sa stanovili referenčné podmienky, v ostatných bol prijatý prístup tzv. „alternative benchmark“ –
s odberovými miestami, najviac podobnými referenčným (best available). Pre tieto miesta boli stanovené
určité kritériá, ktoré vybrané lokality
museli spĺňať.
Slovensko bolo v interkalibrovaných typoch zastúpené nasledovným
počtom „alternative benchmark“ vzoriek, resp. údajov: R-E1a (9), R-E1b (17),
R-E2 (3), R-E3 (16), R-E4 (3), EX4 (4). Slovenské „benchmark“ hodnoty boli dokonca použité pre Českú republiku.
Porovnanie sa uskutočnilo prostredníctvom interkalibračného multimetrického indexu (ICM), ktorý pozostával zo štyroch metrík (% zastúpenie taxonomických skupín Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera; počet taxónov v skupín Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Bivalvia,
Odonata; skóre čeľadí podľa citlivosti
na organické znečistenie – ASPT; afinita k zóne v toku – IBR - Index of Biocenotic Rregion)). Analýza bola urobená
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na základe korelačných koeficientov
a pravdepodobnosti korelácie národnej metriky, resp. metrík s ICM pomocou „slope testu“.

Na základe uvedených výsledkov
možno konštatovať, že Slovensko splnilo požadované kritériá pre druhú
fázu interkalibrácie bentických bezsta-

tab. 7 Prehľad výsledkov, resp. prieskumov jednotlivých krajín, využitých v procese interkalibrácie pre jednotlivé interkalibračné typy
Interkalibračný typ

Nížinné rieky
(R-E2 a R-E3)

Podhorské rieky
(R-E4)

Krajina

Počet prieskumov

Bulharsko

27

Česko

6

Maďarsko

23

Rumunsko

8

Slovinsko

14

Slovensko

33

Spolu

111

Rakúsko

19

Bulharsko

7

Slovensko

4

Spolu

30

tab. 8 Národné, používané pomery ekologickej kvality (PEK) a navrhnuté zmeny hraničných hodnôt pre typ nížinných tokov pre jednotlivé krajiny
Hranica ekologického stavu
referenčná hodnota
veľmi dobrý/dobrý
dobrý/priemerný
priemerný/zlý
zlý/veľmi zlý

PEK_BG
1,000 1,000
0,570 0,570
0,370 0,370
0,220 0,220
0,200 0,200

PEK_HU
1,000 1,000
0800 0,700
0,600 0,370
0,400 0,100
0,200 0,050

PEK_SK
1,000 1,000
0,800 0,800
0,600 0,600
0,400 0,400
0,200 0,200

PEK_SI
1,000 1,000
0,800 0,744
0,600 0,592
0,400 0,439
0,200 0,286

tab. 9 Národné, používané pomery ekologickej kvality (PEK) a navrhnuté zmeny hraničných hodnôt pre typ podhorských tokov pre jednotlivé krajiny
Hranica ekologického stavu
referenčná hodnota
veľmi dobrý/dobrý
dobrý/priemerný
priemerný/zlý
zlý/veľmi zlý

PEK_AT
1,000 1,000
0,875 0,845
0,625 0,625
0,125 0,125
0,000 0,000

PEK _BG
1,000 1,000
0,430 0,510
0,270 0,270
0,150 0,150
0,000 0,000

PEK _SK
1,000 1,029
0,800 0,794
0,600 0,600
0,400 0,400
0,200 0,200

PEK _SI
1,000 1,029
0,800 0,690
0,600 0,548
0,400 0,407
0,200 0,265

tab. 10 Národné používané hranice ekologického stavu a hranice ekologického stavu navrhnuté po harmonizácii
Národná
metóda
CZ index
RO - EFI+ (cyprinid wading)
RO - EFI+ (salmonid)
SK - FIS index

Národná hranica ekologického stavu
veľmi dobrý/dobrý
0.780
0.939
0.911
0.710

dobrý/priemerný
0.585
0.655
0.755
0.570

Tabuľka 4 obsahuje výsledné vyhodnotenie národných hraníc všetkých
krajín. Ak sa národná hraničná hodnota
sa nachádza “nad” dohodnutým intervalom s 0,25 odchýlkou, je prísnejšia,
je teda možné dobrovoľne prispôsobiť
hranicu. Naopak, ak sa národná hraničná hodnota nachádza “pod” dohodnutým intervalom s 0,25 odchýlkou, nie je
dostatočne prísna, je teda záväzné prispôsobiť hranicu.
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Hranica ekologického stavu
po harmonizácii
veľmi dobrý/dobrý dobrý/priemerný
0.780
0.585
0.939
0.700
0.911
0.755
0.710
0.570

vovcov a zároveň boli úspešne interkalibrované všetky relevantné typy tokov
s dostatočným počtom údajov. Klasifikačné schémy typov tokov, ktoré zodpovedajú interkalibračným typom, je
možné používať v daných typoch v prípade bentických bezstavovcov bez následných úprav.
Slovensko sa zúčastnilo aj interkalibrácie veľmi veľkých tokov (X-GIG Large rivers). Interkalibrácia bentických

bezstavovcov však nebola pre veľmi
veľké toky ukončená.
FYTOBENTOS
Celkovo bolo v rámci EC GIG pre fytobentos interkalibrovaných osem štátov (Slovensko, Rakúsko, Maďarsko,
Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Česká republika). Slovensko
vstupovalo do procesu s národnou
metodikou a spĺňalo všetky definované kritériá kompatibility s Rámcovou
smernicou pre vodu [1]. Slovensko poskytlo za bentické rozsievky spolu 733
údajov v siedmych interkalibračných
typoch, z tohto počtu v rámci typu
R-EX5 (malé nížinné toky pod 200 m
n. m.) nebol dostatočný počet odberových miest pre interkalibráciu, preto bol tento typ pre Slovensko vylúčený. Prehľad interkalibrovaných typov
a počty vzoriek, resp. údajov sú uvedené za bentické rozsievky v tab. 5.
Všetky národné metodiky hodnotia
stupeň eutrofizácie a znečistenie organickými látkami, a preto boli navzájom
porovnateľné. Národné metodiky sledujú rozličné koncepcie hodnotenia.
Slovensko využíva 2 moduly – bentické rozsievky (4 kategórie nadmorských
výšok na základe referenčných lokalít)
a vláknité baktérie (percentuálne pokrytie vláknitými baktériami substrátu na odberovom úseku. Všetky interkalibrované štáty si zvolili oddelené
metodiky pre makrofyty a fytobentos,
a preto sa makrofyty interkalibrovali
zvlášť. Vo všeobecnosti sú medzi krajinami principiálne rozdiely v metódach odberu a hodnotenia. Slovensko
používa pre bentické rozsievky „singlehabitat“ prístup (odporúča sa jeden
typ substrátu – kamene), pre vláknité baktérie, ak sú prítomné, „multihabitat“ prístup (všetky typy substrátov).
Kvantita je vyjadrená relatívnou abundanciou. Pre hodnotenie ekologického stavu sa do multimetrického indexu kombinujú metriky IPS, CEE a EPI-D.
Dostatočné množstvo výsledkov z referenčných lokalít bolo k dispozícii len
v type R-E1a, a preto bol prijatý prístup
tzv. „alternative benchmarking“, rovnako ako v prípade bentických bezstavovcov. Slovensko bolo v interkalibrovaných typoch zastúpené nasledovným počtom „alternative benchmark“
vzoriek, resp. údajov: R-E1a (3), R-E1b
(3), R-E2 (7), R-E3 (9), R-E4 (2), R-EX4 (2),
pričom požiadavka bola, aby všetky
dosahovali dobrý ekologický stav.
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Interkalibračný multimetrický index (ICM) pozostával z dvoch metrík
IPS (index citlivosti na znečistenie) a TI
(trofický index). Analýza interkalibrácie bola urobená rovnakým spôsobom
ako v prípade bentických bezstavovcov, pomocou korelačných koeficientov a pravdepodobnosti korelácie národnej metriky, resp. metrík s ICM pomocou „slope testu“ (tab. 6).
Na základe predložených výsledkov
možno konštatovať, že Slovensko spĺňa požadované kritériá pre druhú fázu
interkalibrácie bentických rozsievok
a zároveň boli úspešne interkalibrované všetky typy tokov s dostatočným
počtom údajov. Klasifikačné schémy
typov tokov, ktoré zodpovedajú interkalibračným typom, je možné používať
v daných typoch v prípade bentických
rozsievok bez následných úprav.
V interkalibrácii veľkých tokov (XGIG Large rivers) boli pre bentické rozsievky použité ako ICM metriky IPS
a RT, rovnako ako v rámci EC GIG. Slovensko vykazovalo len minimálne odchýlky od ideálnych štandardizovaných hodnôt. Rovnako boli na základe
štandardizácie odvodené aj referenčné
hodnoty pre bentické rozsievky.
MAKROFYTY
V roku 2010 bola na Slovensku modifikovaná metodika hodnotenia ekologického stavu založenom na vodných makrofytoch [3]. Slovensko sa
zúčastnilo interkalibrácie s výsledkami stanovenými už podľa tejto modifikovanej metodiky. V nasledujúcej tabuľke (tab. 7) sú uvedené interkalibračné typy, krajiny, ktoré sa zúčastnili interkalibrácie a počty výsledkov, resp.
prieskumov makrofýt.
V prípade makrofytov bola použitá
ako spoločná interkalibračná metrika
tzv. pseudometrika (PCM), založená na
priemerných hodnotách pomeru eko-

logickej kvality interkalibrujúcich metrík jednotlivých krajín. Interkalibračná
analýza bola uskutočnená pomocou
lineárnej regresie používaných metrík
ku spoločnej pseudometrike. Najvyššie
hodnoty korelácie boli vo všetkých testovaných typoch preukázané použitím
slovenskej metodiky hodnotenia ekologického stavu.
Na základe výsledkov analýz boli
navrhnuté nasledovné odporúčania,
týkajúce sa úpravy hraníc pre veľmi
dobrý/dobrý ekologický stav a dobrý/
priemerný ekologický stav. V nasledujúcich tabuľkách (tab. 8 a 9) sú uvedené navrhované odporúčania. V prvom
stĺpci pre určitú krajinu sú uvedené používané hranice a v druhom navrhované zmeny. Pre krajiny používajúce
prísnejšie kritéria sú navrhnuté zmeny
– zníženia hodnôt pomeru ekologickej kvality (tučné, kurzíva), naopak pre
sprísnenie kritérií sú navrhnuté zmeny
– zvýšenia hodnôt pomeru ekologickej
kvality (podčiarknuté tučné).
Pre typ podhorských riek boli hraničné hodnoty pomeru ekologickej
kvality odsúhlasené pre Slovinsko. Pre
Slovensko a Rakúsko bolo odporučené
zníženie hranice medzi veľmi dobrým
a dobrým ekologickým stavom. Pre
Slovensko boli navrhnuté zníženie PEK
z 0,800 na 0,794 a pre Rakúsko z 0,875
na 0,845. Naopak pre danú hranicu PEK
pre Bulharsko bolo navrhnuté sprísnenie kritéria, t. j. zvýšenie hodnoty PEK
(z 0,430 na 0,510). Bulharsko a Maďarsko akceptovali navrhované zmeny.
Slovensko rovnako aj Rakúsko nepristúpili k úprave zníženia kritérií hodnotenia ekologického stavu a ponechali si
prísnejšie kritériá.
RYBY
V druhej fáze interkalibrácie sa Slovensko zúčastnilo aj interkalibrácie
rýb v rámci Dunajskej interkalibračnej
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geografickej skupiny pre kategóriu rieky. Túto skupinu Slovensko aj viedlo.
Tak ako pri ostatných prvkoch kvality boli dohodnuté spoločné interkalibračné typy, zozbierali sa informácie
o metódach vzorkovania, metódach
hodnotenia, určenia referenčných
podmienok a hraničných hodnôt. Tri
krajiny vyhoveli požadovaným kritériám. Každá národná metrika bola testovaná, či odráža tlaky (všeobecný tlaku, zmeny koryta, bariéry, kvalita vody)
a zároveň bola testovaná cez spoločnú interkalibračnú metriku. Výsledky
sú uvedené v tab. 10. Slovensko splnilo všetky požadované kritériá a hranice ekologického stavu pre veľmi dobrý
a dobrý a dobrý a priemerný stav boli
úspešne interkalibrované. Na základe
výsledkov interkalibrácie rýb by malo
Rumunsko sprísniť hranicu medzi dobrým a priemerným ekologickým stavom pre jednu z používaných národných metód.
ZÁVER
Proces interkalibrácie prirodzených
tokov a jazier bol v roku 2011, resp.
2012, ukončený. Veľké toky boli interkalibrované v rámci samostatnej skupiny. Slovensko úspešne interkalibrovalo
štyri prvky kvality (fytobentos, bentické bezstavovce, makrofyty a ryby) pre
prirodzené toky. Pre rieky sa neuskutočnila interkalibrácia fytoplanktónu.
Vo všetkých vybraných interkalibračných typoch tokov pre všetky uvedené prvky kvality boli slovenské klasifikačné schémy v intervaloch, ktoré boli
z hľadiska princípov a kritérií interkalibrácie požadované. V prípade veľkých tokov bol interkalibrovaný iba fytobentos. Slovenské klasifikačné schémy pracovali v rámci požadovaných
rozsahov iba s minimálnymi odchýlkami, ktoré budú zapracované do klasifikačných schém v roku 2012.
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OPRAVA
V minulom čísle Vodohospodárskeho spravodajcu sme na stranách 5 – 7 uverejnili článok o Dunajskej stratégii, v ktorom autorka nesprávne uviedla, že Dunaj preteká 14-timi krajinami. Čitateľov upozorňujeme, že Dunaj preteká 10-timi
krajinami a jeho povodie zasahuje 17 krajín.
Za nesprávny údaj sa ospravedlňujeme.
redakcia
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Projekt

Prieskum povodňových rizík povodia Slanej
metódami snímania na diaľku
(cezhraničný projekt v rámci cezhraničnej spolupráce
Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013)
Ing. Ingrid Kušniráková
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p, OZ Banská Bystrica ako cezhraničný partner sa v spolupráci s maďarskými partnermi - Vysokou školou Karola Róberta v Győngyősi,
Severomaďarským vodohospodárskym riaditeľstvom v Miškolci a Technickou a ekonomickou univerzitou v Budapešti
- od 1. marca 2012 podieľa na realizácii projektu „Prieskum
povodňových rizík povodia Slanej metódami na diaľku“. Vysoká škola Karola Róberta, ako vedúci partner projektu, získala finančný príspevok poskytnutý z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 185 130 eur. Cieľom projektu
je uskutočnenie prieskumu rieky Slaná pretekajúcej cez maďarsko-slovenskú štátnu hranicu, v rámci cezhraničnej stratégie rozvoja. Rieka Slaná spája región a povodia, a preto
využívanie spoločných vodných zdrojov, ochrana životného prostredia a protipovodňová ochrana je spoločným záujmom všetkých partnerov projektu. Posledný prieskum
rieky a stavu jej bezprostredného okolia sa uskutočnil v 70tych rokoch minulého storočia. V súčasnosti sa v rámci vzájomného zdieľania hydrologických údajov uskutočňuje každodenná výmena údajov hydrologickej situácie, taktiež sa
uskutočňuje zosúladené meranie, hodnotenie, porovnávanie a výmena údajov vodných prietokov na stanovených
hraničných úsekoch a hranicu pretínajúcich vodných tokov. Strategickým cieľom tejto spolupráce je zlepšovanie
schopností ochrany pred povodňami v regióne a tým podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu na oboch
stranách hranice. Od konca roku 2009 sa na vodnom toku
Slaná vyskytlo 6 veľkých povodní, ktoré negatívne ovplyvnili životné podmienky slovenských i maďarských obyvateľov v údolí Slanej. Aj z tohto dôvodu je čoraz dôležitejšie
získavanie informácií o plochách inundačných území. K ich
vymedzeniu v súčasnej dobe pomáhajú hydrodynamické
modely, za pomoci ktorých je možné predikovať vývoj zá-
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plavových území. Cieľom projektu je posúdenie možností ochrany pred povodňami v údolí Slanej pomocou diaľkového prieskumu a na základe získaných dát príprava databázy použiteľnej na vytvorenie protipovodňovej prevencie
a simulácie povodní. V rámci spolupráce vysokej úrovne sa
uskutoční prieskum rieky Slaná, zameranie a vypracovanie
modelu terénu predpokladaného zátopového územia technológiou LIDAR, zameranie a vypracovanie digitálneho modelu povrchu dotknutého územia, mapa vegetácie predpokladaného zátopového územia hyperspektrálnym snímkovaním, geodetické zameranie koryta a priečnych profilov toku. Digitálny terénny model zátopového územia bude
slúžiť na simuláciu povodní. Scenár povodne ako výsledok
simulácie môže poslúžiť ako príklad, model pre plánovanie
prípravy, nastavenie ochrany a zásahové plány na skutočné
situácie. Výsledkom projektu bude zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti cieľovej oblasti, lepšie zabezpečenie majetku obyvateľstva a možnosť zvýšenia hospodárskeho rozvoja regiónu. Z tohto dôvodu projekt zníži negatívne rozdiely
charakterizujúce región v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti. Zlepšenie protipovodňovej bezpečnosti je základom spoločného hospodárskeho rozvoja. V dňoch 21. – 22.
mája 2012 sa v maďarskej obci Sajóecseg a v slovenskej obci
Teplý Vrch uskutočnilo otváracie podujatie projektu. Otváracej konferencie sa zúčastnili zástupcovia VÚC, miestnych
samospráv, orgánov štátnej vodnej správy a ďalších dotknutých organizácií, ktorým partneri projektu prezentovali obsah a hlavné ciele projektu. Priebežné informácie môžete
získať na stránkach jednotlivých partnerov:
www.karolyrobert.hu/husk-sajo
http://www.svp.sk/hron/default.asp?id=6&mnu=6
http://www.evizig.hu/index.asp
www.vit.bme.hu
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Optimalizácia a modernizácia zásobovania
pitnou vodou
Ing. Jana Buchlovičová
Hydrotechnológia Bratislava s. r. o.

Konferencia Optimalizácia a modernizácia zásobovania pitnou vodou, ktorá sa konala 25. a 26. apríla 2012 v Kúpeľoch Nový Smokovec,
nadviazala na dva ročníky konferencie Modernizácia a optimalizácia
úpravní vôd v SR. Prístup k problematike pitnej vody je z celoslovenského pohľadu dlhodobo podceňova-

„Bez vody niet života. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina. Tieto výroky tvoria prvý
článok Európskej vodnej charty, ktorá bola vyhlásená 6. mája 1968 v Štrasburgu. Dôležitosť ochrany vody, jej racionálneho využívania a zachovania
jej kvality, resp. zlepšovania a tiež aj
ochrany zdravia ľudí z pohľadu vody

Zaujímavou prednáškou prispel
RNDr. Miroslav Vykydal (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.), ktorý poukázal na určité úskalia súvisiace so zavádzaním plánov pre „bezpečnú pitnú
vodu“. Problematike bezpečnosti pitnej vody sa venovala i Ing. Monika Karácsonyová, PhD. a kol. (VÚVH Bratislava), ktorá prezentovala rámcový plán

určenej na ľudskú spotrebu nadobúda s časom pokroku väčší a dôraznejší
celosvetový význam.“ - týmito slovami
sa účastníkom konferencie prihovorila prvá prednášajúca – Ing. Lýdia Bekerová z odboru vodnej politiky Ministerstva životného prostredia SR.
Celá konferencia sa niesla v duchu
týchto výrokov, pričom hlavnou témou
bola bezpečná pitná voda pre spotrebiteľa. Programovo bola rozdelená
do piatich tematických okruhov, v ktorých odznelo 24 prednášok zo Slovenska, ale i zahraničia.

bezpečnosti pitnej vody prispôsobený
podmienkam v slovenskom vodárenstve a jeho overenie zavedením na vybranej časti SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo.
Mgr. Eva Kosorínová (Úrad verejného zdravotníctva SR) spracovala a prezentovala vyhodnotenie kvality pitnej
vody na Slovensku za obdobie rokov
2008 – 2010.
Nové pohľady na dezinfekciu vody
a možnosti jej uplatnenia v praxi boli
prezentované vo viacerých prednáškach: MUDr. Jozef Krak, MPH (RÚVZ

Predsedníctvo konferencie

ný. Nastávajúce obdobie predstavuje
v rámci Slovenskej republiky výzvu,
jednak z pohľadu riadenia optimalizácie zásobovania z dostupných zdrojov vody, jednak zabezpečenia zvýšenia percenta zásobovania kvalitnou
pitnou vodou. Správna prax v riadení spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu sa výrazne podieľa kvantitatívne i kvalitatívne na trvalo udržateľnom rozvoji. Kvalita, ale i efektívnosť
vodohospodárskych služieb má dopad prakticky na všetky spoločenské
aktivity.
7 – 8 2012
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Zaznamenali sme
Poprad) prezentoval skúsenosti s vynechaním dezinfekcie vo vybraných vodovodoch v podtatranskom regióne
a o dôsledkoch takto dodávanej vody.
RNDr. Zuzana Valovičová (ÚVZ SR)

Praktickým skúsenostiam z hľadiska prípravy suspenzie, ale i novým teoretickým poznatkom pri príprave suspenzie v súčasnosti bola venovaná
jedna sekcia. Úvod tejto sekcie bol ve-

Konferenciu spríjemnilo vystúpenie detského folklórneho súboru z Popradu

v svojom príspevku spracovala prehľad
verejných vodovodov prevádzkovaných na Slovenku bez chlóru v rokoch
2001 až 2011 a prehľad o používaní
dezinfekčných prostriedkov vo vodovodoch zásobujúcich pitnou vodou viac
ako 5000 obyvateľov. Ing. Václav Mergl
(VAS, a.s. Brno) prezentoval nové možnosti dezinfekcie a hygienického zabezpečenia pitnej vody – tento príspevok
bol spracovaný kolektívom autorov.

novaný histórii prípravy suspenzie v I.
separačnom stupni na vybratých lokalitách SR (Ing. Jana Buchlovičová, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.). Ďalej
boli prezentované výhľadové trendy
v technológii úpravy vody (Ing. Viliam
Višacký, PhD., VÚVH). Doc. Ing. Petr
Dolejš, CSc. (W&ET Team České Budějovice), Milan Drda (ENVI-PUR, s.r.o)
a Ing. Karol Munka, PhD. (VÚVH) sa
v svojich príspevkoch venovali prak-

tickým skúsenostiam prípravy suspenzie, ale i novým teoretickým poznatkom pri jej príprave.
V rámci konferencie odznelo mnoho ďalších zaujímavých prednášok
súvisiacich s problematikou výroby a dodávky bezpečnej pitnej vody
spotrebiteľovi. Spomenula by som aspoň prezentáciu maďarskej firmy Global Water Filter Ltd., ktorá predstavila technológiu AsMet na odstraňovanie arzénu z vody. So zaujímavou prezentáciou Biologická hodnota vody
vystúpila aj MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. (RÚVZ Banská Bystrica), ktorá
poukázala na zdravotnú bezpečnosť
vody z hľadiska zmyslovo postihnuteľných ukazovateľov, epidemiologického rizika, toxikologického rizika a rizika neskorých následkov. Ďalej
prítomným predstavila niektoré medzinárodné odborné aktivity zamerané na obsah minerálnych látok v pitnej vode, hlavne spochybňovanie významu obsahu vápnika a horčíka v pitnej vode a s tým súvisiace možné riziká
na ľudské zdravie.
Na záver chcem v mene celého organizačného výboru konferencie vyjadriť vďaku zástupcom sponzorujúcich firiem, ktorí nám výrazne pomohli
pri zorganizovaní konferencie Optimalizácia a modernizácia zásobovania pitnou vodou.
Foto: autorka

Názory

Úpravne vody SR potrebujú modernizáciu
– dokážeme ju pripraviť a realizovať?
Viliam Šimko
VodaProgres, s.r.o., Bratislava

V nadväznosti na predchádzajúcu
informáciu o konferencii Optimalizácia a modernizácia zásobovania pitnou vodou sa chcem zamyslieť nad
úvahami „vodohospodárov“ typu – „je
potrebné robiť takúto konferenciu, keď
sa na Slovensku žiadna optimalizácia či
modernizácia úpravní vody nerealizuje?“ Alebo – „optimalizácia a modernizácia je výsadnou záležitosťou pro-

30

jektanta“. Myslím si, že tí, ktorí rozumejú problematike technológie úpravy vody, mi dajú za pravdu, že takéto
názory sú veľmi vzdialené od prístupov, ktoré platia v krajinách s vyspelou
technológiou úpravy vody.
Do roku 1960 sa zásobovanie pitnou
vodou na Slovensku zaobišlo bez chemickej úpravy vody. Prvá veľká úpravňa založená na chemickej úprave

vody bola úpravňa vody Hriňová, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku
1964. Následne boli vo vtedajšom Stredoslovenskom kraji vybudované ďalšie úpravne vody: Klenovec (1974),
Turček (1979), Málinec (1994). Na východnom Slovensku boli vybudované
úpravne vody Bukovec (1995), Stakčín (1984), na severe Slovenska bola
vybudovaná úpravňa vody Nová Bys-
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Názory
trica (1983) V čase rozvoja zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov bolo na Slovensku vybudovaných cca 130 úpravní vody, z ktorých je
v súčasnosti v prevádzke cca 100. Väčšina týchto úpravní vody je v prevádzke 30 a viac rokov; úpravňa vody Hriňová bezmála 50 rokov. Znie až neuveriteľne, že v čase, keď technický
i ekonomický pokrok rýchlo napreduje
a neobchádza ani problematiku technológie úpravy vody, boli v týchto
úpravniach realizované len minimálne
optimalizačné či modernizačné opatrenia vykonané v rámci riešenia rezortnej úlohy Optimalizácia a intenzifikácia
úpravní vody (1980 – 1985). Hoci boli
preukázané na vtedajšiu dobu určité
prínosy prevádzkovatelia ich nerozšírili
na celú prevádzku.
Situácia v súčasnosti je o to horšia, že
nie sú spracované ani podmienky pre
začatie projekčných prác. Zodpovedný
prístup k projekcii predpokladá serióznu predprojektovú prípravu, pretože
úprava vody (zvlášť v súčasnosti) je zložitý a náročný proces, ktorý si vyžaduje
technicky progresívne riešenia s ohľadom na ekonomiku prevádzky, pričom
musí byť zohľadnená maximálna ohľaduplnosť k prírodnému prostrediu.
Žiadny zodpovedný projektant by nemal začať projekčné práce bez dokonalých podkladov. I napriek konzervatívnemu prístupu k procesu úpravy vody
sa postupne presadzujú nové progresívne technológie, pričom mnohé našli
už uplatnenie v ČR. To však neznamená, že ich zabudovanie do našich úpravní vody je možné bez dokonalého
overenia na konkrétnej úpravni vody.
Je preukázané, že každá voda má svoje špecifické vlastnosti a z toho dôvodu je potrebné hlavne pri optimalizácii a modernizácii väčších úpravní vody
inštalovať poloprevádzkové zariadenie, na ktorom možno preveriť výsledky stacionárnych pokusov, ale i predstavy projektanta či investora. Považujem za potrebné zdôrazniť, že optimalizácia a modernizácia prevádzok
našich úpravní vody je činnosť vysoko náročná, ktorú môže úspešne zvládnuť v rámci predprojektovej prípravy len tím špecialistov s dostatočnou
praxou. Rekonštrukcia, resp. optimalizácia a modernizácia úpravne vody si
vyžaduje dokonale spracovaný investičný zámer, s ktorým sú uzrozumení všetci zainteresovaní. Ako podklad
pre investičný zámer musí byť spra7 – 8 2012

covaná štúdia, ktorá stanoví rámcové zásady rekonštrukcie. Do spracovania štúdie je potrebné bezpodmienečne zainteresovať stavbára-špecialistu, ktorý je schopný posúdiť stavebné
konštrukcie a následne rozsah sanačných prác. V opačnom prípade môže
nastať stav, že investičné náklady budú
výrazne podhodnotené. Zdôrazňujem,
že zvládnutie rekonštrukcie zameranej
na optimalizáciu a modernizáciu je činnosť vysoko náročná z hľadiska prípravy investície. V súčasnosti, keď je podstatne viac poznatkov o procesoch
úpravy vody, rozhodujúcou osobnosťou z hľadiska návrhu fyzikalno-chemických, hydraulických a technologických parametrov musí byť technológ.
Projektant spolu s technológom musia
tieto parametre zapracovať do pripravovaného projektu. Opätovne zdôrazňujem, že projekt rekonštrukcie zame-

raný na optimalizáciu a modernizáciu
si v rámci predprojektovej prípravy vyžaduje sústredenú prácu dobre zosúladeného pracovného tímu, schopného operatívne komunikovať, hodnotiť
a detailne posudzovať priebežne získavané výsledky a poznatky a tieto zúročiť v projekte stavby. Len tímová práca prispeje k tomu, že modernizované
dielo bude realizované na úrovni najnovších poznatkov. Môže sa zdať, že
dokonalá predprojektová príprava predĺži prípravu investície. Nie vždy je to
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pravda. Schopný riešiteľský tím dokáže pracovať súbežne. Zdôrazňujem, že
to platí len za predpokladu, že investičný zámer je jasný. Pre porovnanie uvádzam, že v ČR takýmto postupom zmodernizovali z 1200 úpravní vody viac
ako 75 % .
V posledných rokoch sú v krajinách
s vyspelou technológiou úpravy vody,
vrátane Slovenska, často skloňované
plány bezpečnosti pitnej vody. Zahŕňajú hodnotenie systému, návrh kontroly a opatrení, prevádzkový monitoring a plány riadenia. S týmto postupom sa stotožnila aj Európska komisia
a v spolupráci s WHO sa pravidlá zapracujú do novely smernice EÚ o kvalite
vody určenej pre ľudskú spotrebu.
V čase príprav pre formulovanie
plánov bezpečnosti pitnej vody som
bol vo Francúzku na krátkodobej stáži s názvom Voda pre mestské aglomerácie. Pri neformálnych diskusiách či rozhovoroch som konštatoval,
že na základe fyzikálno-chemických
či mikrobiologických a hydrobiologických vyšetrení je voda dodávaná
spotrebiteľovi na Slovensku bezpečná. Bolo mi však pripomenuté, že vysoké percento nezávadnosti analyzovaných vzoriek vody nie je zárukou
bezpečnosti dodávanej vody. Pán
Zapasnik z Európskeho centra pre
pitnú vodu, ktorý viedol spomínanú stáž a v rámci iného projektu mal
možnosť vidieť viaceré naše úpravne
vody poznamenal, že keď sa odborník pozrie na naše technologické zariadenia, určite sa nestotožní s mojím vyjadrením o bezpečnosti vody.
Od tejto výmeny názorov uplynulo pomerne veľa času a kolektív autorov z VÚVH Bratislava, Ing. Karol
Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., a RNDr. Miloslava Prokšová, PhD., spracovali publikáciu Nové
prístupy k zabezpečeniu kvality
pitnej vody – plány bezpečnosti
pitnej vody. Bohužiaľ, nič sa však neudialo z hľadiska optimalizácie a modernizácie v úpravniach vody SR.
Je pravda, že v súčasnosti vznikajú
okolo tvorby metodiky plánov pre bezpečnú pitnú vodu rôzne názory. Pre
bližšie zoznámenie sa so súčasnou situáciou odporúčam dôkladne si prečítať prednášku RNDr. Miroslava Vykydala Metodické varianty nebo „jednotný“ postup?, ktorú predniesol
na tohtoročnej konferencii v Novom
Smokovci.
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Desiate výročie s trpkou príchuťou
Napriek tomu, že v druhej polovici deväťdesiatych rokov sa na slovenskej politickej scéne odohrávali turbulentné udalosti,
denník SME poskytoval na svojich stranách
priestor aj témam súvisiacim o počasí, čo
bola zásluha najmä vtedajšieho šéfredaktora
Karola Ježíka, ktorý si uvedomoval, že noviny
nemôžu čitateľsky zaujať len politikou. Meteorológovia tu mali nielen svoju pravidelnú rubriku, súčasťou ktorej boli predpovede
počasia so synoptickou mapou, ale aj samotní redaktori novín venovali pomerne veľkú
pozornosť rôznym meteorologickým javom.
Extrémnym prejavom počasia boli venované
celé monotematické strany, súčasťou ktorých boli reportáže a vyjadrenia odborníkov.
Vtedy sme spolu s Eugenom Lexmannom
prišli s myšlienkou založiť v denníku SME samostatnú prílohu, ktorá by vychádzala s určitou periodicitou a pokrývala by takmer
všetky činnosti, ktoré sa v tom čase vykonávali v SHMÚ (vychádzala pod názvom Počasie so SME). Aj keď naším hlavným zámerom bola popularizácia najmä meteorológie a klimatológie, v prílohe sa zverejňovali
aj odbornejšie analýzy s grafickými a mapovými prílohami, ktoré príležitostne slúžili aj ako podkladové materiály pri písaní rôznych správ. Príkladom bola lokálna povodeň
na rieke Svinka, ktorá sa odohrala 20. júla
1998, a už 3. augusta denník SME zverejnil
podrobnú meteorologicko-synoptickú analýzu tejto udalosti aj s priloženou mapkou.
Časti z tohto materiálu sa potom použili aj
pri písaní odborného vyjadrenia, ktoré bolo
adresované ministerstvu.
Príloha začala vychádzať v roku 1998, najskôr s mesačnou periodicitou, neskôr príležitostne. K pravidelným prispievateľom vtedy
patril aj Jozef Iľko, ktorý v prílohe zverejňo-

val svoje dlhodobé mesačné prognózy, klimatológ Pavol Faško zase veľkú pozornosť
venoval analýze zrážok. Jedným z hlavných
prispievateľov bol aj Milan Lapin, ktorý písal o klimatickej zmene. Prelom storočí bol
na rôzne extrémne prejavy počasia veľmi
bohatý (povodne, suchá, mimoriadne teplý
rok 2000) a zapĺňať publikačný priestor aktuálnymi materiálmi nebol preto problém.
Veľkú pozornosť sme venovali aj vodohospodárskej problematike a príležitostne v prílohe zverejňovali svoje príspevky aj
hydrológovia. Okrem iného sme upozorňovali, že extrémne prejavy počasia, ako povodne a suchá, sa budú s čoraz väčšou frekvenciou vyskytovať aj v budúcnosti, pričom
sme sa opierali o scenáre klimatickej zmeny. Napríklad po veľkom suchu na jar a v lete
2000 sme zverejnili materiál (autormi boli
Pavel Faško, Štefan Kveták a Pavel Matejovič), kde sa píše: „V médiách sa často hovorí len o tom, čo je aktuálne (...) Týmto hlasom
vďačne načúvajú politici a tiež rôzni „odborníci“ prichádzajúci s radikálnymi, avšak
iba krátkodobými a nekoncepčnými návrhmi, ktoré zlú situáciu neriešia, ale sú len chabou náplasťou, ktorá má nanajvýš upokojiť verejnosť. Mohli sme sa o tom presvedčiť práve v súvislosti s povodňami, ktoré sa
u nás vyskytovali v druhej polovici deväťdesiatych rokov, keď sa začalo hovoriť o potrebe budovania protipovodňových systémov.
V roku 2000 tento problém medzitým zatlačilo do úzadia mimoriadne sucho a v médiách sa naopak začalo hovoriť o potrebe budovania systému závlah. Hrozba povodní je
pritom stále rovnako akútna a aktuálna ako
výskyt katastrofálneho sucha.“ V príspevku
sme upozornili, že protipovodňovú ochranu
treba chápať ako komplexný systém (výstav-

ba vodných rezervoárov, rekonštrukcia a budovanie kanalizačných sietí, budovanie hrádzí a pod.), materiálne škody spôsobené živelnými udalosťami zase možno eliminovať
prostredníctvom poisťovacích organizácií.
Žiaľ, situácia sa v nasledujúcom desaťročí
uberala presne opačným smerom a proti duchu adaptačných opatrení. Príloha Počasie so
SME, ktorá definitívne prestala vychádzať pred
desiatimi rokmi, vydáva svedectvo, že odborníci (meteorológovia, klimatológovia a hydrológovia) už veľmi dlho upozorňujú politikov,
aby akceptovali aj výsledky ich práce a aplikovali ich pri spravovaní krajiny a strategickom
rozhodovaní, pretože sa to týka aj budúcich
generácií. Miesto koncepčných a vedecky garantovaných projektov však verejné finančné
prostriedky dnes plynú predovšetkým do vreciek politických strán a spriaznených „investorov“. O porušovaní zákonov už ani nehovoriac. Rovnako ani médiá už nevenujú takú pozornosť environmentálnej problematike, hoci
dôsledky klimatickej zmeny sú dnes ešte vážnejšie, ako tomu bolo v čase vychádzania uvedenej prílohy. Mienkotvorné denníky dnes
odmietajú zverejňovať materiály, ktoré sú rozsiahlejšie, prípadne sú v nich zmienené nejaké odborné termíny, o zverejňovaní grafov
a mapiek už ani nehovoriac. Paradoxne, oveľa väčší priestor je poskytovaný rôznym anonymným internetovým „diskutérom“, ktorí v diskusiách pod článkami súvisiacimi s témou klimatickej zmeny odborníkov napádajú, píšu na nich udania a sťažnosti adresované
štátnym inštitúciám, dokonca sa im vyhrážajú. Desiate výročie ukončenia meteorologickej prílohy v denníku SME má dnes preto trpkú príchuť.
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
SAV, Bratislava

Zaznamenali sme

Projekt Comenius – 3. stretnutie na Slovensku
Pozn. red.: V minuloročných číslach
Vodohospodárskeho spravodajcu sme
vám priniesli informácie o aktivitách študentov a pedagógov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove, ktorí
spolu s fínskymi a estónskymi partnermi
pracovali a vzdelávali sa v rámci programu COMENIUS. Teraz prinášame informáciu o ukončení projektu.
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Náš projekt Comenius - Focus on the
Water sa završuje. V dňoch 23. apríla 2012
- 28. apríla 2012 sa uskutočnilo tretie, záverečné stretnutie na našej škole, SPŠ stavebnej v Hurbanove. Navštívili nás naši partneri
z Estónska, z gymnázia v Kiili a partneri z Fínska, z gymnázia v Askole.
24. apríla 2012 slávnostne otvorila 3.
stretnutie škôl primátorka mesta Hurbano-

vo, JUDr. Margita Zemková, a riaditeľ našej
školy, Ing. Ladislav Kimle. Program pokračoval predstavením Hurbanova a Slovenska,
ktoré si pripravili žiaci našej školy. Jednotlivé
školy v rámci tohto projektu vytvorili spoločný dotazník o vode a v každej krajine ho použili medzi obyvateľmi. Výsledky z jednotlivých krajín boli prezentované žiakmi jednotlivých škôl. Nemohlo chýbať predstavenie
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našej školy a následne aj malá exkurzia. Navštívili sme aj gymnázium v Komárne a večerným programom bola návšteva hvezdárne
v Hurbanove.

a ostaní vytvárali spoločný plagát na tému
Focus on the Water. Zaujímavosťou poobedňajšieho programu bola prednáška
doc. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. „O rieke Žita-

25. apríla 2012 náš program pokračoval
súťažou plagátov, ktoré si jednotlivé školy vytvorili vo svojej krajine. Plagáty mali
tému Hospodárenie s vodou v domácnosti. Pokračovali sme návštevou vodného mlyna v Kolárove, Základnej umeleckej
školy v Hurbanove a Základnej školy v Hurbanove. Poobede sa skupiny rozdelili. Niektorí tvorili internetový časopis Comenius

va a vodných dielach v Mezopotámii v minulosti a dnes“.
Po prednáške sa uskutočnilo slávnostné ukončenie trojročného programu - pre
študentov diskotékou a pre učiteľov spoločnou večerou na lodi na rieke Dunaj. Pre
našich hostí sme však ešte mali pripravené
dvojdňový výlet po Slovensku. Vybrali sme
sa do Kremnice, Banskej Bystrice a okolia.

Zaujímavou bola návšteva biologickej čistiarne odpadových vôd v Harmaneckých
papierňach. Navštívili sme však aj obchodné centrum Europa v Banskej Bystrici, aby
si naši hostia mohli kúpiť malé spomienky
na Slovensko.
Nasledujúci deň sme navštívili vodné dielo Gabčíkovo, plavebné komory aj elektráreň. Nemohli sme vynechať kanál v Čunove,
v ktorom prebiehal tréning rýchlokajakárov.
Našich hosťov táto časť veľmi zaujala a stala
sa pre nich najväčším zážitkom dňa. V Bratislave sme absolvovali rýchlu prehliadku mesta, nakoľko estónska skupina sa tu od nás už
odpojila a cestovala domov. Navštívili sme
zrekonštruované nábrežie Dunaja a obchodné centrum Eurovea. Poobede sme si v príjemnom prostredí Vodárenského múzea vypočuli prednášku Ing. Pavla Malinovského
z firmy Bionergy o využití odpadovej vody
na výrobu energie. Domov sme prišli unavení, ale plný poznatkov a zážitkov s našimi novými zahraničnými priateľmi. Napokon sme
sa rozlúčili aj s fínskou skupinou, ktorá odlietala do Helsínk z letiska v Budapešti.
Máme dobrý pocit z 3-ročnej tvorivej
práce na projekte, ktorého hlavnou témou
bola voda. Spoznali sme nových priateľov
a aj zvyky iných krajín. Dozvedeli sme sa
mnoho zaujímavostí o vode v našej krajine,
ale aj o tom, aký majú vzťah k vode obyvatelia v krajine našich estónskych a fínskych
priateľov.
študenti SPŠ stavebnej v Hurbanove
a učiteľky Ing. Andrea Bojnáková
a Mgr. Zdenka Vráblová, PhD.

Memorandum Brno - Bratislava - Viedeň
Dekani stavebných fakúlt Vysokého učení technického v Brne, prof. Ing. Rostislav
Drochytka, PhD., Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Alojz Kopáčik,
PhD., a Vienna University of Technology vo
Viedni, DDr.h.c. prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Josef Eberhardsteiner, podpísali 1. júna 2012
na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave
memorandum o vytvorení konzorcia (Building Vision Consortium), ktorého cieľom je
podpora spolupráce medzi zúčastnenými
fakultami vo všetkých oblastiach stavebníctva, najmä však v oblasti výchovy študentov
doktorandského štúdia.
Memorandum vytvára príležitosť pre
efektívne využitie vedy, výskumu a odborného potenciálu popredných odborníkov,
rovnako ako najmodernejšie technické vybavenie pre svojich členov pri vzdeláva7 – 8 2012

ní študentov v doktorandských študijných
programoch.
Prvým predsedom konzorcia sa stal
prof. Ing. Rostislav Drochytka, PhD., dekan
Stavebnej fakulty VUT v Brne.
Študenti doktorandského štúdia, ktorí
majú záujem zapojiť sa do tohto programu,
môžu stráviť vybranú, vopred dohodnutú
časť štúdia na jednej z partnerských stavebných fakúlt konzorcia, pričom štúdium im
bude uznané ako štúdium na materskej fakulte. Akademické tituly budú poskytované
v súlade s platnou legislatívou krajiny, spolupracujúca zahraničná vysoká škola a fakulta bude uvedená v dodatku diplomu. Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať na materskej fakulte, zástupcovia spolupracujúcich fakúlt konzorcia môžu byť vymenovaní
do skúšobných komisií.
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Písomné prihlášky môžu podávať študenti doktorandského štúdia najneskôr
do ukončenia prvej polovice štandardnej
dĺžky doktorandského študijného programu.
Adresa pre zasielanie príspevkov je:
Fakulta stavební VUT v Brne
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů
Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Formulár žiadosti je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej adrese vision.
fce.vutbr.cz
RNDr. Mária Ostrochovská
Foto z podpísania memoranda
je na 3. strane obálky
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Oznamy

Odborno-študijná cesta do Českej republiky
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. v spolupráci so spoločnosťami ENVI-PUR, s.r.o. a Veolia voda ČR i tento rok organizuje
odborno-študijnú cestu, ktorá sa uskutoční v októbri a bude zameraná na zmodernizované prevádzky úpravní vôd a ČOV.

Termín konania: 1. – 5. október 2012
Navštívené lokality:
ČOV Benecko (Krkonoše): Ide o ČOV
s membránovými bioreaktormi (MBR).
Rekonštrukcia bola vykonaná v existujúcich nádržiach (zvýšenie kapacity
z 900 na 1900 EO bez zväčšovania objemov nádrží).
ÚV Souš: V rokoch 2006 – 2009 sa
v úpravni vody vykonala rozsiahla rekonštrukcia s netradičným riešením
kalovej koncovky – flotáciou.
ČOV Liberec: Ide o mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd s primárnou sedimentáciou, aktiváciou
s jemnobublinovou aeráciou, pozdĺž-

nymi dosazdovacími nádržami a teplým dvojstupňovým vyhnívaním.
Vodárenská nádrž Přísečnice: Vodné
dielo Přísečnice je súčasťou vodohospodárskej sústavy v oblasti severočeskej hnedouhoľnej panvy. Voda z nádrže je vedená cez elektráreň do objektu
úpravne vody.
ÚV Hradište: Surovú vodu odoberá
úpravňa z VD Přísečnice. Rekonštrukcia úpravne sa vykonala v rokoch 2005
– 2006 a týkala sa rozhodujúcich častí technologickej linky úpravy vody
a niektorých súvisiacich celkov.

ÚV Mariánske Lázně: Upravuje povrchovú vodu z údolnej nádrže na Kamenném potoce (kapacita 80 l/s)
a podzemných zdrojov Nimrod a Kovářská louka (kapacita 20 l/s). Od roku
1992 prešla niekoľkými rekonštrukciami.
ČOV Mariánske Lázně: V roku 2010
bol Európskou komisiou schválený
veľký vodohospodársky projekt operačného programu Životné prostredie
v Karlovarskom kraji zameraný na intenzifikáciu ČOV v Chebe a ČOV v Mariánskych Lázních.

Bližšie informácie: Ing. Jana Buchlovičová, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Čajakova 14, 811 05 Bratislava
tel. 02/572 014 28, fax. 02/572 014 27, mobil: 0903 268 508, e-mail : buchlovicova@hydrotechnologia.sk
www.hydrotechnologia.sk

Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V apríli a máji 2012 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN 75 0190: 2012 Vodné hospodárstvo. Klimatológia. Terminológia
STN ISO 5667-22: 2012 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 22: Pokyny na navrhovanie a inštaláciu monitorovacích
bodov podzemnej vody
STN 75 7600: 2012 Kvalita vody. Stanovenie rádionuklidov. Všeobecné ustanovenia
Vydaním STN 75 7600: 2012 sa ruší predchádzajúce vydanie STN 75 7600: 2005.
STN EN 13508-2 + A1: 2012 (75 6920) Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo
budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu (konsolidovaný text)
Vydaním slovenskej verzie STN EN 13508-2 + A1: 2012 bola zrušená anglická verzia tejto normy STN EN 13508-2 + A1: 2011.
STN EN 15875: 2012 (83 8270) Charakterizácia odpadov. Statická skúška na stanovenie potenciálu tvorby kyselín a neutralizačného potenciálu odpadov obsahujúcich sulfidy
STN EN 16192: 2012 (83 8283) Charakterizácia odpadov. Analýza výluhov
Vydaním STN EN 16192: 2012 sa rušia tieto normy:
STN EN 12506: 2004 (83 8270) Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni,
NO2-, Pb, celkovej S, SO42-, V a Zn
STN EN 13370: 2004 (83 8271) Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie amoniaku, AOX, vodivosti, Hg, fenolového
indexu, TOC, ľahko uvoľniteľných CN–, F–
Od 1. 4. 2012 bola bez náhrady zrušená norma:
STN 73 6730: 1987 Utesňovanie liatinového potrubia vnútornej kanalizácie
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Obmedzenie vnútrozemskej vodnej cesty v Maďarsku
Veľké tlačné zostavy nie sú na Dunaji žiadnou zvláštnosťou. So 6 až 8
člnmi sa plavia dokonca až do Komáromu na maďarsko – slovenskej hranici, kde sú prestavované na 4-zostavy a plavia sa ďalej až do Linzu. Ak by
sa naplnila vôľa maďarských dopravných orgánov, tak s tým má byť teraz
koniec. Úradnou cestou vydal dopravný orgán dve opatrenia (010/Du/2012
a 011/Du/2012), ktoré, okrem miestnych obmedzení, aj nanovo upravujú
klasifikáciu maďarského úseku Dunaja.
Podľa nich má byť Dunaj zaradený pod
Budapešťou do triedy VI/C a nad Budapešťou do VI/B. Bez predbežného varo-

vania viedli vydané nariadenia k masívnym protestom priemyslu, ktorý očakáva zdraženie dunajských transportov pokiaľ sa obmedzenia nezmenia.
Rakúske hospodárstvo sa preto písomne obrátilo na EÚ, na ministerstvá
dopravy a zahraničných vecí. Zástupcovia rakúskej vlády boli vyzvaní, aby
práve prostredníctvom vnútrozemskej
plavby prispeli k životnému prostrediu
prijateľnému zásobovaniu krajiny surovinami a tiež apelovali na maďarskú
vládu, aby obmedzenia odvolala.
Je prekvapujúce, že ani samotná
Dunajská komisia vo svojom sídle v Budapešti nebola o maďarských rozhod-

nutiach informovaná a teraz stojí pred
zmenenými skutočnosťami. Či môže
prispieť k vyriešeniu problému, nie je
jasné – jej sekretariát na otázku odpovedal, že k tomu nie je žiadne verejné
stanovisko. Bolo však oznámené, že
zverejnenie opatrení, ktoré sa postarali o medzinárodné znepokojenie, už
viedlo k personálnym konzekvenciám
vo vnútri maďarských úradov.
P. B.
(článok je preložený z časopisu
Schiffahrts-Magazin, č. 5/2012, str. 9.
Za správnosť prekladu: V. Holčík)

Naši jubilanti

Ing. Tibor Prvý – 80. narodeniny
Ceruzka, papier, pásmo, teodolit a v hlave kalkulačka sú symboly,
ktoré sa nám všetkým, Tibor, spájajú s Tvojím menom. Každý „vytyčovák“ a nielen Prvý, je pre Teba sťa detská hračka, mať Tvoju chuť do života
a vedomosti, je mnohých len vytúženým snom.
13. mája 2012 oslávil osemdesiate narodeniny Ing. Tibor Prvý, ktorý celý
svoj aktívny profesijný život zasvätil geodetickým a kartografickým prácam
v stavebnom inžinierstve. Po úspešnom
ukončení strednej školy v Piešťanoch, pokračoval v štúdiu zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Ako mladý absolvent
v roku 1957 našiel uplatnenie v Hydroprojekte Bratislava (neskôr Hydroconsult, š.p. Bratislava), ktorý bol v tom čase
projekčno-inžinierská, poradenská a dodávateľská organizácia zaoberajúca sa
pozemnými a vodohospodárskymi stavbami. Od nástupu až do roku 1976 uplatňoval vo funkcii vedúceho geodetickej
skupiny svoje teoretické a praktické vedomosti na viacerých vodných dielach
(napr. Sústava vodných diel Gabčíkovo
– Nagymaros, Žilina, Ružín, Ružiná, Dobšiná, Hričov, Petrovce), pri príprave regulácií vodných tokov, závlahových kanáloch na Žitnom ostrove a vodovodných
a kanalizačných sietí vo viacerých mes7 – 8 2012

tách. Nadobudnuté odborné skúsenosti, zodpovednosť v práci a neustála túžba po nových vedomostiach ho predurčili na to, aby bol vysielaný do zahraničia, kde pracoval prakticky nepretržite
od roku 1977 až do roku 1991 (zabezpečovanie geodetického prieskumu, spracovanie podkladov a vytyčovanie hydrotechnických diel a priemyselných zón).
Najskôr to bolo v Alžírsku, potom v Guinejskej republike a neskôr 5 rokov pri
výstavbe najväčšej alžírskej priehrady
Hammam Meskoutine. V roku 1986 pracoval na Ukrajine, kde ako geodet vykonával zememeračské práce na plynovo-
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de dlhom 350 km. Po takmer 15 rokoch
práce v cudzine, čím sa zaradil k najdlhšie činným slovenským geodetom na zahraničných zákazkách, pracoval vo
funkcii hlavného geodeta na vodnom
diele Žilina, Selice. Súčasne sa podieľal
na príprave malých vodných elektrární
na rieke Váh a Hron.
Aj po odchode do dôchodku v auguste 1996 svoje bohaté odborné poznatky a dlhoročné praktické skúsenosti geodeta ďalej odovzdáva svojim nasledovníkom pri príprave a realizácii množstva
ďalších projektov. Aj v súčasnosti je totiž
stále aktívnym členom Komory geodetov a kartografov.
Celé generácie projektantov – hydrotechnikov a geodetov mu vďačia za svoju odbornú prípravu a rast a zostáva pre
nich príkladom aj vzhľadom na jeho osobitný ľudský prístup a vlastnosti ako Človeka.
Vážený pán inžinier, milý náš Tiborko. Pri príležitosti Vášho vzácneho
životného jubilea Vám celá technická
verejnosť želá do ďalších rokov života pevné zdravie, optimizmus, sviežosť a ešte množstvo príležitostí pre
odovzdávanie bohatých profesijných
skúseností na stretnutiach s priateľmi
a pohodu v kruhu najbližších.
Ing. Ingrid Grundová
Vodohospodárska výstavba, š.p.
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Ing. Michal Makeľ – 80. narodeniny
Nášš dlhoročný redakčný kolega
a priateľ, Ing. Michal Makeľ, CSc. oslávil
16. mája svoje osemdesiatiny. Narodil sa
v roku 1932 v Krásnovciach na východnom Slovensku. Počas celej svojej profesionálnej kariéry v rokoch 1960 až 1993
bol zamestnaný v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
Z jeho curriculum vitae vyberáme niekoľko údajov: základnú školu vychodil v rodnej obci, na gymnázium chodil
v Michalovciach. Ďalší svoj život zviazal s Bratislavou, tu absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú, Fakultu inžinierskeho staviteľstva, špecializáciu
hydrotechnické stavby. Štúdiá úspešne
skončil v roku 1959 a v roku 1960 nastúpil do prvého a jediného zamestnania,
ktorým bol Slovenský hydrometeorologický ústav. Približne jeden rok pracoval
na oddelení podzemných vôd a ďalších
päť rokov na oddelení povrchových vôd.
V rokoch 1966 až 1982 bol vedúcim výskumného oddelenia hydrológie a v rokoch 1982 až 1988 bol vedúcim odboru
hydrológie povrchových vôd. V rokoch
1
1989 ažž 1990
vykonával funkciu námest-

níka pre hydrológiu, potom sa opäť vrátil
k výskumnej činnosti.
V oddelení povrchových vôd sa zúčastnil na tvorbe a spracovaní Hydrologických pomerov ČSSR (za Slovensko spracoval až štyri témy: maximálne objemy odtoku určitého trvania, minimálne prietoky, nedostatkové objemy
a pravdepodobnostné polia priemerných mesačných prietokov). Z ďalších
úloh, ktoré Ing. Makeľ riešil, možno menovať: N-ročné prietoky v povodiach východného Slovenska, hydrologické podklady pre SVP, bol hlavným koordinátorom spracovania hydrologických charakteristík obdobia 1931 – 1980, ďalej to
boli úlohy: hydrografické štúdie slovenských povodí, presnosť merania a stanovovania hydrologických údajov, objemy prietokových vĺn. Bol aktívnym riešiteľom významných medzinárodných aj
domácich projektov. K nim patrila napríklad Hydrológia Karpát, 5-stranná
vodohospodárska spolupráca v povodí rieky Tisy; účasť na tvorbe metodiky
a riešení modelových povodí zdrojových
častí Hydroekologických plánov povo-

dí a mnohé ďalšie. V roku 19755 u akademika Duba obhájil kandidátsku prácu. 27 rokov aktívne pôsobil v redakčnej
rade časopisu Vodohospodársky spravodajca. Na SHMÚ zakladal tradíciu viacerých, dnes už kmeňových úloh: hraničné vody, kvalita vody, monitoring Dunaja. Ing. Makeľ mal vynikajúci vzťah
k praktickej inžinierskej hydrológii priamo v teréne a v teoretických prácach dokázal túto praktickú skúsenosť naplno
využiť. Ešte donedávna pracoval na normách a bol jedným z hlavných zostavovateľov terminologického výkladového
slovníka hydrológie.
Významný
slovenský
hydrológ
Ing. Michal Makeľ, CSc. oslávil svoje jubileum v dobrej fyzickej a duševnej pohode. Za všetkých kolegov z redakcie Vodohospodárskeho spravodajcu a z SHMÚ
želám Miškovi najmä dobré zdravie
a dlhé roky v dobrej kondícii, aby sme
sa mohli stretávať a užívať si jeho priateľstvo.
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.
Slovenský hydrometeorologickýý ú
ústav

Prof. Ing. Pavol Kabina, PhD. – 80. narodeniny
Čas rýchlo plynie, ani sme sa nenazdali, a náš priateľ a kolega oslávil svoje významné životné jubileum 80 rokov.
Narodil sa v Nitre 20. júna 1932. Maturoval v roku 1951 a následne nastúpil
na vysokoškolské štúdium do Brna na odbor Lesných stavieb na vtedajšiu Vysokú školu poľnohospodársku. Po jej absolvovaní pokračoval v externom štúdiou na Slovenskej vysokej škole technickej, postgraduálne štúdium Vodné stavby
a hydromeliorácie, ktoré ukončil v roku
1961 a nastúpil do zamestnania v Štátnom poľnohospodárskom projektovom
ústave v Nitre. V roku 1961 dostal ponuku
z Vysokej školy poľnohospodárskej na vypracovanie koncepcie nového študijného odboru poľnohospodárske meliorácie.
V tomto roku nastúpil do práce na Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej, kde založil oddelenie meliorácií
na Katedre základnej agrotechniky. Pod
jeho vedením rozvoj katedry pokračoval
veľmi úspešne vo vzdelávaní a výskume,
rozvíjal spoluprácu vysokých škôl v rámci
Československa, ale aj so zahraničím.
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Vedecko-výskumná a realizačná činnosť prof. Kabinu bola zameraná hlavne na výskum problematiky odvodňovania poľnohospodársky využívaných
pôd. Mal veľký podiel na zavedení výroby drenážnych potrubí z plastov, podieľal sa i na zavedení bezvýkopovej tech-

nológie ukladania drenážnych potrubí,
potrubí
pričom preukázal účinnosť týchto
o zásahov a spresnil podmienky jej využívania
v rôznych pôdnych podmienkach. Bol
iniciátorom produkcie textilných netkaných filtrov pre použitie pri ochrane drenáží a podieľal sa na zavedení strojného
obaľovania flexibilných drenážnych rúr
netkanými filtrami.
Jeho významný podiel pri rozvoji medzinárodnej spolupráce medzi partnerskými univerzitami spočíval v zavedení medzinárodných odborných exkurzií organizovaných pre študentov nielen
na Slovensku sa zúčastňovali aj zahraniční partneri z Poľska, Nemecka a Maďarska.
Treba pripomenúť jeho spoluprácu
s praxou, pričom patenty profesora Kabinu (30), chránené know-how a výrobky sa využívali pri budovaní väčšiny hydromelioračných stavieb na Slovensku,
v Čechách, Nemecku a v Maďarsku. Práca na vynálezoch a patentoch z oblasti hydromeliorácií a ďalších technických
odborov bola zároveň jeho koníčkom.
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Naši jubilanti
Prof. Kabina zastával zásadu, že
myšlienky treba zaznamenať, a preto sa
intenzívne podieľal na publikačnej činnosti. Meno prof. Kabinu je známe v odbornej, vedeckej a vzdelávacej komunite nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri mnohých návštevách kolegov
z praxe je skoro samozrejmá otázka,

ako sa mu darí a ako mu slúži zdravie.
Všetci na neho spomínajú ako na prísneho, ale spravodlivého učiteľa a ako
na priateľa.
V mene všetkých jeho kolegov, študentov aj priateľov želáme pánovi profesorovi, aby mu zdravie lepšie slúžilo, liečebné pobyty nech mu prispievajú k ob-

nove zdravia, aby sme sa mohli ešte dlho
tešiť na pravidelné stretávanie v jeho
rodnej Nitre, na škole i v kruhu rodiny.
Dušan Húska a Ľuboš Jurík
za spolupracovníkov na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre
i

Ing. Július Hétharši, CSc. – 70. narodeniny
16. júna
j
tohto roku sa v plnom zdraví,
pracovnom a životnom eláne dožil krásneho jubilea - 70 rokov veku - Ing. Július
Hétharši, CSc., ktoré sme s ním vo vynikajúcej pohode oslávili všetci, ktorí ho
máme radi.
Po ukončení vysokoškolského štúdia
na Slovenskej vysokej škole technickej –
Stavebnej fakulte, odbor vodné hospodárstvo nastúpil v roku 1966 pracovať
ako projektant na Štátny ústav rajónového plánovania a o rok neskôr na ONV odbor PLVH na funkciu vedúceho oddelenia
vodného hospodárstva v Dolnom Kubíne. V roku 1968 nastúpil na Ministerstvo
lesného a vodného hospodárstva do Prahy na odbor čistoty vôd s miestom pracoviska v Bratislave s pôsobnosťou pre Slovensko. Od roku 1969 pracoval v Ústrednej štátnej vodohospodárskej inšpekcii
pri MLVH SR, kde spolu s Ing. Šárnikom
začali činnosť Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie. Tvorili legislatívu o inšpekcii, o vodohospodároch, o odplatách a metodické pokyny pre kontrolnú
činnosť. Vykonávali priekopnícku činnosť
na úseku ochrany akosti vôd, presadzovali budovanie čistiarní odpadových vôd
a realizáciu takých technických opatrení v priemyselných podnikoch, ktoré prispievali k znižovaniu množstva vypúšťaného znečistenia a množstva odpadových vôd. Tvorili ekonomické nástroje
pre výhodnosť budovania ČOV. Zaviedla sa evidencia a charakteristika zdrojov znečistenia a následne postup ich riešenia. Ing. Hétharši pravidelne vyhodnocoval budovanie ČOV, ktoré boli schválené v zozname ako záväzné stavby. V tom
období sa realizovala väčšina veľkých
ČOV pri priemyselných a komunálnych
zdrojoch znečistenia.
Na Slovensku sa aktívne zapájal
do školenia vodohospodárov, ktoré sa
realizovali na Energetickom inštitúte pri
Ministerstve energetiky a palív. Okrem
školení zvyšoval vedomostnú úroveň vodohospodárov v priemysle aj organizo7 – 8 2012

vaním konferencií, ktorých bol odborným garantom a doteraz sa zrealizovalo
už 44 ročníkov. Okrem toho participoval
na organizovaní konferencií o ochrane
vôd pred priemyselným a poľnohospodárskym znečistením. V roku 1976 napísal publikáciu „Ochrana vôd pred znečistením poľnohospodárskou výrobou“,
ktorá vyšla vo vydavateľstve Príroda.
V roku 1981 ukončil externú vedeckú ašpirantúru, v rámci ktorej úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému „Racionalizácia a intenzifikácia vodného hospodárstva v cukrovaroch SSR“. V roku 1982
mu minister LVH SR, Ing. Margetin, udelil
rezortné vyznamenanie „Budovateľ vodného hospodárstva“ za zásluhy na rozvoji vodného hospodárstva. Odborne
spolupracoval na filmoch „Boj o čistú
vodu“ (ocenený hlavnou cenou na EKOfilme v Ostrave) a „Havarijné zhoršenie
akosti vôd“ (film získal cenu Rady vlády
ČSR pre životné prostredie).
Od roku 1983 externe prednášal
na SVŠT Stavebnej fakulte. V roku 1988
bol ustanovený za riaditeľa Štátneho
fondu vodného hospodárstva a v roku
1990 sa na základe konkurzu stal riaditeľom Štátneho fondu životného prostredia. V období politických zmien v roku
1992 bol odvolaný z funkcie riadite-
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ľa Štátneho fondu životného prostredia
red
a nastúpil na Katedru zdravotného inžinierstva Stavebnej fakulty SVŠT ako vysokoškolský pedagóg. Prednášal predmety „Prevádzka vodovodov a kanalizácií“, „Hospodárenie s vodou“ a „Územné
a oblastné plánovanie“.
V rámci výskumnej činnosti bol riešiteľom viacerých výskumných úloh a štúdií, spoluautorom odborných publikácií
a skrípt, vypracoval vyše 100 oponentských a lektorských posudkov. Bol navrhovateľom zákazu používania DDT
a chlórovaných uhľovodíkov, ktoré boli
následne zakázané vládou SSR.
V roku 2005 bol na základe konkurzu menovaný za riaditeľa Výskumného
ústavu vodného hospodárstva. Pod jeho
vedením sa VÚVH prepracoval do kladného hospodárskeho výsledku, zvýšil sa počet riešených zahraničných výskumných úloh, vykonali sa rekonštrukcie administratívnych budov VÚVH, ako
aj chemických, biologických a hydrotechnických laboratórií. Za mimoriadne
výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie mu v roku 2008
minister životného prostredia SR, Ing. Jaroslav Izák, udelil „Cenu ministra životného prostredia“. Ing. Hétharši patrí tiež
medzi aktívnych členov redakčnej rady
Vodohospodárskeho spravodajcu - vždy
má naporúdzi invenčné nápady.
Pri príležitosti významného životného
jubilea chceme Julovi poďakovať za jeho
nezmazateľný prínos pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Do ďalších
rokov života mu zo srdca prajeme, aby
ho nikdy neopúšťal pre neho taký príznačný optimizmus, prajeme mu tiež
lásku, spokojnosť a pohodu v rodinnom
kruhu, napĺňanie súkromných predstáv
a želaní. A samozrejme - veľa, veľa zdravia a šťastia.
Ing. Andrej Kasana,
Vodohospodárska výstavba, š. p.
a redakčná rada
Vodohospodárskeho spravodajcu
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1.
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Dekani stavebných fakúlt Slovenska, Česka a Rakúska
pri podpise memoranda o vytvorení konzorcia
(k správe na strane 33)
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HI 93703
PRENOSNÝ
ZAZNAMENÁVACÍ
MERACÍ PRÍSTROJ
NA TURBIDITU
v súlade s ISO
normami

HI 4222
MERACÍ PRÍSTROJ S
FUNKCIOU KONTROLA
KALIBRÁCIE™ na vedeckej
úrovni pH/ORP/ISE &
Odpor/Salinita & Teplota

HI 83208
MULTIPARAMETROVÝ
FOTOMETER
PRE ÚPRAVU VÔD
Navrhnutý pre meranie najčastejších
parametrov pri kontrole vody:

HI 84442
TITRÁTOR NA CELKOVÚ
TITROVATEĽNÚ VEĽMI NÍZKU
ALKALINITU
HI 84442 je mini titrátor navrhnutý
pre meranie alkalinity a pH meter
pre veľmi nízke úrovne alkalinity ako
5.0 až 20.00 mg/L vo forme CaCO3
alebo 0.1 do 0.4 meq/L ako CaCO3.

NH3, Cl voľný, Cl celkový, Cu, F-,
Fe, Mn, Mo, Ni, NH3-, rozpustený
kyslík, pH, PO43- ,P, SiO2, Ag, Zn
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Gabčíkovo – 20. výročie prevádzky

èlen skupiny BRUGG

Medzi energiou a spotrebite¾om

Prístroje, meranie,
regulácia a riadenie
technologických
procesov.
Poradenstvo,
projekcia, finálne
dodávky a
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Vážení čitatelia,
v týchto dňoch pretečie 20 rokov odvtedy, čo sa
slovenská vláda rozhodla jednostranne prehradiť Dunaj a dobudovať vodné dielo Gabčíkovo. Je
až neuveriteľné, ako voda dvoch desaťročí obrúsila všetky hrany, ktoré sú schované za touto vetou.
Lebo to bol aj diplomatický konflikt dvoch susedných krajín, a do protestov sa zapojili i ekológovia
– nielen z dvoch krajín. Bola to prvá správa headlinov slovenských, ale aj mnohých svetových médií.
O to krajšie je ticho, ktoré počuť nad vodným
dielom dnes. To ticho dáva za pravdu vizionárom,
ktorí ho naplánovali a projektovali. A ľuďom, ktorí ho vybudovali.
Je to ticho, ktoré zároveň kričí. Kričí, že keď sa
rozhodlo o dobudovaní diela aj bez stupňa Nagymaros, urobili sme dobre. Nenaplnili sa hrozby
ochranárov! Pomohli sme ekonomike krajiny, lodnej doprave a aj športu. Nie nadarmo sa gabčíkovská priehrada nazýva vodným dielom. Tí, ktorí sa
na výstavbe podieľali, nemali v úmysle prírodu poraziť, alebo ukázať dominanciu akože civilizačného pokroku, ale vytvoriť skutočné d i e l o. A tak sa
aj stalo. Bez zveličenia môžme povedať, že s postupom rokov nás Dunaj v gabčíkovskej priehrade všetkých spojil ešte viac.
Patrí sa poďakovať tým, ktorí ku gabčíkovskému
dielu priložili ruku. Predovšetkým bývalému riaditeľovi Vodohospodárskej výstavby, š. p. Júliusovi
Binderovi – lebo on je personifikáciou diela. Ale aj
tisícom zdanlivo bezmenných, ktorí sa na výstavbe podieľali. A, samozrejme, aj tým, ktorí jeho prevádzku zabezpečovali a zabezpečujú.
Na vodnom diele Gabčíkovo je fascinujúca jeho
mohutnosť a rozloha, dokonca i minulosť. Ale napriek tomu verím, že najzaujímavejšia je jeho budúcnosť. Ako pomáha lodnej doprave a vyrába
elektrickú energiu považujeme za samozrejmé.
Rovnako samozrejmé je pre nás aj to, že na Divokej Vode v Čunove trénujú napríklad olympijskí víťazi.
Úprimne verím, že skôr ako o ďalších 20 rokov
vyrastie na brehoch vodného diela omnoho viac
zariadení pre šport a oddych. Tam je ešte stále
ukrytý obrovský potenciál pre rozvoj celého regiónu.
– Sypte! – zvolal pred dvadsiatimi rokmi Július
Binder. Doba je dnes omnoho pokojnejšia, tak
nech nám to p e k n e o d s ý p a - žiada sa mi dodať.
Ing. Ladislav Lazár
generálny riaditeľ štátneho podniku
Vodohospodárska výstavba
9 – 10 2012
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Technicko-bezpečnostný dohľad
počas 20-ročnej prevádzky VD Gabčíkovo
Ing. Štefan Vadkerti, Ing. Peter Panenka
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Bratislava, úsek TBD, odbor bezpečnosti priehrad

ÚVOD
Pri 20. výročí prevádzky vodnej stavby pokladáme za potrebné uviesť, že z projektovanej Sústavy
vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
boli v roku 1990 jednostranne úplne
pozastavené práce maďarskou stranou a v dôsledku toho bola zmenená
aj koncepcia VD Gabčíkovo. Časť zdrže Hrušov bola realizovaná objektmi

ROZSAH TBD POČAS 20-ROČNEJ
PREVÁDZKY VD GABČÍKOVO
Odborný TBD sa na vodnom diele vykonával v súlade s platnou legislatívou
od začiatku jeho výstavby. Overovacia
prevádzka VD Gabčíkovo prakticky za-

SVP š.p., OZ Bratislava a od novembra
1996 sa na týchto objektoch z hľadiska TBD začala trvalá prevádzka. Objekty stupňa Čunovo, objekty stupňa Gabčíkovo a pravostrannej hrádze odpadového kanála boli v rámci TBD uvedené
do trvalej prevádzky 1. 11. 1999.
Postupne s dokončovaním objektov boli osadzované aj zariadenia
pre pozorovanie a meranie (ZPaM)

čala 24. 10. 1992 prehradzovaním koryta Dunaja a výkon dohľadu prebiehal
podľa programu TBD, jeho dodatkov
a aktualizácií. Hrádze zdrže, prívodného kanála a ľavostranná hrádza odpadového kanála (ĽH OK) boli odovzdané

a po dokončení výstavby VD Gabčíkovo vrátane dočasného riešenia bolo
na VD Gabčíkovo vybudovaných cca
5270 zariadení pre pozorovanie a meranie. Bolo to najmä 1211 pozorovacích
sond, 12 vzdúvacích objektov na prie-

bezpečnosti, pričom sa prihliadalo nielen na kategóriu vodného diela, ale aj
na jeho medzinárodný význam.

obr. 1 PLK Gabčíkovo – Geomonitor

„Dočasného riešenia na území Slovenska“, čo významne ovplyvnilo aj rozsah výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD). Návrh inštrumentácie VD Gabčíkovo pre spomínané
účely však plne rešpektoval hľadisko
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zariadeniach boli ihneď po dobudovaní vykonané základné merania a následne aj pravidelné merania v súlade
s programom TBD.

obr. 2 PLK Gabčíkovo – stúpanie hladín v sondách

sakových kanáloch zdrže, 7 vzdúvacích objektov na priesakových kanáloch prívodného kanála, 242 drenážnych studní pri ĽH OK, 30 šachiet dré-

polohových bodov, 426 pozorovaných
polohových bodov, 64 profilov výškomerných krabíc, 205 párov dilatometrických skôb, 49 merných miest náklo-

obr. 3 Kavitovaný betón

nu pri ĽH OK, 67 merných priepadov
na meranie priesakových vôd, 52 vztlakomerných vrtov v betónových objektoch, 131 vzťažných výškových bodov,
2036 pozorovaných výškových bodov,
68 vzťažných združených a vzťažných
9 – 10 2012

nov, 920 strunových snímačov (meranie napätia výstuže, pomerných deformácií betónov), 107 snímačov SCPg
(meranie tlaku násypu na základovú
škáru a múry) a 104 snímačov teploty betónu. Na všetkých vybudovaných
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NIEKTORÉ POZNATKY
Z OVEROVACEJ, RESP. TRVALEJ
PREVÁDZKY
Už v roku 1993 bolo pri geofyzikálnych meraniach filtračných parametrov prúdenia podzemných vôd
na stupni Gabčíkovo zistené, že hladiny v sondách na ostrove medzi plavebnými komorami (PLK) a VE Gabčíkovo ako aj pri ľavom múre ľavej PLK
Gabčíkovo reagujú na plnenie a prázdnenie PLK. Preto po posudzovaní tohto
javu bolo vykonaných viac režimových meraní hladiny podzemných vôd
(HPV) v okolí PLK (napr. sept. 1993,
okt. 1994, jan. 1995, ale i štyri merania
v roku.1996). Na základe získaných výsledkov bolo preukázané, že tieto javy
je potrebné sledovať pravidelne a opakovane po jednotlivých etapách sanačných prác.
V rokoch 1996 až 1997 vybudovaný systém automatizovaného merania Geomonitor (švajčiarskou firmou
Solexperts a jej dcérskou firmou Geoexperts Žilina) a v septembri 2007 bol
inovovaný celý systém automatizovaného merania na plavebných komorách Gabčíkovo (program Geomonitor II a Web Davis – pozri obr. 1), ktorý
umožňuje sledovať vplyv prevádzky ľavej aj pravej PLK (Ľ-PLK; P-PLK) na úroveň hladiny vody v ich okolí automatizovaným kontinuálnym meraním
úrovne piezometrických výšok, meranie posunov pomocou automatických tachymetrov v pozdĺžnom, priečnom i zvislom smere a meranie posunov vrstiev podložia v štyroch deformetrických vrtoch vybudovaných pri
horných a dolných zhlaviach. Na základe výsledkov týchto meraní (pri plnej Ľ-PLK, P-PLK, plných obidvoch PLK 29. 1. 1994 a prázdnych obidvoch PLK),
ako aj obhliadok dilatačných škár potápačmi a iných špeciálnych meraní (aj
merania zvislých a vodorovných posunov) sa začali práce na utesnení dilatačných škár PLK. Tesnenie dilatácií v komorách a plniacich kanáloch prebiehalo v troch etapách v každej PLK Gabčíkovo a bolo ukončené v roku 2006.
Pred začiatkom tesniacich prác boli
v apríli 1999 vykonané merania hladín
pri tzv. špeciálnej prevádzke komôr, t.j.
minimálne 2 hodiny boli prázdne obi-
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dve komory a potom 2 hodiny napustená 1 komora. Ukážka reakcie hladín
vody na plnenie Ľ-PLK v roku 2012 je
znázornená na obr. 2.

tovaná bola najmä v oblasť 5. a 6. bloku
a dolného zhlavia pravej PLK Gabčíkovo) a v roku 2007 bola realizovaná injektáž podložia Ľ-PLK (oblasť horného

obr. 4 PLK Gabčíkovo – dolné vráta

Prvá etapa tesniacich prác bola
vykonávaná od augusta do decembra 1999. Najmenej tesné dilatácie
boli pod vodou potápačmi utesnené
a v januári 2000 bola ich účinnosť overená meraniami počas špeciálnej prevádzky. Merania preukázali čiastočnú
účinnosť tesniacich prác, ale tiež dokázali potrebu realizovať aj druhú etapu
tesniacich prác, ktorá sa začala v októbri 2001.
V roku 2002 bola zmenená technológia tesnenia a II. etapa v roku 2002 pokračovala v pravej PLK za sucha po vyčerpaní cca na kótu 97,30 m n. m. Tesniace práce II. etapy v P-PLK prebiehali
do júla 2002 a od septembra 2002. Tesniace práce v Ľ-PLK II. etapy boli uskutočnené od septembra do 20. 10. 2003.
Od septembra 2004 boli vykonávané
injekčné práce na reklamovaných dilatáciách, ako aj naviac práce (III. etapa).
V auguste až septembri 2004 boli
firmou Keller vykonané penetračné
skúšky vo vrtoch v dne plniacich kanálov a bola vykonaná sanácia podložia P-PLK injektážou zmesou vápenca,
cementu, bentonitu a vody v najviac
oslabených miestach, ktoré boli určené najmä podľa výsledkov meraní TBD
a to meraniami zvislých posunov a meraniami kolísania hladín pri PLK Gabčíkovo vplyvom prevádzky komôr (injek-

6

zhlavia v kanáli 1, oblasť 4., 5., 6. bloku,
dolného zhlavia a dolného zhlavia v kanáli 1). Pozitívny vplyv tesniacich prác
dokumentuje zníženie rozkyvu hladín v pozorovacích vrtoch oproti stavu pred sanáciou (apríl 1999). Stúpania
hladín sa znížili pri prevádzke Ľ-PLK cca
o 96 % a pri prevádzke P-PLK v Gabčíkove cca o 77 %. Začiatkom mája 2009
bol vytvorený v P-PLK suchý dok a boli
vykonané opravy na horných aj dolných vrátach P-PLK. Suchý dok v P-PLK
bol zrušený v decembri 2009. Počas
tohto obdobia bolo realizované dotesnenie tečúcich dilatácií v plniacom
systéme komory, resp. vo výpustnom
objekte a utesnenie zvislých dilatácií
od kóty 103 do 133,10 m n. m., opravy betónov a prieskum podložia georadarom. Počas trvania suchého doku
boli vykonávané najmä práce na dolných a horných vrátach Ľ-PLK, ktoré
boli do 31. 11. 2009 ukončené.
Dňa 1. a 21. 4. 2010 bola realizovaná špeciálna prevádzka v P-PLK a dňa
30. 4. 2010 v Ľ-PLK Gabčíkovo. Súčasne boli v dňoch 10. a 16. 4. 2010 (PPLK), resp. 1. 5. 2010 (Ľ-PLK) vykonané merania rýchlostí v sondách okolo
PLK. Ich výsledky potvrdili úspešné sanačné práce, ale taktiež potvrdili nevyhnutnosť utesnenia ďalších zvislých dilatácií na PmĽ-PLK, dilatácií na spojo-

vacom múre, ako aj neustálu kontrolu hladinového režimu aj sadania PLK.
Dňa 26. 8. 2010 sa začalo čerpanie
Ľ-PLK a v Ľ-PLK bol vytvorený suchý
dok (vyčerpanie Ľ-PLK prebehlo od 26.
do 27. 8. 2010) až do júna 2011. Počas
trvania suchého doku boli vykonávané najmä práce na dolných horných
a vrátach Ľ-PLK (obr. 3) a bol realizovaný prieskum podložia georadarom.
Od 25. 6. do júla 2011 prebiehala skúšobná prevádzka Ľ-PLK. Následne bolo
dňa 24. 8. 2011 začaté čerpanie v P-PLK
a bol vytvorený suchý dok v P-PLK. Počas suchého doku v P-PLK boli vykonávané opravy kavitovaných betónov
v nápustnom a výpustnom systéme
PLK opancierovaním (obr. 4) a opravy
na horných aj dolných vrátach P-PLK.
Práce na horných vrátach boli v roku
2011 ukončené, na dolných vrátach PPLK boli práce ukončené do 31. 7. 2012.
Priestorové merania posunov systémom Geomonitor potvrdili, že posuny
vplyvom prevádzky PLK Gabčíkovo sú
prevažne pružného charakteru, pričom
najväčšie posuny, ako aj rozdiely sadania jednotlivých blokov boli do novembra 2004 namerané najmä v oblasti horného zhlavia, 5., 6. bloku komory
a dolného zhlavia, čo sú oblasti, v ktorých bola podľa návrhu TBD vykonaná
injektáž podložia. Merania metódou
VPN tiež potvrdzovali maximálne sadanie v oblasti horného zhlavia, blokov
5. a 6. PLK (pravý múr ľavej a ľavý múr
pravej PLK) a dolného zhlavia. Ako sme
uviedli vpredu, v rámci Geomonitoru
boli na PLK Gabčíkovo osadené 2 automatické tachymetre a zámerné terče.
Po ukončení injektážnych prác v P-PLK
v roku 2004 sa nepriaznivé a rozdielne sadania jednotlivých blokov zastavilo (rozdielne sadania bloku 5 a 6 ľavého múru pravej PLK, ktoré v roku 2004
dosiahlo už 41 mm, sa od sanácie až
do júla 2012 takmer nezmenilo). Z uvedeného je zrejmý pozitívny vplyv sanácie podložia v týchto miestach.
Na ľavej strane OK hladiny v sondách kolíšu až 5,94 m podľa hladiny v OK. Počas overovacej prevádzky bolo zistené, že z dôvodu neprehĺbenia koryta Dunaja pod Sapom boli
podmáčané pozemky pri obci Sap
a pri povodni v roku 1991 nastal výtok
vody zo sondy MRP-006 v km 25,0 OK.
Preto musel byť v úseku km 20,5 až
25,5 vybudovaný odvodňovací systém
pod vzdušnou pätou ĽH OK, pozostávajúci z radu odvodňovacích studní vo
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vzájomnej vzdialenosti asi 25 m zaústených do kolektora, ktorý je vyústený
do kanála S VI. Vybudovaním odvodnenia (na Q20) sa situácia zlepšila a hladiny podzemnej vody poklesli na primeranú úroveň. Ukázalo sa, že je potrebné urobiť opatrenia aj pod stupňom, nakoľko pri vyšších hladinách
v OK sú niektoré miesta podmáčané, čo sa prejavilo najmä pri prechode povodňových prietokov v dňoch
14. až 19. 8. 2002 (takmer Q100), kedy
boli pozorované plošné priesaky
takmer na celom úseku päty ĽH OK
(hladina v OK pod stupňom Gabčíkovo dosiahla úroveň 117,90 m n. m.).
Počas povodní boli prekročené medzné hodnoty hladín podzemných vôd
v oblasti stupňa a OK.
Vzhľadom na tieto nepriaznivé javy
bol v roku 2002 a 2003 na vzdušnom
svahu ľavostrannej hrádze odpadového kanála nasypaný stabilizačný štrkopieskový prísyp dĺžky 8075 m a šírky v korune 3,50 m, ktorým bola zvýšená koruna na 119,45 m n. m. V máji

ľavostrannej hrádze v úseku Sap – dolná rejda PLK Gabčíkovo (hĺbka PTS cca
13 m) a tesnenie návodného svahu ĽH
OK, ktoré je napojené na PTS. Práce
boli ukončené v decembri 2008.
Celkovo bola zrealizovaná ochranná línia v dĺžke 8074 m, podzemná tesniaca stena v dĺžke 8049,6 m priemernej hĺbky 13,5 m a priemernej hrúbky 0,27 m a v dĺžke 24,4 m tesniaca injektáž. Pre utesnenie návodnej
strany ochrannej hrádze odpadového kanála bolo zabudovaných celkom
111 013 m2 fólie a na jej ochranu celkom 8063 bežných metrov prísypov.
ZÁVER
Overovacia prevádzka VD Gabčíkovo prebiehala za zložitých podmienok
vyplývajúcich z vynútenej zmeny koncepcie VD nevybudovaním VD Nagymaros. V tomto príspevku sme sa zaoberali najmä niektorými poznatkami z monitorovania bezpečnosti VD
Gabčíkovo z hľadiska vývoja a priebehu hladín podzemných vôd pod PLK

Na základe deklarovaných vybraných výsledkov meraní a pozorovaní
si dovoľujeme konštatovať, že medzné hodnoty bývajú pravidelne prekročené v oblasti ĽH zdrže v km 22,0 až
25,0 (pod Slovnaftom, kde sa 16. až 17.
8. 2002 objavili vývery aj plošné priesaky – v tomto úseku bola vykonaná sanácia a to podzemná tesniaca stena
na návodnej päte ľavostrannej hrádze
zdrže a plošný drén na vzdušnej päte
hrádze) stupňa Gabčíkovo a OK počas
povodňových prietokov (na odpadovom kanáli bol urobený prísyp s prevýšením koruny ľavostrannej hrádze
a podzemná tesniaca stena bola napojená na existujúcu podzemnú tesniacu stenu v Sape a tesnenie návodného svahu hrádze). Problematika režimu
prúdenia podzemných vôd a tým aj
bezpečnosti plavebných komôr stupňa Gabčíkovo sa riešila dotesňovaním
ich dilatačných škár a injektážou podložia. Výsledky meraní, analýz a spolupráca správcu vodnej stavby VD Gabčíkovo so štátnou organizáciou povere-

obr. 5 ĽH OK – budovanie PTS a tesnenia hrádze

2007 sa v rámci akcie „Bratislava – protipovodňová ochrana, Aktivita 8 – Zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze
odpadového kanála VD Gabčíkovo“ začala výstavba zavesenej podzemnej
tesniacej steny (PTS) na návodnej päte
9 – 10 2012

Gabčíkovo a na ľavej strane OK. Vybudované ZPaM boli navrhnuté správne
a vyžadovali doplnenie doposiaľ malého rozsahu. Doplnenie automatizácie
ZPaM sa ukázalo potrebné v okolí plavebných komôr stupňa Gabčíkovo.
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nou dohľadom ako aj s STU v Bratislave
(najmä s Katedrou geotechniky) dokumentujú efektivitu prípadných sanácií
a preukazujú dôležitosť výkonu dohľadu pre zaručenie bezpečnosti vodnej
stavby.
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OptSoftVS:
Optimalizační model vodohospodářské soustavy
Ing. Pavel Čupela, Ing. Pavel Menšík
VUT v Brně, Fakulta stavební – Ústav vodního hospodářství krajiny

ÚVOD
Lidská společnost a její technická vyspělost je závislá
na množství dostupné vody. Výzkumy zabývající se zásobou vody v říční síti byly řešeny v 60-tých až 90-tých letech
20. století. Od 90-tých let docházelo k výraznému zvětšování nadbytku zadržované vody. Tento trend byl způsoben
převážně změnami v zemědělství a v průmyslu. V obou segmentech byl nejvýraznější změnou pokles produkce vyvolaný změnou politických poměrů. Od této doby se odborná veřejnost začala převážně zabývat kvalitou vod v době
sucha a později povodněmi, respektive protipovodňovou
ochranou. Až úvahy spojené s probíhající a očekávanou
změnou klimatu vedly k znovuoživení výzkumu zabývajícího se zásobou vody.
Základním důsledkem klimatické změny pro vodní režim v ČR je pokles průměrné dlouhodobé odtokové výšky
(množství vody odteklé z povodí za daný časový interval)
ve všech povodích [1]. Odtoková výška je vyjádřená výškou
vrstvy rovnoměrně rozložené na ploše příslušného povodí.
Celkový odtok klesne do roku 2050 v případě optimistického scénáře EC1L na úroveň 80 – 94 % a v případě pesimistického scénáře EC2H na úroveň 57 – 86 % vůči nezměněnému klimatu. Sezónní chod celkového odtoku je klimatickou
změnou také ovlivněn. V průběhu jarních, letních a podzimních měsíců bude celkový odtok v roce 2050 ve většině povodí o 10 – 20 % (EC1L), resp. o 30 – 40 % (EC2H) menší než
ve 20. století. V zimních měsících bude naopak odtok větší, což je způsobeno zejména zvýšením teploty, které povede k častějšímu tání sněhu už v průběhu zimy a k většímu
podílu dešťových srážek na úkor sněhových. Minima odtoku klesají v některém měsíci pod polovinu původní hodnoty ve všech zkoumaných povodích. Účinek klimatické změny na minimální průtoky je tedy velmi významný a indikuje ohrožení zásobní funkce vodních zdrojů, které nemají dostatečnou akumulaci pro překrytí období sucha.
V návaznosti na klimatické změny a jejich vliv na vydatnost vodních zdrojů roste v současné době potřeba zapojení
progresivních metod řízení provozu zásobní funkce nádrže.
Řízením (regulováním) odtoku rozumíme cílevědomé prováděnou redistribuci odtoku. K řízení odtoku přistupujeme,
když se přirozený hydrologický režim toku, nebo celého povodí, dostane do rozporu s potřebami společnosti. Řídit odtok v síti vodních toků je možno pomocí regulačních prvků.
Regulační prvky je možno rozdělit do dvou množin. Množina bez možnosti akumulace a množina s možností akumulace – nádrže. Při řízení jednotlivých regulačních prvků, pracující izolovaně, vystačíme vzhledem k počtu řízených veličin
a ke složitosti dané problematiky s běžným dispečerským ří-

8

zením. Při řízení průtoků v rámci vodohospodářských soustav je problém nepoměrně složitější. V obou případech je
nezbytnou podmínkou řízení operativnost řízení, kterou se
rozumí, že řízení musí probíhat v reálném čase.
Pro systém zásobení vodou (strategické řízení) jsou formulovány dva základní typy úloh. Je to úloha optimálního rozvoje systému a úloha optimálního řízení systému [2].
Druhý typ úlohy je možno použít pro operativní řízení systému v reálném čase, kde optimální řízení hledáme na poměrně krátkém řešeném období. Základním podkladem pro
řešení jsou předpověděné průtoky. Na orientovaném ohodnoceném grafu, kterým je řešený systém definován, řešíme
tok vody. Tok vody, který vyhovuje zadaným počátečním
podmínkám, omezujícím podmínkám typu rovnice, omezujícím podmínkám typu nerovnosti a maximalizaci (minimalizaci) kriteriální funkce. K samotnému řešení se používají numerické metody – přímé optimalizační metody.
Velké vodní nádrže se v současnosti řídí pomocí manipulačních řádů, které vycházejí z dispečerských grafů. Dispečerské grafy využívají zkušeností z průběhu přítoků z minulých let. Případně lze pro řízení využívat zjednodušená pravidla [2]. Výše zmíněné způsoby řízení je možno v budoucnu
doplnit o plně automatizované řízení založené na optimalizačním modelu. Optimalizační model umožní na základě
předpovědi řídit odtok jak z izolované nádrže, tak i z nádrží
spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy.
MATEMATICKÝ MODEL
Systém zásobení vodou je možné definovat konstrukcí
orientovaného ohodnoceného grafu G (N,H) [5], tvořeného
množinou vrcholů grafu N (ni  N) a hran grafu H (hi,j  H).
Množinu vrcholů N je možno rozdělit na podmnožiny: vodních zdrojů Z, která je tvořena vrcholy z  Z. Mezilehlých
uzlů řízení U, která je tvořena vrcholy u  U (množina mezilehlých uzlů řízení U se dělí na dvě podmnožiny: U1, která
zahrnuje pouze uzly řízení (nádrže), U2, které obsahuje pouze rozdělovací uzly. Odběratelů O, která je tvořena vrcholy o  O.
Obecně tedy může ni  Z, ni U nebo ni  O. Hrany tohoto grafu hi,j (nebo ni, nj), které vycházejí z i-tého vrcholu
a končí v j-tém vrcholu, tvoří množinu H (hi,j  H). Hrany grafu tvoří koryta řek. Graf G (N,H) je jednoznačně zadán určením množiny N a H. Množinu N je možno psát ve tvaru:
N = Z + U + O:
Délka časového kroku při strategickém řízení odtoku je
jeden měsíc, ale může být delší i kratší. Při délce kroku jeden
měsíc jsou spojité průtoky Qi,j(t) na řešeném období nahrazeny vektorem Qτi,j = (Q1i,j,Q2i,j,……,QNi,j). Prvky vektoru jsou
Vodohospodársky spravodajca
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průměrné měsíční průtoky a jejich pořadí určuje horní index τ = 1,2,……,N, kde N je počet řešených časových kroků (měsíců).
Úlohu optimálního řízení je možno formulovat jako nalezení vektorů:

Q τi,j

maximální průtok hranou hi,j v časovém kroku τ,

Qi,jτ

minimální průtok hranou hi,j v časovém kroku τ,

Q τo

maximální odběr ve vrcholu no v časovém kroku τ,

Q τi,o

odběr hranou hi,o v časovém kroku τ,

Q oτ

minimální odběr ve vrcholu no v časovém kroku τ,

τ

Vj

τ

Vj
které popisují tok vody orientovaným ohodnoceným grafem. Postupným seřazením, prvků všech vektorů (2) získáme vektor neznámých X, který obsahuje všechny neznámé
veličiny. Prvky vektoru X musí vyhovovat omezujícím podmínkám typu rovnice:
 pro vrcholy vodních zdrojů:

 pro tok vrcholy grafu s akumulací, které popisuje základní
rovnice nádrže upravená do tvaru:

pro tok vrcholy grafu bez akumulace:

,

maximální objem vody ve vrcholu nj v časovém kroku τ,
minimální objem vody ve vrcholu nj v časovém kroku τ,
horní a dolní mez příslušného intervalu možného
výskytu.

Aby úloha měla řešení, je třeba zadat počáteční a okrajové podmínky. Počáteční podmínka (9) určuje počáteční
plnění nádrže v čase τ = 0.

Okrajovými podmínkami jsou průtokové řady ve vstupních profilech systému a odpovídají pravé straně rovnice (3).
Řešení rovnic (3), (4) a (5), při dodržení nerovností (6), (7),
(8) má nekonečně mnoho řešení. Pro stanovení jednoznačného řešení je nutné definovat kriteriální funkci π, která je
funkcí hodnoty vektoru X. Výsledným řešením je pak ta hodnota vektoru X, pro kterou kriteriální funkce dosahuje požadovaného extrému (maxima nebo minima). Tvar kriteriální
funkce závisí na řešeném účelu. Funkci je vhodné vyjádřit
v aditivním tvaru, například obecně:

kde značí:

Δt
Vjτ
Qτi,j
Qτj,k
A(j)

délka časového kroku,
objem vody ve vrcholu nj v časovém kroku τ,
průtok hranou hi,j v časovém kroku τ,
průtok hranou hj,k v časovém kroku τ,
množinu všech hran hi,j, které předávají vodu nj,
množinu všech hran hj,k, kterými odtéka voda z vr-

B(j) cholu n ,
j

množinu všech hran h , kterými přitéká voda z vr-

C(z) cholu n do systému, z,j
z
Qτz hodnota přítok do vrcholu z v časovém kroku τ,
Qτz,j průtok hranou hz,j v časovém kroku τ.

a omezujícím podmínkám typu nerovnosti, které plynou
z ohodnocení grafu G (N,H):
 pro průtok hranami:
 pro odběry:
 pro plnění nádrží:

kde značí:
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K řešení úlohy je použita přímá optimalizační metoda (dále optimalizační model). V optimalizačním modelu
je zvolena počáteční hodnota vektoru X (násada). Hodnota vektoru X je postupně upřesňována tak, aby byly splněny všechny omezující podmínky a kriteriální funkce dosáhla
požadovaného extrému. Způsob upřesňování, vektoru neznámých, závisí na zvolené metodě optimalizace. Pořadí
plnění omezujících podmínek z hlediska pořadí časových
kroků není rozhodující. Omezující podmínky, typu rovnice
a nerovností, jsou řešeny souhrnně jako celek.
SOFTWARE
Software umožňuje řešit úlohu optimálního řízení pomocí optimalizačního modelu. Software je napsán v programovacím jazyce FORTRAN. Algoritmus software vychází z výše
popsaného matematického modelu a umožňuje automatizované sestavení optimalizačního modelu libovolné reálné
konfigurace vodohospodářské soustavy a nalezení optimálního toku vody systémem.
Grafické uživatelské rozhraní je vytvořeno v objektově
orientovaném programovacím jazyce Microsoft Visual C#.
Grafické uživatelské rozhraní umožňuje uživateli interaktivně ovládat matematickou část softwaru. Umožňuje jednoduše načítat a editovat vstupní hodnoty, konfigurovat
a spouštět výpočet a zobrazovat tabelárně vypočítané hodnoty. Na obr. 1 a obr. 2 jsou pro ukázku zobrazena vybraná
dialogová okna uživatelského rozhraní.
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Obr. 1 Okno softwaru po připojení vodohospodářské soustavy – schéma vygenerováno

ZÁVĚR
Hlavní přínos vyvinutého softwaru
spočívá v tom, že je napsán obecně,
tak aby pomocí kódových čísel bylo
možno zadat libovolnou reálnou
konfiguraci vodohospodářské soustavy a následně automatizovaně sestavit optimalizační model. Software pomocí nelineární gradientní metody nalezne optimální režim odtoku vody z nádrže, resp. z nádrží
spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy. Při znalosti předpovězených průtoků je možno software
použít pro operativní řízení systému
v reálném čase, kde optimální řízení
je hledané na poměrně krátkém řešeném období. V současnosti může být
optimální řešení hledáno maximálně
na délce jednoho roku (12 časových
kroků).
Software je možno nainstalovat
na PC s 32bitovým i 64bitovým procesorem a s operačním systémem
Microsoft Windows (verze XP až 7). Pro
spuštění musí být v počítači nainstalovaný balík knihoven Microsoft .NET
Framework 3.5.
U výsledků je možný export
do HTML souboru. Výsledky v HTML
souboru lze následně vytisknou pomocí defaultního internetového prohlížeče.
Poděkování
Řešená úloha je výsledkem specifického výzkumu FAST-J-11-29/1322 „Operativní řízení odtoku vody z nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské
soustavy na základě predikovaných
průměrných měsíčních průtoků.“

Tento príspevok bol ocenený
na 10. konferencii mladých vodohospodárov v októbri 2011.

Obr. 2 Dialogové okno s výsledky optimalizace
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Zkušenosti z rekonstrukcí úpraven vody
v České republice
Ing. Josef Drbohlav1, Ing. Pavel Středa1, Ing. Arnošt Vožeh1, Ing. Jindřich Šesták1,
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.2
1

2

Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha
Water and Environmental Technology Team, České Budějovice

Autoři článku shrnuli základní informace o rekonstrukci úpraven vody, ve kterých byly navrženy technologie na základě
poloprovozních a modelových zkoušek. V závěru jsou shrnuty doporučení pro řešení rekonstrukcí úpraven vody.
SOUČASNÁ SITUACE V ČESKÉ
REPUBLICE
Výstavba úpraven vody na území
České republiky se datuje od přelomu
19. a 20. století, kdy byly postaveny
první úpravny vody pro velká města –

Největší kapacita úpraven vody byla
postavena v druhé polovině 20. století, kdy byly realizovány i největší české úpravny vody – ÚV Želivka (7,5
m3/s), dostavba ÚV Podolí (2,5 m3/s),
dostavba ÚV Plzeň (1,5 m3/s), ÚV Šva-

ských staveb (např. ÚV Pěčín (1200 l/s)
pro zásobení Hradce Králové a Pardubic), přípravy úpravny vody Praha – jih
či rozšíření úpravny vody v Káraném.
Příčinou byla změna ekonomických
podmínek, zavedení tržení ceny vody

řec (1,8 m3/s), úpravny vody Severočeské vodárenské soustavy, vznikl Ostravský oblastní vodovod a řada dalších
na území celé České republiky.
Výstavba nových úpraven vody byla
ukončena v 90. letech 20. století. Byla
zastavena příprava velkých vodáren-

a s tím související rychlý pokles potřeby pitné vody.
U většiny stárnoucích úpraven vody
se postupně stala aktuální otázka rekonstrukce stávajících úpraven vody,
které byly v provozu desítky let bez
toho, že by se významným způsobem

ÚV Podolí – hala staré filtrace

úpravna vody Káraný pro Prahu, první
úpravna vody Plzeň, úpravna vody Pisárky pro Brno a další zdroje pitné vody
pro řadu významných průmyslových
měst. Na ně pak navázala výstavba dalších významných úpraven vody v první
polovině 20. století [1].
9 – 10 2012
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Z vodohospodárskej praxe
investovalo do oprav, obnovy, inovace
nebo rekonstrukce. Řada zařízení byla
(a do dnes i je) provozována za hranicí životnosti technologického zařízení
a v objektech blížících se často havarijnímu stavu.
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
PODOLÍ
Rekonstrukce úpravny vody Podolí, která je jedním ze třech zdrojů pitné vody pro hl. m. Prahu a odebírá surovou vodu z Vltavy, byla první a zatím největší rekonstrukcí úpravny
vody s celkovými investičními náklady
1200 mil. Kč (48 mil. €).
Surová voda je charakteristická vysokým znečištěním zejména zákaly
a vysokým biologickým oživením, které odpovídá dolnímu toku řeky.
Příprava úpravny vody Podolí byla
zahájena zpracováním „Studie prove-

stupňů úpravny vody, tj.:
 výměna čerpadel surové vody s celkovou přestavbou čerpací stanice,
 homogenizace a úpravy na čiřičích,
 rekonstrukce pískové filtrace s použitím v té době moderního trubkového drenážního systému se zcezovacími hlavicemi. Nová čerpací stanice prací vody a dmychadla prací
vody,
 rekonstrukce akumulace upravené
vody,
 výměna čerpadel upravené vody,
 rekonstrukce chemického hospodářství. Ve vápenném hospodářství
byly prvně aplikovány sytiče firmy
Passavant,
 rekonstrukce kalového hospodářství.
Rekonstrukce úpravny vody Podolí
přinesla řadu nových technických řešení a především mnoho zkušeností, kte-

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
HRADIŠTĚ
Úpravna vody Hradiště (jižně od
Chomutova) s výkonem 1050 l/s je největším zdrojem Severočeské vodárenské soustavy, která odebírá surovou
vodu z nádrže Přísečnice. Technologická linka úpravny vody je jednostupňová s přípravou suspenze a filtrací.
Surová voda je charakteristická obsahem huminových látek, nárůstem
CHSKMn, sezónním výskytem mikroorganismů a nízkou alkalitou.
V rámci předprojektové přípravy
byly v roce 2000 testovány různé filtrační náplně. Bylo doporučeno použití
dvouvrstvých filtrů s náplní filtračního
písku a antracitu.
V rámci rekonstrukce byla realizována, mimo úpravy v dávkování chemikálií, dvě zásadní technická opatření:
 dvě nefunkční kruhové reakční nádr-

ré bylo možné následně využít pro rekonstrukce dalších úpraven vody.
S dokončením rekonstrukce úpravny vody Podolí byla postupně zahájena předprojektová a projektová příprava řady dalších úpraven vody. V následujícím textu přinášíme informace
jen o těch nejvýznamnějších, které přinesly nové zajímavá inovativní řešení,
a na projektech se podíleli autoři příspěvku.

že byly přestavěny na přípravu suspenze v děrovaných stěnách. Jedná
se o první a jedinou aplikaci osazení děrovaných stěn v kruhové nádrži s centrálním nátokem,
 rekonstrukce filtrů, ve kterých byl
použit drenážní systém „Leopold“
a dvouvrstvé filtry s filtračním pískem zrnitosti 1,0 – 1,6 mm a s antracitem. Použití generačně nového
drenážního systému „Leopold“ zna-

ÚV Hradiště – rekonstruované filtry

ditelnosti“ již v roce 1985. K rozhodnutí
o nutnosti zahájit přípravu rekonstrukce byl technický stav řady zařízení, které byly v provozu od roku 1929, kdy
byla úpravna vody uvedena do provozu, případně od roku 1942 a 1958, kdy
byla rozšiřována a částečně rekonstruována.
Rekonstrukce byla zahájena v roce
1992 a byla dokončena v roce 2001
a dotkla se všech technologických
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vých systémů se zcezovacími hlavicemi. Filtry byly celkově přestavěny
a byla zvolena varianta přívodu prací
vody a pracího vzduchu do společného kanálu,
Předprojektová a projektová příprava proběhla v letech 1998 – 2006, realizace v letech 2005 - 2007 s celkovými
investičními náklady 284 mil. Kč (11,4
mil. €).

ÚV Hajská – model flotace

menalo významný posun v řešení rekonstrukce filtrů oproti dříve aplikovanému systému meziden či trubko-

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
SOUŠ
Úpravna vody Souš s výkonem 210
l/s je jedním ze zdrojů pro Oblastní
vodovod Liberec – Jablonec nad Nisou, která odebírá surovou vodu z nádrže Souš. Technologická linka úpravny vody je jednostupňová s přípravou
suspenze v děrovaných stěnách a filtrací.
Surová voda je charakteristická obsahem huminových látek, nárůstem
CHSKMn, sezóním výskytem mikroorganismů a nízkou alkalitou, v zimním období velmi nízkými teplotami.
V rámci předprojektové přípravy
byly v roce 2002 testovány filtrační ná-

plně a technologie pro kalové hospodářství – flotace a šnekový lis.
V rámci komplexní rekonstrukce
byla realizována řada opatření, která
se dotkla všech provozů úpravny vody,
byla realizována tato zásadní technická opatření:
 před zahájením rekonstrukce úpravny vody byly přestavěny dvě podélné reakční nádrže na agregaci v děrovaných stěnách a bylo doplněno dávkování polymerního flokulantu,
 rekonstrukce filtrů, ve kterých byl
použit drenážní systém Leopold
a dvouvrstvé filtry s filtračním pískem zrnitosti 1,0 – 1,6 mm a s antracitem. V souvislosti s využitím dvouvrstvých filtrů bylo nutné provést
celkovou rekonstrukci trubních rozvodů a výměnu pracích čerpadel
a dmychadel pracího vzduchu,
 strojní odvodnění vodárenských
kalů, ve kterém byla poprvé použita technologie flotace a šnekového
lisu. Voda z flotace je vracena zpět
do technologické linky úpravny vody.
Předprojektová a projektová přípra-

ÚV Káraný – rekonstrukce filtru

9 – 10 2012
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va proběhla v letech 2000 – 2009, realizace v letech 2007 - 2010 s celkovými investičními náklady 387 mil. Kč
(15,5 mil. €).
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
HAJSKÁ
Úpravna vody Hajská s výkonem 50
l/s je jedním ze zdrojů pro zásobení
Strakonic a odebírá podzemní vodu ze
soustavy zdrojů v inundačním území
podél řeky Otavy. Technologická linka
úpravny vody je dvoustupňová se sedimentací přípravou suspenze v děrovaných stěnách a filtrací.
Surová voda je charakteristická vysokým obsahem železa, manganu,
CHSKMn, a amonných iontů.
V rámci předprojektové přípravy
byla testována oxidace pomocí injek-

se dotkla všech provozů úpravny vody.
Byla realizována tato zásadní technická
opatření:
 nefunkční provzdušnění surové
vody bylo nahrazeno oxidací pomocí vzdušného kyslíku injektory, které oxidují železo, částečně mangan.
Za odvedením přebytečného vzduchu a oxidu uhličitého je umístěno
dávkování vápenného hydrátu pro
úpravu pH,
 lamelová vestavba do sedimentačních nádrží s předřazeným
mícháním,
 byly osazeny nové tlakové filtry
s dvouvrstvou filtrační náplní (filtrační písek a antracit)
Předprojektová a projektová příprava proběhla v letech 2002 – 2010, realizace v letech 2010 - 2012 s celkový-

jem vody byla dlouhá léta přirozená infiltrace podél řeky Jizery. V roce 1968
byla zdrojová část rozšířena o umělou
infiltraci v Sojovicích. Zdrojem surové
vody je řeka Jizera.
Říční voda je předčištěna na síťových filtrech, čerpáním je dopravena
na pískovou filtraci v úpravně vody Sojovice. Její maximální výkon byl stanoven na 1950 l/s při plnění vsakovacích
van. Trvalý výkon je 900 l/s.
V úpravně vody Sojovice byla navržena rekonstrukce filtrace, neboť zařízení je na konci životnosti. Hlavním cílem řešení bylo zlepšení kvality filtrátu
pro následnou umělou infiltraci.
V roce 2007 byla vypracována technicko - ekonomická studie „Rekonstrukce filtrace na úpravně vody Sojovice“.
Součástí studie byl modelový průzkum

mi investičními náklady 60 mil. Kč (2,4
mil. €).

zaměřený na získání podkladů pro návrh filtrační náplně. Z průzkumu, který trval několik měsíců, byla k dalšímu
zpracování doporučena dvouvrstvá filtrační náplň – písek FP1 a antracit.
Byla navržena komplexní rekonstrukce filtrů s náhradou meziden drenážním systémem „Leopold“.

ÚV Jirkov – rekonstrukce

toru a flotace pro první separační stupeň. Z poloprovozních zkoušek vyplynulo, že technologie flotace není pro
tento charakter vod vhodná a následovalo testování lamelové vestavby
do sedimentační nádrže.
V rámci komplexní rekonstrukce
byla realizována řada opatření, která
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REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
KÁRANÝ
Úpravna vody Káraný s výkonem
1070 l/s je jedním ze tří zdrojů, které zásobují Prahu pitnou vodou. Zdro-
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V roce 2010 byla zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a výběr
zhotovitele a v roce 2011 byla zahájena rekonstrukce první části pískových
filtrů s celkovými investičními náklady
110 mil. Kč (4,4 mil. €).
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
JIRKOV
Úpravna vody Jirkov s výkonem
150 l/s (po dokončení rekonstrukce)
je jednou z řady úpraven vody, které
zajišťují výrobu pitné vody pro potřeby Severočeské vodárenské soustavy.
Díky svému umístění je určena především pro zásobení města Chomutova
a jeho nejbližšího okolí. Surová voda je
charakteristická obsahem huminových
látek, nárůstem CHSKMn, sezónním výskytem mikroorganismů a občasným
výskytem Mn.
Zásadními úkoly probíhající rekonstrukce bylo v rámci předprojektové a následně projektové přípravy
vyřešit: optimalizaci výkonu úpravny vody na reálné podmínky soustavy a dále posoudit a navrhnout opti-

stupeň. Na základě těchto poloprovozních zkoušek byla zvolena pro první separační stupeň flotace (DAF).
Od roku 2011 probíhá na ÚV Jirkov
rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody,
s celkovými investičními náklady cca
250 mil. Kč (10 mil. €). Předpokládané dokončení rekonstrukce a zahájení zkušebního provozu je plánováno
na konec roku 2012.
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
MOSTIŠTĚ
Úpravna vody Mostiště s výkonem
200 l/s je jedním ze zdrojů pro Vodárenskou soustavu Jihozápadní Moravy, která odebírá surovou vodu z nádrže Mostiště. Technologická linka
úpravny vody je dvoustupňová s flotací (od roku 2006) a pískovou filtrací.
Surová voda je charakteristická obsahem huminových látek, manganu,
CHSKMn, sezónním výskytem mikroorganismů a nízkou alkalitou.
V rámci předprojektové přípravy
byly testovány technologie pro první separační stupeň – zatěžovaná se-

 na vstupu do úpravny vody bude
doplněna oxidace pomocí vzdušného kyslíku (GDS systém) a odmanganování v alkalické oblasti,
 bude provedeno doplnění dvou jednotek flotace (DAF),
 rekonstrukce filtrů, ve kterých byl
použit drenážní systém Leopold,
 ozonizace,
 nové filtry s granulovaným aktivním
uhlím, na které bude nutné vodu
čerpat,
 strojní odvodnění vodárenských
kalů, ve kterém byla poprvé použita technologie flotace a šnekového
lisu. Voda z flotace je vracena zpět
do technologické linky úpravny vody.
Předprojektová a projektová příprava proběhla v letech 2000 – 2009, realizace byla zahájena v roce 2012 s celkovými investičními náklady 469 mil. Kč
(18,8 mil. €).
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
FRÝDLANT
Úpravna vody Frýdlant [3] tvoří spolu s úpravnou vody Bílý Potok dvoji-

Pohled na ÚV Mostiště

mální řešení náhrady stávajících nefunkčních čiřičů.
V rámci předprojektové přípravy
proběhly na úpravě vody v roce 2007
poloprovozní zkoušky flotace a sedimentace zatěžované mikropískem [2],
ve kterých byla posuzována vhodnost
těchto technologií pro první separační
9 – 10 2012

dimentace a flotace a technologie pro
kalové hospodářství – flotace a šnekový lis.
V rámci komplexní rekonstrukce
bude realizována řada opatření, která se dotkne všech provozů úpravny
vody. Budou realizována tato zásadní
technická opatření:

Vodohospodársky spravodajca

ci hlavních zdrojů pitné vody skupinového vodovodu Frýdlant – Bílý Potok
ve Frýdlantském výběžku. Maximální
výkon úpravny vody je 35 l/s.
Zdroje surové vody jsou dva. Zdrojem podzemní surové vody jsou tři vrty
v blízkosti města Frýdlant. Zásadním
problémem jakosti surové podzem-
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ní vody, který se propaguje i do vody
upravené, je vyšší obsah dusičnanů –
dlouhodobý průměr 57,9 mg/l. Současná úprava surové vody z podzemních
zdrojů spočívá pouze v dávkování vápenného hydrátu po smíchání s povrchovou vodou, čímž se upraví pH. Zdrojem povrchové surové vody je říčka
Řasnice. Jakost vody odpovídá běžné
povrchové vodě horního úseku drobného toku (CHSK maximálně 5,9 mg/l).
Současná úprava je dvoustupňová –
ocelové čiřiče a pískové filtry.
Přítomnost dusičnanů v upravené
vodě je možná díky mírnějšímu limitu (70 mg/l) určenému Krajskou hygienickou stanicí, jehož platnost byla pro-

vyřešit úpravu koncentrací vápníku a hořčíku na doporučené hodnoty
předepsané českou legislativou – nepříznivým efektem reverzní osmózy
je celkové snížení koncentrace všech
iontů. Úpravy bylo dosaženo navrženým dávkováním vápenného hydrátu a síranu či chloridu hořečnatého.
Při projektování byla nutná velmi úzká
spolupráce s krajskými hygienickými
orgány.
Pro technologii úpravy povrchové vody byla zvolena příprava suspenze s následnou filtrací na pískových filtrech s kontinuálním praním (Toveko).
Samotná rekonstrukce úpravny
vody Frýdlant započne ve druhé polo-

zásobení města Litvínova a okolí. Zásadní je, že pro zásobení části spotřebišť Severočeské vodárenské soustavy
je v současnosti úpravna vody nenahraditelná.
Stávající
technologická
linka
úpravny vody je jednostupňová. Surová voda je charakteristická obsahem huminových látek, nárůstem
CHSKMn, sezónním výskytem mikroorganismů, problematická je nízká teplota vody v zimních měsících a občasný výskyt Mn.
V rámci předprojektové přípravy
proběhly na úpravě vody v roce 2009
poloprovozní zkoušky flotace (DAF),
tyto testy měly za úkol ověřit použi-

vině roku 2012. Odhad investičních nákladů je cca 150 mil. Kč (6 mil. €).

telnost této technologie pro první separační stupeň při vysokém zatížení
(20 m/h). Na základě výše uvedených
testů byla pro projektovou přípravu rekonstrukce zvolena flotace (DAF) pro 1.
separační stupeň linky úpravny vody.
Zásadními úkoly probíhající rekonstrukce bylo v rámci předprojektové
a následně projektové přípravy vyřešit: doplnění úpravny vody o první separační stupeň, rekonstruovat

ÚV Plzeň – hala filtrace

dloužena do 31. prosince 2013. Další prodloužení mírnějšího limitu není
možné. Již dnes musí být navíc pro vybrané skupiny obyvatel prováděna náhradní dodávka pitné vody se sníženým obsahem dusičnanů (těhotné
ženy, kojenci a děti do 5 let).
Z technologií úpravy podzemní
vody, které přicházejí v úvahu, byla
zvolena reverzní osmóza. Zvažována byla i iontová výměna. Nutno bylo
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INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY
MEZIBOŘÍ
Úpravna vody Meziboří je s výkonem 550 l/s jednou z nejvýznamnějších úpraven vody, které zajišťují výrobu pitné vody pro potřeby Severočeské vodárenské soustavy. Díky svému umístění je určena především pro
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drenážní systém (náhrada poruchového trubkového drenážního systému moderním systémem „Leopold“),
nahradit stávající dosluhující technologické zařízení, provést rekonstrukci (sanaci) stávajících stavebních objektů. Vzhledem k významu úpravny
vody bylo velmi důležité navrhnout
optimální postup rekonstrukce tak,
aby nebyla ohrožena dodávka vody
do spotřebišť vodárenské soustavy
během výstavby.
V druhé polovině roku 2012 bude
zahájena rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody, s celkovými investičními náklady cca 250 mil. Kč (10 mil. €). Předpokládané dokončení rekonstrukce

v kvalitě surové vody. Surová voda obsahuje vyšší hodnoty železa, manganu, amonných iontů, polycyklické aromatické uhlovodíky, CHSKMn, BSK5, huminové látky a pesticidní látky celkem
(dominantní je atrazin, který je postupně nahrazován terbuthylazinem, metolachlorem a metazachlorem). Ve vodovodní síti je možné zaznamenat nárůst chloroformu.
V rámci předprojektové přípravy
proběhly na úpravě vody v roce 2007
- 09 poloprovozní zkoušky filtrace přes
granulované aktivní uhlí, flotace (DAF)
a zatěžované sedimentace. Posuzovány byly rovněž varianty filtrační náplně
pro druhý separační stupeň.

ÚV Želivka – model flotácie

a zahájení zkušebního provozu je plánováno na rok 2015.
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
ÚPRAVNY VODY PLZEŇ
Úpravna vody Plzeň patří svým výkonem 1000 l/s k největším úpravnám
vody. Zajišťuje výrobu pitné vody pro
potřeby Plzeňské aglomerace. Úpravna vody Plzeň byla postupně budována od konce 19. stol. a v současné
době jsou v areálu dvě funkční úpravny vody.
Stávající technologická linka úpravny vody je dvoustupňová se sedimentací v patrových usazovacích nádržích,
s pískovými filtry a ozonizací. Surová
voda je odebírána přímo z Úhlavy, která je charakteristická vysokými výkyvy
9 – 10 2012

V rámci předprojektové a následně
projektové přípravy bylo nutné řešit:
doplnění úpravny vody o filtraci přes
granulované aktivní uhlí, která je navržena za ozonizaci, a doplnit technologii odmanganování. Filtrace přes granulované aktivní uhlí je navrhována
pro odstranění pesticidních látek, obsažených v surové vodě. Součástí rekonstrukce je rovněž předúprava vody
při okalových stavech a řešení rekonstrukce stavebních konstrukcí.
V polovině roku 2012 byly zahájeny
projekční práce. Zahájení rekonstrukce
se předpokládá v roce 2013 s celkovými investičními náklady cca 800 mil. Kč
(32 mil. €). Předpokládané dokončení rekonstrukce a zahájení zkušebního
provozu je plánováno na rok 2015.

Vodohospodársky spravodajca

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
ŽELIVKA
Úpravna vody Želivka byla vybudována ve dvou etapách na přelomu šedesátých a sedmdesátých let o výkonu 3,0 m3/s a v osmdesátých letech
byla dokončena druhá etapa o výkonu
4,0 m3/s.V obou etapách byla řešena
s jednostupňovou technologií (písková filtrace). Následně v devadesátých
letech byla doplněna ozonizace.
Zdrojem surové vody je vodárenská
nádrž Švihov s poměrně vyrovnanou
kvalitou surové vody. V posledních letech je možné zaznamenat zhoršování
jakosti surové vody doprovázené nárůstem organických mikropolutantů
včetně pesticidů.
Vzhledem ke zhoršující se a měnící se kvalitě surové vody, byl v letech
2008 – 2009 proveden chemicko-technologický průzkum, zaměřený na zlepšení přípravy a separace suspenzí. Pro
zpracování projektové dokumentace byla doporučena varianta s doplněním prvního separačního stupně –
s flotací (DAF) a s rekonstrukcí 16-ti filtrů na dvouvrstvé s náplní granulované
aktivní uhlí a písek. Dále se počítá s využitím ozonizace, která byla před několika lety rekonstruována.
Použitím granulovaného aktivního uhlí dojde ke zlepšení kvality filtrátu, ke snížení organických mikropolutantů včetně pesticidů, dojde ke snížení biodegradabilního uhlíku (potencionální živina pro bakterie), omezí se
případné senzorické závady.
Rekonstrukce je navržena v části úpravny vody, která byla vystavěna
v 80-tých letech, pro průtok 3,8 – 3,5
m3/s, průměrně 3,2 m3/s.
V současnosti probíhá doplňující modelový průzkum variant filtrace
s využitím GAU a bude zahájena projekční příprava. Zahájení realizace se
předpokládá v roce 2013 s investičními
náklady 860 mil. Kč (34,4 mil. €)
ZKUŠENOSTI Z REKONSTRUKCÍ
ÚPRAVEN VODY
Sweco Hydroprojekt a.s. ve spolupráci s dalšími odborníky zobecnil řadu
získaných zkušeností a vypracoval doporučení a řešení jak postupovat v případě rekonstrukcí úpraven vody, aby
bylo dosaženo co největšího efektu rekonstrukce a aby byla významně prodloužena životnost objektu.
Předprojektová a projektová příprava rekonstrukce úpravny vody by měla
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při dodržení optimálního postupu prací postupovat v těchto krocích (fázích
projektu):
 riziková analýza zdrojů pitné vody
ve vodárenské soustavě či vodárenském systému,
 audit úpravny vody,
 studie proveditelnosti (studie variant) a poloprovozní a modelové
zkoušky,
 projektová dokumentace,
 realizace stavby,
 zkušební provoz.
RIZIKOVÁ ANALÝZA ZDROJŮ
PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ
SOUSTAVĚ ČI VODÁRENSKÉM
SYSTÉMU
Riziková analýza zdrojů pitné vody
připadá v úvahu pro vodárenské systémy, které pracují s několika zdroji, případně pro velké provozovatele, kde je
třeba v úvodu prací stanovit priority
pro postup prací. Riziková analýza spočívá v prověření těchto základních otázek:
 význam (důležitost) úpravny vody
(zdroje) pro systém zásobování
vody,
 vyhodnocení jakosti surové a upravené vody, účinnost úpravny vody
na odstranění sledovaných látek,
předpoklady budoucího vývoje,
 diskuse k výkonu úpravny vody,
 posouzení současné technologie
úpravny vody s ohledem na vyhodnocení jakosti surové a upravené
vody, předpoklady doplnění technologické linky úpravny vody, možnosti rekonstrukce,
 posouzení technického stavu technologického zařízení a stavebních
konstrukcí, doporučení rekonstrukce,
 hrubý odhad investičních nákladů,
 návrh priorit opatření.
AUDIT ÚPRAVNY VODY
Prvním krokem, který se již týká
konkrétní úpravny vody, je vypracování „Auditu úpravny vody“ [4]. V době
předprojektové přípravy proto doporučujeme přistoupit k zajištění těchto
průzkumů, které jsou souhrnně nazývány „Audit úpravny vody“:
 Chemicko-technologický procesní
průzkum úpravny vody
 Stavebně-technických průzkum
 Posouzení technického stavu technologického zařízení.
Rozsah auditu a potřebných průzku-
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mů musí odpovídat složitosti a významu jednotlivých objektů v systému zásobení pitnou vodou a jejich složitosti.
K provozně a technicky nejsložitějším
objektům patří úpravny vody, kterým
je proto věnována i největší pozornost.
Jednotlivé činnosti, které jsou součástí auditu a průzkumných prací, je
účelné spojit se zpracováním „studie
proveditelnosti rekonstrukce vodárenského objektu (úpravny vody)“. To
umožňuje komunikaci jednotlivých
profesí, které se na předprojektové
a projektové přípravě podílejí. Zpracovatel studie proveditelnosti tak může
ovlivňovat zaměření a podrobnost průzkumů a zvýšit tak efekt jejich využitelnosti pro návrh koncepce technického
řešení. Průzkum tak nebude „bádáním“
profesního specialisty, ale je směřován
k hledání konkrétního řešení.
STUDIE PROVEDITELNOSTI
A POLOPROVOZNÍ A MODELOVÉ
ZKOUŠKY
Zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce úpravny vody [5, 6, 7]
je významným krokem a završuje období zkoumání a hledání technického řešení. Optimálním řešením je spojit zpracování studie s provedením poloprovozních a modelových zkoušek.
Obě části práce je pak možné vhodným způsobem kombinovat a postupy
řešení vzájemně ovlivňovat. Tento postup se může zdát časově náročný, ale
přináší nejlepší výsledky.
Studie proveditelnosti musí obsahovat:
 podrobné posouzení technického
a provozního stavu úpravny vody,
 dokončení analýzy jakosti surové
a upravené vody, posouzení účinnosti jednotlivých technologických
stupňů,
 vyhodnocení výkonu úpravny vody
z hlediska dlouhodobé spotřeby
vody a prognózy do budoucnosti, diskuze významu úpravny vody
v systému zásobování, případně stanovení havarijního výkonu a podmínek jak bude úpravna vody při havarijním výkonu provozována,
 návrh koncepce rekonstrukce ve variantách,
 posouzení možných variant rekonstrukce, vyhodnocení variant z pohledu zajištění požadované kvality
upravené vody, z pohledu provozních a investičních nákladů,
 doporučení postupu prací, návrh

etapizace rekonstrukce při dodržení
požadavků na jakost pitné vody.
Poloprovozní a modelové zkoušky
by neměly sloužit jen k ověření nových
technologií, ale měly by být využívány i k ověření standardních technologií (a jejich variant) v podmínkách konkrétní úpravny vody. Platí pravidlo, že
x-krát ověřená technologie nemusí být
v konkrétních podmínkách tou správnou funkční technologií. Významné
technologické stupně z hlediska technologie úpravy vody by měly být vždy
ověřeny poloprovozními zkouškami.
Měla by se hledat optimální technologie pro první separační stupeň a vhodná skladba filtrační náplně pro navazující filtraci. Optimální skladbou filtračních náplní je možné významně zvýšit
účinnost filtrů a snížit spotřebu prací
vody.
Poloprovozní a modelové zkoušky
by měly probíhat ve vazbě na zpracování Studie proveditelnosti
Z hlediska celkové přípravy stavby jsou studie a zkoušky významné
a rozhodují o celkovém řešení.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Zpracování projektové dokumentace [8] má svá pevně stanovená pravidla a postup. Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace
je třeba především dbát na:
 průběžnou komunikaci všech partnerů – investor – provozovatel – projektant. Vzájemná komunikace, především u rekonstrukcí, je nezbytnou podmínkou pro úspěšný návrh
rekonstrukce. Spojí se tak úspěšně
znalosti projektanta s provozními
zkušenostmi provozovatele, které
pak brzdí investor, který si hlídá peníze,
 definování technických parametrů
stavby a technologických dodávek –
technické specifikace – je třeba nastavit technické parametry a především jejich kontrolu tak, aby se omezila možnost zhotovitele dodat nekvalitní technologické zařízení nebo
stavební dodávku,
 návrh postupu výstavby při rekonstrukci za provozu – projektová dokumentace musí definovat, jak
bude zajištěna výroby pitné vody
během rekonstrukce, definovat výluky v provozu a případné dopady
na omezení výkonu úpravny vody
a na kvalitu upravené vody. Vyspecifikovat je třeba provizorní řešení.

Vodohospodársky spravodajca
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zbytnou podmínkou pro úspěšný
návrh rekonstrukce, všech partnerů
stavby –zhotovitele – investora –
provozovatele – projektanta,
 velmi důležitou podmínkou je volba
kvalitního správce stavby nebo stavebního a technologického dozoru,
 nutné je dodržení parametrů projektu (levné zařízení je zpravidla
to nejdražší co je možné na stavbu
pořídit), dbát je proto třeba na kvalitu prací – kontrolní testy, dodržování požadavků technických specifikací,
 základní podmínkou úspěchu celé
rekonstrukce je, že provozovatel
musí chtít nové zařízení provozovat.

obr.1 Možnosti ovlivnění koncepce technického řešení [2]

obr. 2 Náklady na realizaci jednotlivých kroků [3]

REALIZACE STAVBY A ZKUŠEBNÍ
PROVOZ
Realizace rekonstrukce sebou přináší řadu úskalí, protože některé části
stavby jsou zpřístupněny až těsně před

realizací a je proto nutné řadu opatření upřesňovat, případně dořešit až během realizace. Při realizaci stavby je
třeba dbát na:
 průběžnou komunikaci, která je ne-
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PROČ JE TŘEBA KLÁST DŮRAZ
NA KVALITU PŘEDPROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVY
Předprojektová příprava investice je prvním a velmi významným krokem při přípravě investičního záměru.
Je realizována v období, kdy se rozhoduje o kvalitě zvoleného řešení a o výši
investičních nákladů, které bude třeba
vynaložit.
Postavení a význam „předprojektové přípravy investice“ dobře definují obr.1 a 2, které již byly v minulosti několikrát publikovány, ale je třeba
si je vždy připomínat. Předprojektová
příprava spadá do fáze 1, kdy je možné řešení ovlivnit s minimem nákladů
a získat dostatečné podklady pro rozhodování. Při zpracování projektového řešení je možné na základě průzkumů řešení zpřesňovat nebo korigovat.
V závěrečné fázi, v době realizace stavby, již všechny změny přinášejí zvýšené investiční náklady a výsledné technické řešení je tak možné ovlivnit již
minimálně, pokud samozřejmě nejdeme cestou významných úspor za cenu
montáže nekvalitního zařízení. Tento
způsob ovlivnění však přináší pouze
negativní výsledek.
Ďalšie fotografie k článku: 3. strana
obálky

Ve sborníku konference Rekonstrukce úpraven vody, s. 9 - 16. W&ET Team,
Č. Budějovice 1998.
6. Dolejš, P.: Získávání podkladů a volba racionálních postupů rekonstrukce
a modernizace úpraven vody. SOVAK, 18, č. 5, s. 12–15 (2009).
7. Dolejš, P.: Metodika hledání a hodnocení alternativ technologických postupů úpravy vody – aneb jak dělat dobře předprojektovou přípravu. Sborník
konference „Pitná voda 2010“, s. 21-24. W&ET Team, Č. Budějovice 2010.
8. Drbohlav, J.: Zkušenosti z rekonstrukce úpraven vody z hlediska předprojektové a projektové přípravy. Sborník konference „Modernizácia a optimalizácia úpravní vody SR, Stará Lesná, 2009.
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Akú vodu piť a prečo
Pavol Štefík
študent 1. ročníka Gymnázia Malacky

Každý človek sa chce dožiť vysokého veku, ale málokto venuje pozornosť svojej životospráve. V dnešnej dobe si ľudia kupujú
na všetky choroby a bolesti umelopripravované lieky. Viacerí ani len netušia, aké vplyvy môže mať na ľudský organizmus
voda. Voda je jednou zo základných pomienok života a neraz dokáže priam zázraky. Mali by sme ju preto chrániť, a nie
bezhlavo znečisťovať.
Cieľom projektu vypracovaného čisto z teoretických poznatkov rôznych zdrojov je priblížiť, ako môže voda pomôcť, ale aj
uškodiť, a tiež zhodnotiť rôzne druhy vôd a vybrať tie najvhodnejšie po všetkých stránkach. Každý výrobca (distribútor)
preferuje „svoju“ vodu, ale tento projekt je založený na nestrannosti.
1 Význam vody
Voda má pre človeka veľký význam.
U dospelých ľudí tvorí voda asi 60 %
telesnej hmotnosti. V našom tele sa
podieľa na všetkých činnostiach látkovej a energetickej premeny. Nachádza sa v bunkách, cievach, medzibunkových priestoroch, v telesných duti-

nách aj v tráviacom trakte. Reguluje
teplotu tela a umožňuje činnosť svalov. Zabezpečuje spracovanie, premenu a vstrebávanie živín, pričom ich
transportuje po celom tele k bunkám.
Ďalej rozpúšťa a vylučuje nadbytočné produkty metabolizmu a reguluje
hladinu elektrónov a protónov v bun-

kách. Voda zohráva v našom tele nezastupiteľnú úlohu. Ale, akú vodu vlastne piť a prečo?
1.1 Voda ako zdroj látok
Naše telo potrebuje pre svoju správnu funkciu dostatok vody a z nej potrebuje prijímať určité látky, ktoré sú

tab. 1 Význam biogénnych prvkov
Biogénny
prvok

Draslík (K)

Sodík (Na)

Vápnik (Ca)

Horčík (Mg)

Chlór (Cl)

Síra (S)

Fluór (F)

Mangán (Mn)
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Význam biogénneho prvku pri optimálnom zastúpení v organizme
– prenos vzruchov vo svaloch a nervoch pri látkovej premene
– uplatňuje sa pri metabolizme sacharidov
– stimuluje vylučovanie inzulínu
– ovplyvňuje osmotický tlak a hospodárenie s vodou
– odstraňovanie odpadových látok
– zachovávanie rovnováhy medzi kyselinami a zásadami v organizme
– podieľa sa na prenose nervových vzruchov
– stimuluje činnosť obličiek
– zabraňuje tvorbe kameňov
– chráni proti nervovým poruchám vrátane stresov a epilepsie
– neutralizácia prebytku kyseliny mliečnej
– pomáha pri vstrebávaní železa
– znižuje vysoký krvný tlak
– ovplyvňuje zrážanlivosť krvi
– podieľa sa na svalovej kontrakcii
– priaznivo ovplyvňuje srdcovú činnosť
– uvoľňuje napätie (antistresový minerál)
– významná úloha pri spracovávaní cukrov, tukov a bielkovín
– zabraňuje ukladaniu vápnika v obličkách a vzniku kameňov
– podieľa sa na lepšom využití vitamínov C a E
– udržuje pH krvi
– udržuje osmotický tlak
– podporuje činnosť pečene
– podieľa sa na trávení
– stavba tkanív, lesk vlasov, zdravie nechtov a pokožky
– pomáha pri sekrécii žlče v pečeni
– dôležitá pri výrobe kolagénu
– lieči reumatizmus
– podieľa sa na metabolizme glukózy, syntéze mastných kyselín a cholesterolu
– pomáha udržiavať krvný tlak a telesnú hmotnosť
– zvyšuje pôsobenie inzulínu
– činnosť nervovej sústavy, pečene a endokrínnej žľazy
– syntéza mastných kyselín a cholesterolu
– fungovanie centrálnej nervovej sústavy
– preventívne pôsobí proti vzniku cukrovky
– podporuje tvorbu pohlavných hormónov a materského mlieka
Vodohospodársky spravodajca
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v nej rozpustené. Všetky látky plnia určitú funkciu, napr. sú súčasťou mnohých enzýmov, zabezpečujú funkciu
štítnej žľazy, pomáhajú udržiavať krvný
tlak a telesnú hmotnosť atď. Ich nedo-

1.3 Význam biogénnych prvkov
Biogénne prvky plnia v tele viacero dôležitých funkcií. Ich zastúpenie
v organizme závisí od viacerých faktorov, napr. od druhu a množstva stra-

požiadavky na kvalitu, hovoríme ako
o pitnej vode. Tá musí spĺňať parametre, ktoré sú uvedené v nariadení vlády
SR č. 354/2006 Z. z. Pitná voda musí byť
zdravotne bezchybná, číra a bez zápa-

tab. 2 Optimálny príjem a príznaky nedostatku a nadbytku biogénnych prvkov
Biogénny prvok

Draslík (K)

Sodík (Na)

Vápnik (Ca)

Horčík (Mg)

Chlór (Cl)

Síra (S)

Fluór (F)

Mangán (Mn)

Prejavy nedosatku daného biogénneho prvku
– stúpa krvný tlak
– nepravidelná srdcová činnosť
– nervozita
– reumatizmus
– nespavosť
– dehydratácia
– svalová slabosť
– tvorba obličkových kameňov
– bolesti hlavy
– krivica, mäknutie a rednutie kostí
– kazenie zubov
– poruchy kože
– reumatické zápaly kĺbov
– nepravidelný srdcový rytmus
– záchvaty kŕčov
– poruchy obehového systému
– narušenie funkcií obličiek
– kŕče svalov
– poruchy krvného obehu
– poruchy acidobázickej rovnováhy
– poruchy trávenia
– tvorba kožných ochorení
– duševné poruchy
– poruchy metabolických procesov
– srdcové choroby
– osteoporóza
– narušenie metabolizmu kostí
– anémia (málokrvnosť)
– očné poruchy
– poruchy sluchu
– zvýšenie hladiny cholesterolu
– poškodenie pankreasu

statok alebo nadbytok má negatívny
vplyv na chod celého organizmu. Preto je vhodné si vybrať optimálnu vodu,
teda takú, ktorá nemá ničoho málo alebo naopak veľa. Samozrejme, je dôležité nielen piť správnu vodu, ale sa aj
správne stravovať a dodržiavať zdravý
životný štýl. Priemerná denná spotreba
vody je asi 35 gramov na 1 kilogram telesnej hmotnosti.
1.2 Biogénne prvky
Látky, ktoré telo potrebuje, označujeme ako biogénne prvky. Možno ich
rozdeliť na makrobiogénne prvky (sodík, fosfor, vápnik…), mikrobiogénne prvky (horčík, síra, chlór…) a stopové prvky (fluór, mangán, zinok…). Podstatnú časť z nich tvoria minerálne látky,
ktoré telo potrebuje aj v podobe katiónov a aniónov solí. Telo si ich nedokáže vytvoriť samo, preto ich musíme prijímať ako súčasť potravy alebo z vody.
9 – 10 2012

Prejavy nadbytku daného biogénneho prvku
– nízky krvný tlak
– nepriaznivý účinok na srdce
– svalové kŕče
– nedostatočná činnosť obličiek a nadobličiek

2000 – 4000 mg

– stúpa krvný tlak
– opuch nôh spôsobený zadržiavaním vody
– závraty

500 – 5000 mg

– obličkové kamene
– zvápenatenie mäkkých tkanív
– nevoľnosť
– šklbanie
– svalová slabosť
– poruchy nervovej sústavy
– svalová slabosť
– rapídne zníženie krvného tlaku
– dýchacie ťažkosti
– žalúdočné vredy
– zvýšenie krvného tlaku
– poškodenie obličiek
– migrénové záchvaty
– otrava
– alergie
– krehkosť kostí
– morfologické zmeny kostí
– kŕče nôh
– nervozita
– otravy (ako ťažký kov)

vy, jej úpravy a spôsobu dopestovania.
Na vstrebávanie minerálov v organizme vplýva obsah vlákniny v potrave.
Tiež je možné ich dopĺňať pitím „správnych“ vôd.
1.4 Optimálny príjem
Pre správnu funkciu organizmu musíme biogénne prvky prijímať v správnom množstve, inak budú mať negatívny vplyv na naše telo. Často je potrebný aj správny pomer medzi jednotlivými prvkami, napr. pomer horčíka
k vápniku by mal byť asi 1 : 2. V Tabuľke 2 Optimálny príjem a príznaky nedostatku a nadbytku biogénnych prvkov možno nájsť všetky vedľajšie účinky ako aj optimálny denný príjem danej látky (v zátvorke je pri názve prvku
uvedená aj jeho značka).
2 Pitná voda
O vode, na ktorú sa kladú vysoké

Vodohospodársky spravodajca

Odpor. den. mn.

800 mg

350 mg

1700 – 5000 mg

1000 mg

1 mg

2 – 5 mg

chu. Nesmie obsahovať škodlivé organizmy a látky. K pitnej vode zaraďujeme:
minerálne vody
stolové vody
vodu z vodovodu
Tieto vody sú pravidelne kontrolované, a teda môžeme predpokladať, že
sú aj zdravotne bezchybné.
3 Minerálne vody
Minerálne vody sú v podstate veľmi
zriedené roztoky rozličných solí, stopových prvkov a plynov. O minerálnej
vode hovoríme vtedy, ak 1 liter obsahuje aspoň 1 gram tuhých rozpustených látok.
Minerálnym vodám sa oddávna pripisuje liečivá sila. Rozvoj chémie umožnil podrobne preskúmať chemické zloženie minerálnych vôd, aby lekári
na tomto základe mohli určovať ich liečivé účinky.
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3.1 Delenie minerálnych vôd
Minerálne vody by sme podľa celkovej mineralizácie mohli rozdeliť na:
slabo mineralizované (do 1 g/l – 1,5 l)
– stolové vody
stredne mineralizované (1 – 5 g/l)
silne mineralizované (5 – 15 g/l)
soľanky (nad 15 g/l)
O stolovej vode hovoríme vtedy, ak
1 liter obsahuje menej ako 1 gram tuhých rozpustených látok.
Podľa prevládajúceho katiónu ich
delíme na:
sodné
horečnaté
vápenaté
s iným katiónom
Podľa prevládajúceho aniónu ich
delíme na:
hydrogénuhličitanové
uhličitanové
síranové
chloridové
s iným aniónom

3.2.1 Zloženie jednotlivých
(vybraných) minerálnych vôd
Na Slovensku máme 1500 minerálnych prameňov, najmä na strednom
a východnom Slovensku. Pri niektorých vznikli kúpele, voda z iných sa plní
do fliaš.
Každá minerálna voda je unikátna
svojím zložením. V Tabuľke 3 Zloženie
minerálnych vôd je popísané jednotlivé zloženie každej minerálnej vody,
na ktoré som sa zameral v mojom výskume.
Z tab. 3 možno usúdiť (Údaje sú prepočítavané, ak by človek vypil 2 l danej
vody za deň. Podčiarknuté názvy minerálnych vôd znamenajú, že získala v danej kategórii najlepšie hodnotenie.):
najväčšie množstvo rozpusteného
draslíka má minerálna voda Slatina, avšak všetky skúmané minerálne vody, mali obsah draslíka pod optimálnym denným prijímom. Pozn.:
Draslík je však potrebné prijímať aj
prostredníctvom potravy, pretože

najväčšie množstvo rozpusteného
vápnika má Korytnica. Aby človek
prijal denne 800 mg vápnika (ak berieme do úvahy len z vody), malo by
ho byť v minerálke 400 mg/l. K týmto minerálkam môžeme zaradiť Gemerku a Santovku, ale tie spolu s Korytnicou prekaračujú optimálny príjem (ak by ich človek vypil aspoň 2
l). Preto najlepšie vyhovuje Baldovská. Pozn.: Baldovká poskytne človeku menej ako je denné minimum, no
keď človek prijme vápnik aj z potravy, neohrozí ho nadmerné množstvo
vápnika v tele.
najväčšie množstvo rozpusteného
horčíka má Korytnica, do 100 mg/l
patrí ešte Gemerka a Slatina. Pozn.:
Tieto minerálne vody, najmä Korytnica, pri konzumácii 2 l denne nahradia takmer celodennú dávku horčíka. Horčík by mal byť v tele s vápnikom v pomere 1 : 2.
najväčšie množstvo rozpusteného
chlóru/chloridov má Slatina. Ostat-

tab. 3 Zloženie minerálnych vôd označených ako v podkapitole 3.2
Obsah jednotlivých zložiek v mg / l
HCO3
Bu
Ba
Fa
Ge
Kl
Ko
Mi
Sl
Sa

–

1287,00
1533,50
1915,00
1775,00
1275,00
1110,00
1095,00
1794,70
1757,00

SO4

2-

362,00
31,00
111,00
374,00
90,50
1290,00
27,40
440,00
366,00

–

Cl

F

–

NO2

19,90
6,28
28,40
33,70
9,57
3,19
16,40
470,20
208,00

—
0,13
0,80
1,40
0,89
0,96
—
1,75
2,50

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
<0,01
<0,01

3.2 Minerálne vody na Slovensku
Na Slovensku existuje veľmi veľa
druhov vôd. Možno ich vidieť v obchodoch ako balené vody. Ako už
bolo spomenuté, v minerálnych vodách je rozpustené veľké množstvo látok. V mojom výskume som sa zameral na tie, ktoré sa vyskytujú v najväčšom množstve a majú dôležitú funkciu
v organizme. Z látok sú to draslík, sodík,
vápnik, horčík, chlór, síra (v podobe síranových aniónov, pretože čistá síra sa
vo vode nevyskytuje), fluór, mangán
a ďalšie (dusičnany, dusitany...). Z veľkého množstva minerálnych vôd som si
zvolil tie, ktoré podľa mojej mienky najviac kupujú spotrebitelia. Sú to Budiš
(Bu), Baldovká (Ba), Fatra (Fa), Gemerka
(Ge), Kláštorná (Kl), Korytnica (Ko), Mitická (Mi), Slatina (Sl), Santovka (Sa).
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–

NO3–

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Mn2+

NH4+

<1,00
<1,30
<0,08
<1,00
<1,00
<0,08
4,55
<1,00
<0,50

172,00
365,60
42,50
440,00
292,00
657,00
246,00
287,40
436,00

43,30
68,50
47,70
136,00
72,50
151,00
79,00
100,00
66,20

370,00
27,80
610,00
106,00
64,00
4,90
20,60
620,00
330,00

40,50
5,00
16,00
—
14,50
5,10
1,90
67,50
56,00

—
—
—
—
0,03
—
0,11
—
—

0,36
—
0,23
1,52
0,48
0,30
—
0,42
0,06

voda nemôže nahrádzať celodenný príjem. Pri vode Slatina nie je potrebné prijímať toľko draslíka z potravy.
najväčšie množstvo rozpusteného
sodíka majú minerálky Slatina a Fatra. Minerálna voda by mala obsahovať 250 mg sodíka/l, aby bolo splnené denné minimum. Pozn.: Slatina a Fatra dodávajú telu viac sodíka
(1220 – 1240 mg) ako minimálne potrebné denné množstvo (500 mg),
avšak neprekračujú maximálne denné množstvo (5000 mg). Napriek
tomu je najvhodnejšia Santovka,
ktorá pri konzumácii 2 l denne dodáva telu 660 mg sodíka, čo je o trochu
viac ako je optimálne denné množstvo. So sodíkom to totiž netreba
preháňať!

né minerálky, okrem Santovky, výrazne zaostávajú. Pozn.: Slatina by so
správnou stravou mala doplniť minimálny denný príjem chlóru/chloridov (1700 mg), keďže sama Slatina
poskytne asi 940 mg.
najväčšie množstvo rozpustených
síranových aniónov má Korytnica,
ostatné minerálne vody výrazne zaostávajú. Pozn.: Korytnica patrí pre
svoj vysoký obsah síranov medzi síranové vody.
najväčšie množstvo rozpustených
hydrogénuhličitanových
aniónov má Fatra, tesne nasledujú Slatina, Gemerka a Santovka. Pozn.: Hydrogénuhličitanový anión má pre organizmus význam najmä ako súčasť tlmivých sústav vo vnútornom
prostredí organizmu. Ak je hydro-
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tab. 4 Typy liečivých minerálnych vôd
Typ minerálnej vody
Teplica (nad 25 °C)

Kyselka

Zemitá voda

Alkalická voda

Soľná voda
Vápenatá voda
Jódová voda

Síranová a sulfátová voda
Salinická voda

Účinok na ľudský organizmus
– akútne zápaly dolných močových ciest
– obličkové kamene
– prekrvenie kože, sliznice žalúdka
– zvyšujú vylučovanie žalúdočnej kyseliny
– zníženie krvného tlaku
– nechutenstvo
– močové kamene
– znižujú spazmus hladkého svalstva tráviacich a močových ciest
– zvyšujú vylučovanie kyseliny močovej
– zápaly močových ciest
– neutralizujú účinok kyseliny soľnej v žalúdku
– pokles hladiny cukru v krvi
– šetria inzulín
– choroby dýchacích ciest s produkciou hlienu
– zvyšujú sekréciu žalúdočnej šťavy
– chronická zápcha (vhodné koncentrované vody)
– protizápalové účinky
– protialergické účinky
– zvyšujú hladinu vápnika v krvi a jeho ukladanie do kostí
– uľahčujú vykašliavanie hlienu
– pôsobia na činnosť štítnej žľazy
– podporujú činnosť žlčníka
– choroby pečene a pankreasu
– zápcha a dna
– rozpúšťajú hlien v žalúdku a dýchacích cestách
– stimulujú vonkajšiu sekréciu pankreasu

génuhličitanový anión zastúpený
na úkor síranových či chloridových
iónov, voda nadobúda mierne alkalický charakter.
najväčšie množstvo rozpusteného
fluóru má Santovka. Avšak pri predpokladanej konzumácii 2 l za deň by
mala voda obsahovať 0,5 mg fluóru/l. Najlepšie vyhovuje Baldovská.
Pozn.: Síce neobsahuje potrebné
denné množstvo, ktoré však možno
získať aj z potravy, ale hlavne nepresycuje naše telo floúrom. Totiž už pri
miernom zvýšení jeho koncentrácie
sa prejavujú negatívne príznaky.
Najväčšie množstvo rozpusteného
mangánu má Mitická, avšak spolu s Kláštornou sú jedinými minerálnymi vodami, čo obsahujú mangán. Pozn.: Odporúčané denné
množstvo mangánu je 2 – 5 mg, tieto vody takmer nijako neovplyvňujú jeho množstvo v tele, a preto ho
je potrebné prijímať z potravy.
Zo škodlivých látok sa vo vodách
nachádzajú dusitanový anión, dusičnanový anión a amónny katión. Ich
množstvo vo vode je zanedbateľné, ich
vplyv na ľudské zdravie je minimálny.
Vody taktiež prechádzajú kontrolami,
ktoré skúmajú ich zastúpenie vo vode,
takže netreba mať strach o zdravie.
Všetky minerálne vody spĺňajú limity:
NO2– do 0,5 mg/l
9 – 10 2012

NO3– do 50 mg/l
NH4+ do 0,5 mg/l
Z daných minerálnych vôd najlepšie obstáli Slatina, Korytnica a Baldovská, z ktorých každá mali v dvoch zložkách „prvé miesto“.
4 Liečivé minerálne vody
Slovensko je známe svojími liečivými vodami a na našom území majú dlhoročnú tradíciu. Do projektu boli vybrané tie najznámejšie a mnohé z nich
denne pijeme na dodržiavanie pitného
režimu.
4.1 Liečivé účinky jednotlivých
(vybraných) minerálnych vôd
Minerálne vody môžu mať rôzne liečivé účinky v závislosti na ich zložení.
5 Stolové vody
Stolová voda obsahuje menej ako
1 gram rozpustených tuhých látok
v 1 litri. Nezaťažuje jednostranne organizmus tak ako minerálna voda,
a tak je vhodnejšia na každodenné pitie. Avšak neposkytujú telu minimálne denné množstvo minerálov, preto
je nutné ich prijímať prostredníctvom
potravy.
5.1 Stolové vody na Slovensku
Na Slovensku patria medzi najznámejšie stolové vody Rajec a Lucka. Cel-
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ková mineralizácia stolovej vody Rajec je 313 mg/l a stolovej vody Lucka je
365 mg/l. Sú tiež vhodné ako dojčenské
vody kvôli ich nízkemu obsahu minerálnych látok. Takisto ani jedna zo zložiek
nemá výrazné farmakologické účinky.
6 Pitná voda z vodovodu
Voda z vodovodu, ktorá je rozobratá
v projekte, tečie v Malackách. Privádza
sa vodovodmi z vodárenských zdrojov
Sihoť a Rohožník. Vodárenský zdroj Sihoť privádza vodu s názvom Podunajka
(z podunajských zdrojov), vodárenský
zdroj Rohožník privádza vodu s názvom
Karpatka (z prameňov východných a západných svahov Malých Karpát).
6.1 Charakteristika vôd
z vodovodu
Podunajka:
hydrogénuhličitano-vápenatá
harmonické zloženie obsiahnutých
látok – neutrálna chuť
celková mineralizácia: 399,5 mg/l
Karpatka:
hydrogénuhličitano-vápenatá
tvrdšia ako Podunajka – napriek
tomu chutná
celková mineralizácia: 523,2 mg/l
Obe vody možno na základe ich mineralizácií zaradiť k slabo mineralizovaným. Podobne ako stolové vody príliš nezaťažujú organizmus, sú vhodné
na každodenné pitie. Vodárenské spoločnosti ručia za kvalitu vody len po prípojku, preto by sme mali kontrolovať
stav našich vodovodov, aby nám doma
tiekla naozaj kvalitná voda. Tiež nie je
vhodné piť teplú vodu z vodovodu, pretože nie je biologicky stabilná, vhodnejšie je ju používať ako úžitkovú vodu.
ZÁVER
Pre správny pitný režim, a to nielen z hľadiska dostatočného prísunu
vody, treba poznať jednotlivé vody
z ich chemického i biologického hľadiska. Odvšadiaľ na nás tlačia reklamy preferujúce tú či inú vodu. Avšak
každá voda, či už minerálna, stolová alebo z vodovodu majú čosi výnimočné. Niektoré príliš nezaťažujú organizmus (stolová a z vodovodu), iné
dopĺňajú minerály a biogénne prvky
a majú liečivé účinky (minerálne). Treba nájsť len správny pomer. Pre bežnú potrebu by mal byť pomer mierálnej vody k stolovej alebo z vodovodu
1 : 5, pre športovcov 2 : 5. Minerálne
vody sú vhodným doplnkom pravi-
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tab. 5 Liečivé minerálne vody a ich indikácie
Názov minerálky

Korytnica

sírano-hydrogénuhličitá
vápenato-horečnatá

Šaratica

síranová
sodno-horečnatá

Cígeľka

prirodzený CO2
jódová a horečnatá

Vincentka

jódová a fluoridová
+ kyselina bóritá

Fatra

zásaditá

Budiš

hydrogénuhličitanovo-síranová

Slatina

hydrogénuhličitanovo-chloridová
sódno-vápenatá

Kláštorná

hypotonická
vápenato-horečnatá

Gemerka

vápenato-horečnatá

Sulinka

výnimočné zloženie1

Magnesia
1

Typ minerálky

hydrogénuhličitá

Indikácie
– diabetes
– kardiovaskulárne ochorenia
– ochorenia tráviaceho traktu
– nedostatok vápnika
– odtučňovanie
– poruchy vyprázdňovania
– poruchy peristaltiky čriev
– nadbytočná tvorba žalúdočnej kyseliny (pyróza)
– žalúdočný a črevný katar
– ochorenie lymfatického systému
– ochorenia horných dýchacích ciest
– vredová choroba žalúdka a dvanástnika
– opuchy pečene
– žlčové kamene
– cukrovka
– nadbytočná tvorba žalúdočnej kyseliny
– tráviaci trakt
– dýchací systém
– činnosť obličiek
– žalúdočné a črevné choroby
– diabetes
– katar (zápal sliznice) horných dýchacích ciest
– fyzické zaťaženie
– športové výkony
– protistresový účinok
– aktivizujúci účinok
– žalúdočno-črevné ochorenia (nechutenstvo, pyróza, chronické zápaly čriev…)
– bronchitída
– spomaľuje fyziologické starnutie
– podporuje činnosť nerového systému
– pôsobí proti bolestiam hlavy

Nesmie sa piť pri hypertenzii (zvýšený krvný tlak), v 1. trimestri tehotenstva a pod.

delného pitného režimu. Mali by sme
ich však striedať, pretože každá minerálna voda má výnimočné zloženie,

ktoré má rôzne priaznivé fyziologické
účinky na organizmus.
Snáď ešte farmaceutický priemy-

sel objaví nové spôsoby využitia vody
na liečebné účely, aby sa naplno mohla
využívať schopnosť prírody liečiť.

Autor sa s týmto projektom zúčastnil národného kola Stockholm Junior Water Prize 2012.
Upravili sme ho pre náš časopis a bez citovania internetových zdrojov sa ho rozhodli uverejniť, lebo sa domnievame, že si ho so záujmom prečíta laik i odborník. (Zoznam literatúry sa
nachádza u autora.)
redakcia VS

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle Vodohospodárskeho spravodajcu sme na strane 23 uverejnili článok Makovinská J. a kol.,
Kováč, V.: Interkalibrácia biologických metód hodnotenia stavu vôd. Autorský kolektív bol v zložení: RNDr. Jarmila
Makovinská, CSc., RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD., Ing. Peter Baláži, PhD., Ing. Dana Fidlerová, prof. RNDr. Vladimír
Kováč, CSc., RNDr. Matúš Haviar, PhD., Mgr. Margita Lešťáková, RNDr. Mária Plachá, PhD., Ing. Soňa Ščerbáková, PhD.,
Bc. Gabriela Horváthová.
K predmetnému článku zároveň uvádzame opravu citácie 3, ktorá správne znie:
Makovinská, J., Mišíková Elexová, E., Rajczyková, E., Haviar, M., Baláži, P.,Ščerbáková, S., Fidlerová, D., Plachá, M., Bene,
M., Kováč, V., Hlúbiková, D. 2011: Stav a interkalibrácia. Komplexná záverečná ročná správa. VÚVH Bratislava. p. 1-114
(bez príloh).
redakcia
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Nemecká novinka v oblasti čerpacej techniky
Dipl.-Geogr. Vilibald Kičin
KVU s.r.o., Jakubovo

Hoci Nemecko zatiaľ nie je tak silno postihnuté hospodárskou krízou
ako zvyšok Európy, napriek tomu sa
robia úsporné opatrenia na znižovanie výrobných a prevádzkových nákladov vo všetkých odvetviach hospodárstva. Týmto smerom sa uberá aj vývoj
nových technológií a novodobých moderných materiálov za účelom zefektívnenia prevádzky.
Keď si uvedomíme, že čerpadlá sú
po elektromotoroch najprodukovanejším výrobkom, nie je prekvapením, že tento trend sa dotkol aj výroby a prevádzky čerpadiel a že sa
tu ukrýva enormný úsporný potenciál. V každej prevádzke sa nachádza
množstvo čerpadiel. Ani vodné hospodárstvo by bez čerpadiel prakticky
nemohlo existovať.
Preto je len logické, že Nemecko,
ktore má v oblasti čerpacej techniky špičkovú pozíciu, investuje značné
prostriedky do vývoja a vylepšovania,
nakoľko si mieni túto pozíciu nielen
udržať, ale podľa možností ešte rozšíriť.
Najnovším výsledkom tohto vývoja je nový typ čerpadla, ktoré bolo prvýkrát verejnosti predstavené na priemyselnej výstave v Hannoveri v apríli
tohto roku, a ktoré otvára nové dimenzie efektívnosti prevádzky. Čerpadlo
pod názvom „NeoMag®“ od výrobcu DST Dauermagnet Systemtechnik

GmbH vzbudilo na základe jeho konštrukcie a prevádzkových parametrov
v odbornej verejnosti veľkú pozornosť.
Veľmi pozitívne echo malo aj na výstave ACHEMA 2012.

Ide o bezupchávkové odstredivé
čerpadlo, ktoré je spojené s motorom
prostredníctvom magnetickej spojky a má keramické uloženie SSIC. Pozornosť si zasluhuje najmä konštrukcia magnetickej spojky. Namiesto klasických materiálov obsahuje spojka
deliacu nádobu z tvrdeného skla BOROHARDCAN®. Toto patentované riešenie zaručuje nielen hermetickú tesnosť čerpadla, ale eliminuje aj výkonnostné straty klasickej magnetic-

kej spojky z dôvodov tepelných strát.
Týmto sa znižuje potrebný výkon hnacieho motora.
Na základe týchto troch prvkov –
novo vyvynuté čerpadlo, špeciálna
magnetická spojka a klzné keramické
uloženie – udáva producent DST ako
možnú úsporu energie hodnotu až
30 % oproti klasickým čerpadlám s mechanickou upchávkou. Ďalších 11 %
úspory energie je dosiahnuteľných nasadením energeticky úsporneho motora IE2. To predstavuje úsporu, napr.
pri čerpadle s dopravným množstvom
60 m3/h a h = 60 m až do 35 114/rok,
vyjadrené v kWh.
Inovatívne riešenie univerzálneho
čerpadla sa ale neprejavuje len v signifikantnej úspore energie. Priame prevádzkové náklady na údržbu sú tiež
podstatne redukované. Podľa oblasti nasadenia je zaručená bezúdržbová
prevádzka až do 5 rokov, t. j. bez akýchkoľvek servisných zásahov a výmeny
dielcov.
Obstarávacia cena inovatívneho
čerpadla NeoMag® je na cca rovnakej
cenovej úrovni v porovnaní s odstredivými čerpadlami s dvojitou mechanickou upchávkou. V praxi to znamená, že táto novinka vo svete čerpadiel
je pri zohľadnení ceny a prevádzkových úspor po cca 2,5 rokoch kompletne amortizovaná.

Predstavte vaše profesijné aktivity, služby a produkty v jedinom slovenskom komplexnom
vodohospodárskom periodiku

Ponúkame vám veľmi výhodné ceny reklamy
Bližšie informácie: redakcia Vodohospodársky spravodajca, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
tel.: 02/59 343 238, 0915 733 472
e-mail: simkova@vuvh.sk
hucko@vuvh.sk

váš spoľahlivý partner v oblasti vodohospodárskych informácií
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Konferencia „PITNÁ VODA 2012“, Tábor, ČR
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V dňoch 21. – 24. mája 2012 sa v hoteli Dvořák v juhočeskom meste Tábor
konala konferencia „Pitná voda 2012“,
ktorá bola 11. pokračovaním konferencií „Pitná voda z údolních nádrží“. Konferencie sa zúčastnilo 218 účastníkov
z Českej a Slovenskej republiky a pozvaní odborníci zo zahraničia. Zahraničných účastníkov, vrátane zo Slovenska, sa zúčastnilo 26. Hlavným organizátorom konferencie bola už tradične
firma W&ET Team, České Budějovice.
Na organizácii konferencie sa ďalej podieľali: ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů, SOVAK Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
ČR, Envi-Pur s.r.o., Praha, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., PVK, a.s. - Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, Hydroprojekt CZ, a.s., Praha, SMP CZ, a.s,
Praha, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, ČEVAK
a.s., České Budějovice, VÚVH Bratislava,
Fakulta chemická VUT v Brně.
Konferencia sa venovala celej šírke
problematiky pitnej vody. Popri vzájomných vzťahov medzi technológiami úpravy pitnej vody a procesmi, ktoré prebiehajú v údolných nádržiach, tokoch a ich povodiach, zahrňovala tiež
technológie úpravy podzemnej vody
a problematiku hygieny pitnej vody.
Na konferencii boli prezentované
dve vyzvané prednášky, 54 referátov,
7 posterov a 6 firemných prezentácií.
Program konferencie bol rozdelený, okrem úvodnej panelovej diskusie, do 12-tich odborných sekcií: (1)
Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství, (2) Analýza rizik,
(3) Úprava pitné vody I – rekonstrukce,
zkušenosti z provozu, (4) Úprava pitné vody II – rekonstrukce, zkušenosti
z provozu, (5) Podzemní vody a jejich
úprava I, (6) Podzemní vody a jejich
úprava II, (7) Hygienické aspekty pitné vody I, (8) Hygienické aspekty pitné vody II, (9) Polutanty ve vodách a jejich analýza I, (10) Polutanty ve vodách
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a jejich analýza II, (11) Povodí, ochrana
vodních zdrojů, (12) Legislativní úpravy, vodovodní sítě.
Súčasťou programu bola tiež posterová sekcia a prezentácie vybraných firiem, ktoré pôsobia v oblasti vodárenstva.
Firmy, ktoré vystúpili v rámci programu konferencie v samostatnom bloku,
boli nasledujúce:
Festo spol. s r.o. Praha
Grundfus s.r.o. Olomouc
ENVI-PUR s.r.o., Praha
Global Water KFT, Budapešť
Úvodná panelová diskusia sa venovala téme „Vodárenství jako veřejná služba...“ Diskutujúci poukázali
na problémy, ktoré súvisia s touto činnosťou. Kým v sektore energetiky je
táto oblasť „verejnej služby“ rozpracovaná do veľkých podrobností, tak
v sektore vodného hospodárstva má
len deklaratívny charakter. Z uvedeného dôvodu sa poskytovanie tejto služby stretáva v praxi s mnohými problémami. Účastníci diskusie sa dohodli, že
je potrebné pri novelizácii zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uplatniť požiadavky na legislatívnu podporu tejto služby. Na diskusii sa podieľali MUDr. František Kožíšek,
CSc., doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, PhD.,
RNDr. Miroslav Vykydal, doc. Ing. Petr
Dolejš, CSc. a Ing. František Barák.
ODBORNÝ PROGRAM
KONFERENCIE
SEKCIE PREDNÁŠOK
Sekcia „Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství“ bola zameraná na vzťah medzi výrobou pitnej vody a zvyšovaním energetickej
účinnosti vodohospodárskej sústavy;
na hodnotenie kvality vyrobenej a dodávanej vody v roku 2010 v ČR; hodnotenie environmentálnych dopadov
vodárenských prevádzok a na získavanie vodárenských informácií v zahraničí a ich využitie v našich podmienkach.
Sekcia „Analýza rizik“ sa sústredila

na väzby medzi vodnou, energetickou
a potravinovou bezpečnosťou, keď
chybné zaobchádzanie s vodou môže
mať škodlivý vplyv na zásobovanie
energiou a poľnohospodárskou výrobou a naopak; ďalej sa venovala problematike dodávok pitnej vody v prípade mimoriadnych udalostí; legislatívnemu rámcu ochrany infraštruktúry
verejného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a plánom bezpečnosti pitnej vody v podmienkach SR.
Sekcia „Úprava pitné vody I – rekonstrukce, zkušenosti z provozu“ bola zameraná na určenie efektívnosti potenciálnej rekonštrukcie úpravne vody;
na predprojektovú prípravu ÚV Bedřichov – prieskum separačnej účinnosti flotácie a filtrácie; na prvé skúsenosti s aplikáciou filtračnej náplne Filtralite a na porovnanie filtrov s pieskovou
náplňou a s náplňou Filtralite MonoMulti na niekoľkých úpravniach pitnej
vody v ČR.
Sekcia „Úprava pitné vody II – rekonstrukce, zkušenosti z provozu“ bola
zameraná na stavebno-technický
prieskum vodohospodárskych objektov, ktorý je časťou súborov informácií
potrebných pre rekonštrukciu; na posudzovanie variantov technických riešení; na riešenie rekonštrukcie a skúšobnú prevádzku na úpravni vody Hajská; na posúdenie variantných riešení
na úpravni vody Chřibská; na riešenie
minimalizácie nákladov pri rekonštrukcii úpravne vody Znojmo; na rekonštrukciu úpravne vody Sojovice; na poznatky získané za 40 rokov prevádzky
najväčšej úpravne vody v ČR - úpravne
vody Želivka; na prezentáciu výsledkov
laboratórnych experimentov úpravy
vody pomocou membránových separačných procesov; na výsledky testov
mikrofiltrácie uskutočnených na troch
úpravniach vôd v ČR a na technológiu
odstránenia atrazínu z pitnej vody ozónom a hydroxylovými radikálmi.
Sekcia „Podzemní vody a jejich úprava I“ bola zameraná na použitie viackriteriálnej analýzy na objekty pre za-
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chytávanie podzemnej vody, založenej na matematickom modelovaní;
ďalej na interakcie podzemnej vody
a povrchovej vody; na výskyt pesticídnych látok v zdrojoch podzemnej
vody; na odstránenie amoniaku, mangánu a železa pri úprave podzemnej
vody v modelovom filtri s náplňou Filtralite Mono-Multi, a tiež na možnosti
použitia odkysľovacích hmôt pri úprave vody.
Sekcia „Podzemní vody a jejich úprava II“ bola zameraná na problematiku
odstraňovania niklu z vody pomocou
železitých sorbentov; ďalej na sledovanie vplyvu magnetického poľa na účinnosť železitých sorbentov pri odstraňovaní antimónu z vody a na stanovenie
Šilovovej rovnice a adsorpčnej izotermy pre adsorpciu antimónu na GEH-u.
Sekcia „Hygienické aspekty pitné
vody I“ bola zameraná na hodnotenie
výskytu cyanotoxínov vo vodárenskej
nádrži Hriňová a na skúsenosti s obmedzením chemickej dezinfekcie pri prevádzke vodovodu Soběnov.
Sekcia „Hygienické aspekty pitné
vody II“ bola zameraná na skúsenosti
s aplikáciou alternatívnych metód detekcie vybraných patogénov v pitných
vodách; na zásobovanie vodou v režime určeného miernejšieho hygienického limitu na vodovode Horažďovice a na využitie online merania baktérie Escherichia Coli na objektoch BVS,
a.s. Bratislava.
Sekcia „Polutanty ve vodách a jejich analýza I“ bola zameraná na prezentáciu využitia SPE (Solid Phase Extraction) a SPME (Solid Phase Microex-

traction) pri analýze liečiv vo vodách;
na využitie pasívneho vzorkovania
pri analýze vody a na využitie metódy
QMRA (Quantitative Microbial Risk Assessment) pri hodnotení povrchových
a upravených vôd.
Sekcia „Polutanty ve vodách a jejich
analýza II“ bola zameraná na skúsenosti s odozvou médií na prezentáciu výsledkov projektu zameraného na výskyt liečiv v pitnej vode; na prezentovanie hodnotenia výsledkov rozborov vôd a neistôt meraní; na metódy
stanovenia asimilovateľného organického uhlíka vo vodách; na výskyt polárnych pesticídov a ich metabolitov
v riekach a nádržiach v správe Povodí
Labe, s.p. a na poznatky z normatívneho stanovenia zákalu a farby vody priamo v odberných vzorkovacích fľašiach,
skúmavkách a EPA vialkách.
Sekcia „Povodí, ochrana vodních
zdrojů“ bola zameraná na hodnotenie kvality vody na hornom toku rieky
Labe a Úpy; na hodnotenie spolupráce
VŠCHT Praha s hl. m. Praha pri ochrane
vodárenskej nádrže Švihov; na poznatky a výsledky z rekonštrukcie vodného
zdroja a ČS Pečniansky Les v Bratislave.
Sekcia „Legislativní úpravy, vodovodní sítě“ bola zameraná na problematiku noriem, ktoré sa týkajú analýz vody a chemikálií používaných pri
úprave vody; na poznatky zo stanovenia ochranných pásiem vodných zdrojov po novele vodného zákona v ČR;
na sledovanie korózie rozvodov vody
nedeštruktívnymi metódami akustickej emisie a prietokovej turbidimetrie
počas odkaľovaní a na možnosti mo-

delovania vodovodných sietí v malých
obciach.
SEKCIA POSTEROV
V posterovej sekcii (7 posterov) boli
prezentované témy zo širších oblastí
vodného hospodárstva. Týkali sa opätovného využitia „šedých“ (splaškových odpadových vôd, ktoré neobsahujú fekálie a moč a odtekajú z umývadiel, pračiek, vaní, spŕch, drezov a pod.)
a dažďových vôd v budovách; sledovania účinnosti sorpčných materiálov
na odstraňovanie arzénu a iných prvkov z vody; využitia mobilných aplikácií (napr. tablet, smartfón) v prevádzkovej praxi; súčasného automatického
stanovenia pH-metrických, turbidimetrických, kolorimetrických, koagulačných, flokulačných a sedimentačných
kinetických charakteristík úpravy vody;
výsledkov prvého skríningu ľudských
farmaceutík v pitnej vode v ČR; vplyvu
odradónovacieho zariadenia na kvalitu vôd a problematiky fontán v európskom meradle.
Z konferencie je vydaný zborník, ktorý obsahuje 52 prednášok, 5
posterov a 16 firemných informácií. Záujemcovia o bližšie informácie
a o zborník z konferencie sa môžu
obrátiť na organizátora:
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Box 27, Písecká 2,
370 11 České Budějovice,
Česká republika
e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz
alebo natasa@volny.cz

Oznamy

Pozývame zástupcov celého dunajského regiónu:

Dunajská stratégia – Stakeholder seminár
18. október 2012, Budapešť
Predmetom seminára sú témy z Prioritných oblastí Piliera 2 Ochrana životného prostredia v podunajskej
oblasti Dunajskej stratégie:
PA4 Obnoviť a udržať kvalitu vôd
PA5 Riadiť riziká v oblasti životného prostredia
PA6 Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd
Informácie o Dunajskej stratégii nájdete na www.vuvh.sk
Pre bližšie informácie kontaktujte
Výskumný ústav vodného hospodárstva – Ing. Martina Majerová
tel.: 02/59 343 343
e-mail: majerovam@vuvh.sk
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40. konferencia Hydrochémia 2012
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V dňoch 16. – 17. mája 2012 sa
v Bratislave na pôde Výskumného
ústavu vodného hospodárstva konala v poradí už 40. konferencia s medzinárodnou účasťou HYDROCHÉMIA
– „Nové analytické metódy v chémii
vody“.
Konferenciu usporiadala Slovenská
vodohospodárska spoločnosť, člen
ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Na organizovaní konferencie sa podieľali Výskumný
ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie zamestnávateľov vo
vodnom hospodárstve na Slovensku,
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS, Československá asociace
vodárenských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenský národný komitét IWA.
História konferencií Hydrochémia
sa začala písať v roku 1964, kedy Krajský výbor sekcie pre vodné hospodárstvo – ČsVTS, závodná pobočka pri Výskumnom ústave vodohospodárskom
a Výskumný ústav vodohospodársky
Bratislava pristúpili k usporiadaniu seminára „Nové analytické metódy v chémii vody“. Cieľom seminára bolo zdôrazniť skutočnosť, že okrem kvantity
sú veľmi dôležité aj kvalitatívne vlastnosti vody. Seminár vznikol ako reakcia na požiadavky doby, v čase, keď začal rásť význam analýzy vody. Dôvodom bolo to, že sa vo zvýšenej miere
zhoršoval stav „čistoty“ vody, čo vyvolávalo nielen problémy spojené s hospodárením s vodou, ale aj zdravotnovodohospodárske problémy. Uvedené skutočnosti viedli k potrebe dôsledne sledovať a kontrolovať kvalitu vody.
Bez vybavenia modernou meracou
technikou a novými metódami a formami laboratórnej práce by to však
nebolo možné. Jednou z foriem rozširovania moderných poznatkov boli
stretnutia odborníkov na seminároch
a konferenciách.
Usporiadanie prvého seminára sa
v tej dobe stretlo s dobrým ohlasom,
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čo viedlo k zavedeniu ročnej periodicity v jeho organizovaní až do roku
1994, odkedy sa seminár organizuje
každý druhý rok. V roku 1971 sa k názvu seminára „Nové analytické metódy v chémii vody“ pridal názov „HYDROCHÉMIA“ a od roku 2000 sme seminár povýšili na konferenciu s medzinárodnou účasťou.
Semináre/konferencie napomáhali
k šíreniu najnovších poznatkov v tejto oblasti, prenášali výsledky prác kolektívov pracovníkov z rôznych inštitúcií (výskumných ústavov, vysokých škôl, ako aj praxe) medzi širokú
odbornú verejnosť. Zameranie jeho
jednotlivých ročníkov a publikované práce dokumentovali vývoj analytickej chémie v oblasti vody, a to
od klasických titračných a kolorimetrických metód až po najmodernejšie
fyzikálno-chemické metódy založené na špičkovej prístrojovej technike.
Jednotlivé ročníky prispeli významnou mierou k rozvoju analytickej chémie vody a boli nápomocné pri riešení rôznych problémov kvality a technológie vôd pri ich ochrane, úprave
a čistení. Poskytli metodiky analýzy vôd, kalov a sedimentov a tiež nových látok, ktoré sa dostávali do vodného prostredia.
Konferencia Hydrochémia organizovaná v roku 2012 svojím 40. pokračovaním nadviazala na tradíciu založenú našimi predchodcami v roku
1964. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor
pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti analytiky vôd a hydrochémie doma a v zahraničí. Za obdobie 40-tich ročníkov bolo prednesených 982 prednášok a posterov, ktoré v zborníkoch reprezentujú 13 555
strán textu.
Počas dvoch rokovacích dní 16. 17. mája 2012 bolo na konferencii prezentovaných 30 prednášok a 4 postery a bol vytvorený priestor na odborné
diskusie. Odborne sa svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili autori zo
Slovenska, Česka a z Rakúska.

PREDNÁŠKY PREZENTOVANÉ
NA KONFERENCII
Úvodná prednáška konferencie
„Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach a jeho
globálny monitorovací plán z pohľadu novo zaradených látok“ sa venovala problematike perzistentných organických látok. Štokholmský dohovor o POPs je právne záväzný medzinárodný dohovor s cieľom eliminovať
výskyt vybraných perzistentných organických látok zo životného prostredia. Globálny monitorovací plán (GMP)
v rámci Štokholmského dohovoru je
program, ktorý umožňuje zber porovnateľných údajov z monitorovania
POPs zo všetkých oblastí sveta na posúdenie účinnosti Štokholmského dohovoru a minimalizáciu expozície človeka i životného prostredia POPs. GMP
predstavuje kľúčový prvok do hodnotenia efektívnosti plnenia Štokholmského dohovoru.
Ďalšia prednáška „Interkalibrácia
biologických metód pre hodnotenie ekologického stavu povrchových
vôd“ bola zameraná na problematiku
interkalibrácie. Jej cieľom je zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov hodnotenia stavu vôd v súlade s prílohou V odseku 1.4.1 Smernice 2000/60 ES (Rámcová smernica o vode), v zmysle ktorej si
musia členské štáty Európskej únie vytvoriť systémy monitorovania a hodnotenia povrchových vôd pre biologické
prvky kvality (vodná flóra – fytoplanktón, fytobentos a vodné makrofyty,
bentické bezstavovce a ryby) pre každú
kategóriu povrchových vôd (rieky, jazerá, brakické vody, pobrežné vody).
Príspevok „Požiadavky právnej
úpravy k metódam stanovenia ukazovateľov vôd“ sa venoval požiadavkám Smernice 2009/90/ES v oblasti
technickej špecifikácie pre chemickú
analýzu a sledovanie stavu vôd a ich
začlenenie do slovenských právnych
predpisov. Pre dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov zohráva významnú úlohu monitorovanie
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a posudzovanie stavu vodných útvarov. Pre zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov podľa požiadaviek Smernice 2000/60/ES je nevyhnutné používať metódy spĺňajúce ustanovené kritériá. Tento princíp je nutné aplikovať
na všetky používané metódy – biologické, hydromorfologické aj chemické.
Prednáška „Zkoušení způsobilosti – vzorkování surové a povrchové
vody“ sa venovala programu skúšania
spôsobilosti vzorkovania surovej a povrchovej vody, ktoré organizuje spoločnosť CSlab. Z výsledkov programu
vyplynulo, že účastníci PT/S/SP/1/20xx
preukázali vo väčšine prípadov veľmi
dobrú odbornú pripravenosť, vhodné technické vybavenie pre vykonanie
odberu a vlastného merania na mieste.
V príspevku „Harmonizácia a hodnotenie techník odberu vzoriek pre
monitorovanie trendov znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí“
vychádzala jeho téma z požiadaviek
Smernice 2009/90/ES. Sú v ňom prezentované výsledky projektu HESTIA,
ktoré budú slúžiť ako základ pre technické odporúčania k implementácii
Smernice 2000/60/ES, ako i pre budúce medzinárodné a regionálne spolupráce pri monitorovaní a dôslednom
hodnotení kvality vôd.
Spestrením programu konferencie
bola prezentácia príspevku „Sledování jakosti vody v podélném profilu
řeky Labe s využitím vrtulníku“. Využitie vrtuľníka pre odber vzoriek povrchových vôd možno zaradiť medzi ojedinelé a v českých podmienkach len
vzácne používané spôsoby monitoringu kvality povrchových vôd. Na základe takmer 20-ročných skúseností je
možné konštatovať, že využitie vrtuľníka pri vzorkovaní povrchových vôd
možno hodnotiť pozitívne.
Ďalšia skupina prednášok bola zameraná na stanovenie špecifických
organických látok vo vodách a v sedimentoch (pesticídy, farmaceutické látky, prípravky na ochranu rastlín,
perfluorované organické látky). Práca
s názvom „Stanovení pesticidů, jejich metabolitů a farmaceutických
látek ve vodách a sedimentech pomocí LC/MS/MS“ bola názornou ukážkou využitia UHPLC-ESI-MS/MS metód
založených ako na priamom nástreku
vzorky povrchových vôd a ich využitie pre stanovenie látok s rôznou polaritou a acidobázickým chovaním, tak aj
metód vyžadujúcich SPE extrakciu, prí9 – 10 2012

padne predchádzajúcu derivatizáciu.
Ďalší príspevok „Vývoj a aplikácia LCMS metód na stanovenie polárnych
a kyslých pesticídov a ich degradačných produktov vo vodnom prostredí“ sa venoval potrebám monitorovania chemického stavu povrchových
vôd. Z hľadiska priepustnosti vzoriek
je dobré, aby boli k dispozícii robustné a časovo nenáročné metódy na stanovenie znečisťujúcich látok. Takouto
je aj prezentovaná metóda na stanovenie kyslých pesticídov priamym nástrekom vodnej vzorky do systému LCMS. V ďalšom príspevku „Separace vybraných farmakologicky aktivních
látek na koloně Zorbax Eclipse Plus
C18 s gradientovou elucí a UV detekcí“ bol prezentovaný postup stanovenia vybraných skupín látok, ktoré sa
nachádzajú v životnom prostredí v stopových množstvách (pôvodné formy
liečivých látok podávaných pacientovi, ich humánne – často farmakologicky aktívne metabolity či vo väčšine
prípadov už farmakologicky neaktívne konjugáty). Ide o spoľahlivú, dostatočne citlivú a z ekonomického hľadiska únosnú metódu stanovenia širokého rozsahu uvedených látok, ktoré sa
vyznačujú rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Príspevok „Skríningová metóda na analýzu organických látok vo vodách s použitím
duálnej extrakcie sorpčnými miešadielkami“ prezentoval vývoj duálnej
SBSE-TD-GC-MS metódy na skríningovú analýzu organických látok vo vode
pomocou vybraných analytov so širokou škálou fyzikálno-chemických vlastností. Ako modelové zlúčeniny boli vybrané prioritné polutanty určené pre
monitoring kvality vody a iné environmentálne škodlivé zlúčeniny. Vyvinutá metóda zahŕňajúca dve simultánne sorpčné extrakcie a jednu GC-MS
analýzu je vhodná na rýchlu skríningovú analýzu organických polutantov vo
vodných vzorkách bez úpravy pH. Príspevok „Stanovení perfluorovaných
organických látek v povrchové vodě
a kalu z komunálních čistíren odpadních vod“ prezentoval vypracovanú
metodiku na stanovenie PFOA a PFOS
vo vzorkách povrchových vôd a v kale
z komunálnych čistiarní odpadových
vôd. Stanovenie bolo vykonané kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou. Analýza povrchovej
vody bola vykonaná priamym nástrekom veľkého objemu (l ml) odstrede-
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nej vzorky na chromatografickú kolónu. Pre analýzy vzoriek kalov bol navrhnutý postup extrakcie ultrazvukom
a čistenie extraktu na kolónkach ENVI-Carb. V príspevku „Extrakce vzorků plavenin a sedimentů metodou
QUEChERS“ bola prezentovaná metóda QuEChERS, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre stanovenie veterinárnych
drog v živočíšnych tkanivách. Jej použitie bolo následne rozšírené na stanovenie reziduálnych pesticídov v rastlinných materiáloch, potravinách, poľnohospodárskych výrobkoch a aj v pevných environmentálnych vzorkách.
Metóda bola aplikovaná na stanovenie PAU. Zo získaných výsledkov vyplynulo, že metóda QuEChERS je pre
uvedenú aplikáciu vhodná, poskytuje výsledky porovnateľné s metódami
ASE/GPC a UZ/SPE. V rámci tohto bloku bol predstavený projekt „Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách - nový nástroj pro
doplnění informace o spotřebě drog
v České republice“. Cieľom projektu je získať podrobnejšie informácie
o spotrebe drog v Českej republike. Pre
analýzu vybraných nelegálnych drog
v odpadových vodách bude za základ
zvolená automatizovaná LC/MS/MS
metóda v spojení s on-line extrakciou
pevnou fázou (SPE). Do tejto skupiny
príspevkov patrí ešte príspevok „Výsledky monitoringu reziduí přípravků na ochranu rostlin v rámci povodí Labe“. V príspevku sú prezentované výsledky „Rámcového programu
monitoringu“, ktorý v sebe zahrňuje aj
nadnárodné aspekty vyplývajúce najmä z implementácie Rámcovej smernice o vodnej politike 2000/60/ES, resp.
ďalších európskych smerníc a nariadení. Ako príklad je možné uviesť „Mezinárodní program měření Labe“, ktorý
sa realizuje v rámci aktivít „Mezinárodní komise pro ochranu Labe“ od roku
1991 s každoročnou aktualizáciou. Ako
vyplýva z výsledkov monitoringu, v súčasnosti sa najčastejšie nachádzajú
v povrchových vodách vo vodnej fáze
terbutylazín, chlorotoluron, isoproturon a diuron, ďalej potom acetochlór,
metolachlór, metazachlór a ich metabolity (OA, ESA). V pevnej matrici hydrosféry, t.j. v sedimentoch, resp. v plaveninách, sa najčastejšie nachádzajú
terbutylazin, terbutryn, diuron, linuron
a alachlór, kedy sa nálezy bežne pohybujú v desiatkach μg/kg.
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Príspevok „Posudzovanie kvality pitnej vody pomocou klasických
chemických a inštrumentálnych metód“ sa zameral na zmapovanie situácie
v kvalite pitnej studničnej vody z individuálnych zdrojov zásobovania vo vybranej odberovej lokalite, v obci Geča.
Celkový rozbor anorganických ukazovateľov bol vykonaný metódou ICP-OES
pre zistenie kvalitatívneho zastúpenia
prvkov vo vodách. Kvantitatívna analýza dokázaných prvkov bola uskutočnená metódou FAAS. Výsledky klasickej chemickej a inštrumentálnej (spektrálnej) analýzy umožnili posúdiť kvalitu
pitnej vody v odobratých vzorkách a vytvoriť si obraz o odberovej lokalite.
V ďalšom príspevku „Aplikácie metódy SS-DCA-OES pri analýze dnových sedimentov vodnej nádrže Bukovec“ bola predstavená posledná
časť série experimentov zameraných
na optimalizáciu priamej (bezrozkladovej) spektrálnej metódy pre analýzu tuhých environmentálnych vzoriek,
využívajúcej trojstupňový riadený oblúk jednosmerného prúdu ako vyparovací a budiaci zdroj (SS-DCA-OES). Práca bola zameraná na štúdium vyparovania vybraných potenciálne toxických
prvkov (Cd, Cr, Ni, Pb) v sedimente vodárenskej nádrže Bukovec, pričom
aplikovala už niektoré zistené experimentálne podmienky z predchádzajúcich experimentov (napr. práca bez
použitia Ar atmosféry) orientovaných
na štúdium vyparovania prvkov zo sedimentov vodných nádrží Domaša a
Zemplínska šírava.
Cieľom príspevku „Možnosti využitia kombinácie techník úpravy
vzorky s metódami atómovej spektrometrie v oblasti stopovej analýzy
toxických prvkov v prírodných vodách“ bolo oboznámiť a dať do pozornosti význam implementácie techník
úpravy vzoriek v analytickom postupe stanovenia stopových koncentrácií
toxických prvkov v prírodných vodách
metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. Aplikáciou SPE a CPE techník bolo preukázané nielen významné zjednodušenie matrice vzorky, ale
i výrazné zlepšenie detekčných limitov. Techniky skoncentrovania predstavujú významné nástroje v analytických procesoch, predovšetkým z hľadiska ich použitia v analýze toxických
prvkov v komplexných matriciach
a na veľmi nízkych koncentračných
úrovniach.
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Príspevok „Elektrochemické stanovenie fluoridov, chloridov, bromidov a jodidov vo vodách“ sa zaoberal
problematikou stanovenia halogenidov. Na stanovenie halogenidov vo vodách sa používajú rôzne metódy a ich
výber závisí od konkrétneho halogenidu, jeho koncentrácie a matrice vzorky. Príspevok popisuje galvanostatickú
chronopotenciometriu, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle stanovenie halogenidov vo vodných roztokoch.
Príspevok „Mikročipová elektroforéza a jej využitie v analýze vôd“ bol
zameraný na niektoré metodologické
a aplikačné aspekty mikročipovej elektroforézy (MCE) v analýze rôznych typov
vôd. V príspevku sú načrtnuté základné
aspekty MCE separačných systémov.
Diskutované boli princípy CE (kapilárnej
elektroforézy) separácií na čipoch, modifikácia vnútorných povrchov CE separačných systémov a integrácia úpravy vzoriek v MCE separáciách. Jedným
z negatívnych aspektov použitia miniaturizovaných analytických systémov
v CE je adsorpcia analytov, resp. zložiek
komplexných environmentálnych vzoriek na povrch separačných systémov.
Aplikačné možnosti MCE separačných
systémov rôzneho dizajnu s kanálikmi
väčších vnútorných priemerov a integrovanou vodivostnou detekciou boli
ukázané na súbore analytických metód
vhodných na rýchly monitoring a analýzu rôznych cudzorodých látok a kontaminantov v komplexných environmentálnych matriciach.
Cieľom príspevku „Stanovenie
hydridotvorných prvkov vo vodách
ich elektrochemickým generovaním“ bol výber vhodných podmienok
merania, určenie vybraných validačných parametrov a aplikovanie postupu na analýzu reálnych vzoriek vôd.
Elektrochemické generovanie hydridov na poréznych uhlíkových elektródach sa javí ako vhodná alternatíva chemického generovania hydridov. Výhodou elektrochemického generovania je, že stanovenie prebieha
len v jednom reakčnom činidle (katolyt), čím sa výrazne znižuje riziko kontaminácie a použitie poréznej elektródy zabezpečuje vyššiu účinnosť generovania hydridov.
Príspevok „Stanovenie kadmia
a olova metódou prietokovej rozpúšťacej chronopotenciometrie vo
vodách určených na ľudskú spotrebu“ sa zaoberal optimalizáciou a za-

vedením metódy stanovenia kadmia a olova prietokovou rozpúšťacou
chronopotenciometriou na prístroji EcaFlow vo vodách určených na ľudskú spotrebu, validáciou tejto metódy
a jej porovnaním s AAS metódou používanou v laboratóriách NRL VÚVH Bratislava. Bola zavedená a optimalizovaná metóda prietokovej rozpúšťacej
chronopotenciometrie na stanovenie
kadmia a olova podľa aplikačného listu č. 67 dodaného výrobcom prístroja
EcaFlow 150 GLP.
Dve prednášky sa venovali problematike stanovenia oxidovateľnosti – chemickej spotrebe kyslíka za použitia dvoch rôznych činidiel. Príspevok „Stručný vývoj metod stanovení CHSKCr“ poukázal na stanovenie,
interpretáciu a pomer hodnôt CHSKCr
(CODCr) a TOC (DOC) pre sumárne stanovenie organických látok vo vodách.
Ukazuje sa, že hodnoty CHSK a TOC
vyjadrujú organické znečistenie z iného hľadiska a obidve sú pre objektívne hodnotenie organického znečistenia nevyhnutné. Pri biologickom čistení a samočistení v tokoch nás zajímajú predovšetkým kyslíkové ekvivalenty
organických látok. Obidva ukazovatele postihujú rôzne vlastnosti organických látok a mali by byť stanovované súčasne. Významný je pomer medzi oboma ukazovateľmi, z ktorého sa
dá zistiť, do akého stupňa sú prítomné organické látky oxidované. Z tohto
hľadiska sa dá napr. odhadnúť úspešnosť aeróbneho alebo anaeróbneho čistenia alebo aj miera stability kalov. V druhej prednáške „Testovanie
spektrofotometrickej koncovky stanovenia CHSKMn“ bola pozornosť venovaná stanoveniu CHSKMn, ktoré je
zložené z dvoch fáz. Prvou fázou je proces oxidácie, ktorá prebieha za uzančných podmienok, ktoré je nutné zachovať. V druhej fáze sú možné určité
variácie, a to buď stanovením nespotrebovaného manganistanu po prídavku štandardného množstva šťaveľanu
spätnou titráciou manganistanom, keď
koniec titrácie je obvykle zaznamenaný povereným pracovníkom subjektívne alebo vyhodnotenie koncentrácie
manganistanu spektrofotometricky,
čo umožňuje zjednodušenie postupu
pre získanie výsledku. V príspevku sú
podrobne rozoberané možnosti použitia spektrofotometrických reakcií.
Prednášky zamerané na oblasť rádiológie/rádiochémie boli zamerané
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na dve problematiky. Prvá práca „Regresná diagnostika pri rádiochemických analýzach“ sa venovala spracovaniu výsledkov časti vzoriek z rádiochemických analýz získaných z programu
monitorovania
podzemných
a podzemných priesakových vôd v celom areáli Jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice (Slovenské elektrárne,
a.s. a JAVYS, a.s.) a v jeho okolí, ktoré sa
uskutočňuje na katedre jadrovej chémie PriF UK. Na časť vzoriek z rádiochemických analýz vôd sa aplikovala regresná a korelačná analýza získaných
dát s cieľom nájsť vzťahy medzi sledovanými rádionuklidmi. Regresnou diagnostikou sa potvrdila korelácia medzi
rádionuklidmi 60Co-137Cs, 40K-137Cs, a 40K60
Co. Získaný regresný model verifikovaný regresnou diagnostikou je možné
použiť na modelovanie významných
antropogénnych rádionuklidov 137Cs
a 60Co v analyzovaných vzorkách vôd.
V druhej práci „Optimalizácia stanovenia 90Sr kvapalinovou scintilačnou spektrometriou“ sa venovala pozornosť metóde kvapalinovej scintilačnej spektrometrie, ktorá umožňuje súčasné stanovenie aktivít 90Y, 90Sr a 89Sr
metódou dynamických selektívnych
meracích okien, ktorých poloha sleduje posuny spektier v závislosti od miery zhášania vzorky. Postup vyhodnocovania a porovnávania aktivít na uvedených meracích oknách umožňuje tiež
indikovať prítomnosť rušivých rádionuklidov, a tak optimalizovať postupy
spracovania vzoriek. Výpočtový súbor,
vytvorený na základe kalibrácie prístroja TriCarb 3180, možno za určitých
podmienok použiť na vyhodnocovanie spektier a výpočet aktivity 90Sr a 90Y
v prípade merania vzoriek na prístroji
TriCarb 2900TR na oddelení rádiochémie VÚVH.
V práci „Vplyv toxických organických kontaminantov vôd a vodných
sedimentov na bakteriálne degradéry“ sa študoval vplyv polychlórovaných bifenylov, hlavných kontaminantov okolia Chemka Strážske (Strážsky
kanál a Zemplínska šírava), na bakteriálne kmene izolované z dlhodobo kontaminovaných sedimentov. Predložená práca mala za cieľ zistiť adaptačné
zmeny rôznych bakteriálnych kmeňov
v prítomnosti polychlórovaných bifenylov ako aj ich najtoxickejšieho medziproduktu, kyseliny 3-chlórbenzoovej. Ďalším cieľom bolo zistiť optimálne podmienky pre rast a degradáciu
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kmeňov prídavkom študovaných organických polutantov v rôznych fázach
bakteriálneho rastu. Z výsledkov vyplynulo, že kyselina 3-chlórbenzoová
je pre kmene toxickejšia ako PCB zrejme v dôsledku toho, že je viac hydrofilná a rozpustnejšia vo vode ako PCB
a tým dostupnejšia a toxickejšia pre
bunku bakteriálneho kmeňa.
Rýdzo mikrobiologická problematika bola obsiahnutá v dvoch príspevkoch. V prvom „ATP – indikátor mikrobiálneho znečistenia vody“ bola
pozornosť venovaná metódam, ktoré
umožňujú rýchlu a priamu kvantifikáciu aktívnych, resp. živých mikroorganizmov. Na stanovenie koncentrácie
aktívnych mikroorganizmov v reálnom
čase môže slúžiť metóda stanovenia
adenozín trifosfátu (ATP). ATP sa vyskytuje vo všetkých organizmoch, je životnou energiou pre všetky živé bunky, a preto je vhodným indikátorom životaschopnosti a poskytuje informácie
o fyziologických aktivitách mikrobiálnej komunity. Na základe testovania je
možné stanoviť množstvo mikroorganizmov vo vzorkách vody. ATP je možné stanoviť prostredníctvom bioluminiscenčnej reakcie s využitím oxidácie
luciferínu za prítomnosti enzýmu luciferáza. V druhom príspevku „Možnosti využitia metódy PCR v mikrobiologických analýzach vody“ bola pozornosť venovaná poznatkom v oblasti molekulárnej biológie, keď pribúdajú
metódy založené na priamom dôkaze prítomnosti genetického materiálu (DNA, RNA) mikroorganizmov. Nové
metódy poskytujú menšiu časovú náročnosť bez nutnosti kultivácie a konfirmácie, vyššiu citlivosť (detekcia aj
jednej molekuly DNA) a špecificitu, založenú na detekcii skupinovo-, rodovo-, druhovo-, či poddruhovo-špecifických sekvencií DNA alebo RNA. Základom pre rozvoj molekulárno-biologických metód bolo vyvinutie metódy
polymerázovej reťazovej reakcie (polymerase chain reaction - PCR). PCR je
v podstate jednoduchý metodický postup, ktorý umožňuje in vitro amplifikáciu (zmnoženie) špecifického úseku
dvojvláknovej DNA v priebehu 60 minút na 109 molekúl.
Príspevok „Hodnotenie ekotoxikologických rizík vybraných kovov v rieke Myjava“ sa venoval hodnoteniu ekotoxikologického rizika vyplývajúceho z prítomnosti kovov vo
vode príslušného vodného toku. V prí-
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spevku sa hodnotilo tzv. toxické riziko znečistenia povrchových vôd rieky
Myjava, ktorá je charakteristická záťažami z priemyslu produkujúceho odpadové vody s obsahom ťažkých kovov. Na základe získaných výsledkov je
možné konštatovať, že zistené koncentrácie sledovaných kovov vo vzorkách
vody z rieky Myjavy predstavujú pre
chróm a kadmium zanedbateľné riziko
a pre meď a nikel bolo zistené aj mierne a maximálne prípustné riziko toxického znečistenia.
V príspevku „Bioakumulácia Zn
a Se vybranými makrofytmi v zdrži
vodného diela Gabčíkovo“ sa hodnotila schopnosť rastlín akumulovať rôzne prvky z vodného prostredia na Čunovskej zdrži VD Gabčíkovo. Pozornosť
popri seléne bola zameraná aj na akumuláciu zinku, nakoľko zvýšené koncentrácie zinku boli už v minulosti zisťované v odberových miestach Dunaja
v Bratislave. Koncentrácia Zn v jednotlivých druhoch rastlín bola významná
na rozdiel od selénu. V rámci riešenia
sa sledovala bioakumulácia vybraných
kovov. Z hľadiska významnosti sa ukazuje sledovanie akumulácie v makrofytoch a hodnotenie faktoru biokoncentrácie - BCF dôležitým pre porovnanie úrovne akumulácie kovu v jednotlivých druhoch makrofytov.
Posterová časť konferencie sa venovala problematike stanovenia pyridiniových derivátov metódou CHSKCr,
odberom vody v programe skúšok
spôsobilosti, špecifickým organickým
látkam a ich ceste z miest a polí do povrchových vôd a elektrochemickej analýze ortuti v pitných vodách.
Príspevky z konferencie sú publikované v zborníku prednášok, ktorý
je k dispozícii v Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti na dole uvedenej
adrese. Súčasne so zborníkom z konferencie bolo vyhotovené CD s pdfverziami všetkých zborníkov za celé
40-ročné obdobie konania konferencie.
Obsah zborníka z konferencie je
uverejnený na internetovej stránke VÚVH - http://www.vuvh.sk/index.
php/sk_SK/rozne/publikacie-zborniky.
Kontakt:
Slovenská vodohospodárska
spoločnosť ZSVTS pri VÚVH
Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava 1, Slovensko
e-mail: hucko@vuvh.sk
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Ing. Ivana Mahríková, PhD.,
tajomník Slovenského národného komitétu IWA, Bratislava

Myšlienkou svetového dňa vody
2012, ktorý si svet pripomenul
22. marca, bola ,,Voda a bezpečnosť
potravín“. Táto téma rezonovala aj

Výstava sa konala v dňoch 12. – 14. 6.
2012. Členovia Slovenského národného komitétu IWA (SNK IWA) sa i v tomto roku aktívne podieľali na príprave

exponát bol novinkou v oblasti vodného hospodárstva a bol využívaný
na slovenskom trhu. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách - o najlepší vy-

Víťazi súťaže Zlatá AQUA v kategórii technológií
VÝSLEDKY SÚŤAŽE ZLATÁ AQUA:
Kategória výrobkov
1. miesto

Radeton SK, s.r.o.

Kanalizačný kamerový systém Pearpoint P350

2. miesto

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.

PICO® Membránový regulačný ventil

3. miesto

Saint-Gobain PAM CZ, spol s r.o.

Vodovodný systém BLUTOP

1. miesto

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Plán bezpečnosti pitnej vody vybranej časti skupinového vodovodu
Hriňová-Lučenec-Fiľakovo

2. miesto

Gutermann AG

Systém na monitoring vodovodnej siete Zonescan 820

3. miesto

FORTEX-AGS, a.s.

Systém spracovania kalu - OSS oxyterm sludge system®

Kategória technológií

na výstavisku Expo center a.s. v Trenčíne, kde sa stretli vodohospodári zo
Slovenska, Česka a iných európskych
krajín na 19. ročníku medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva,
hydroenergetiky, komunálnej techniky a ochrany životného prostredia
AQUA 2012.
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výstavy, zabezpečovali odbornú garanciu nad podujatím a organizovali
sprievodné akcie počas výstavy.
Jedným z podujatí bola súťaž o najlepší exponát spomedzi vystavovateľov pod názvom “Zlatá AQUA“. Do súťaže sa mohol prihlásiť každý vystavovateľ. Podmienkou bolo, aby súťažný

stavený výrobok a najlepšiu technológiu. Jednotlivé exponáty hodnotila komisia zložená z deviatich odborníkov
z viacerých oblastí vodného hospodárstva tak, aby bola zabezpečená objektivita rozhodovania. Členovia komisie pozorne preštudovali materiály týkajúce sa súťažných exponátov, zhod-
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notili jednotlivé výrobky a technológie
a ešte pred otvorením výstavy skontrolovali, či boli splnené podmienky súťaže. Na slávnostnom otvorení výstavy
za prítomnosti mnohých významných
osobností z oblasti vodného hospodárstva, vystavovateľov a odbornej verejnosti boli vyhlásené výsledky súťaže.
Ocenenia odovzdal víťazom predseda SNK IWA, prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.,
spolu s generálnym riaditeľom Expocenter a.s., Ing. Emilom Dobiášom.
Počas slávnostného otvorenia bola
udelená aj Cena Milana Topoliho za ce-

loživotný prínos vo vodnom hospodárstve na Slovensku. V tomto roku bol
ocenený Ing. Ján Tutko, ktorý celý svoj
profesijný život venoval práci v oblasti vodného hospodárstva a výraznou
mierou prispel k jeho rozvoju hlavne
v oblasti východného Slovenka. Aj vďaka jeho snahe sa zvýšilo napojenie obyvateľov východoslovenského regiónu
na verejné vodovody a kanalizácie.
Dňa 13. 6. 2012 sa konala pod organizačným vedením SNK IWA a Ministerstva životného prostredia odborná konferencia AQUA 2012. Jej témami

Cena Milana Topoliho pre Ing. Jána Tutka

Po podpise dohody o spolupráci (zľava doprava): tajomník SNK IWA, Ing. Ivana
Mahríková, PhD., predseda SNK IWA, prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., predseda CzWA,
Ing. Břetislav Krňávek, PhD., vedouci sekretariátu CzWA, doc. Ing. Jitka Malá, PhD.
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boli „voda a potravinová bezpečnosť“
a „spoľahlivosť a bezpečnosť vodárenských systémov v extrémnych podmienkach“. Medzi prednášajúcimi boli
pracovníci životného prostredia, zástupcovia vodárenských spoločností,
odborníci z praxe aj výskumní a pedagogickí pracovníci.
14. 6. 2012 bol pre českých a slovenských vodohospodárov významný deň. Na pôde Expo center a.s. bola
slávnostne podpísaná Dohoda o spolupráci medzi SNK IWA a CzWA (Asociace pro vodu ČR). Jej hlavnou náplňou je čo najširšia výmena poznatkov
a skúseností v oblasti technických, vedeckých, právnych a prevádzkových
aspektov zásobovania pitnou vodou,
odvádzania a čistenia odpadových vôd
a ochrany vôd. Požiadavky a potreby
v tejto oblasti nemajú hranice a preto
riešenie týchto náročných úloh vyžaduje širšiu cezhraničnú spoluprácu.
CzWA je dobrovoľná organizácia,
ktorá združuje odborníkov, spoločnosti a inštitúcie pracujúcich vo vodnom
hospodárstve. Jej hlavným cieľom je
dosiahnutie efektívneho a trvalo udržateľného rozvoja vodného hospodárstva a ochrany vodného prostredia. V súčasnosti združuje 300 individuálnych členov a 51 korporatívnych
členov a je jednou z najvýznamnejších organizácií pôsobiacich vo vodnom hospodárstve v Českej republike. Predmetom činnosti je výmena odborných znalostí a skúseností medzi
členmi aj odbornou verejnosťou, výchova odborníkov, prenos odborných
poznatkov zo zahraničia, vydávanie
odborných publikácií, organizovanie
seminárov, konferencií, výstav a exkurzií. CzWA spolupracuje s orgánmi štátnej správy a jej členovia sa aktívne zúčastňujú normotvornej a metodickej
činnosti. Všetky tieto aktivity úzko súvisia s činnosťou SNK IWA, čo predznamenáva dlhú a plodnú spoluprácu medzi oboma organizáciami. CzWA je zároveň spoluvlastníkom časopisu Vodní hospodářství a podieľa sa na tvorbe
jeho obsahu. Tým sa otvárajú nové
možnosti pre odborníkov zo Slovenska
publikovať výsledky svojej práce v zahraničí a čerpať poznatky a inšpiráciu
od českých kolegov. Veríme, že podpisom dohody sa otvoria nové možnosti pre vodohospodárskych odborníkov
na Slovensku i v Česku, čo bude prínosom pre celé vodné hospodárstvo.
Foto: Expocenter a. s., Trenčín
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Čisté vody
Ing. Jana Babjaková
SVP š. p., Správa povodia horného Hrona, Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia horného Hrona v Banskej Bystrici, každoročne organizuje podujatie „Čisté vody“, ktorého
zámerom je vyčistenie koryta Hrona

vých fliaš a obalov, sa nachádza na brehoch tokov, ktoré nielenže znečisťujú vodu, ale predstavujú aj potenciálne riziko pre obyvateľstvo. Hromadiaci
sa odpad spôsobuje často spomale-

v čase výskytu povodňových prietokov. Akcia „Čisté vody“ má tiež nezanedbateľný výchovný charakter. Zámerom je zapojiť do nej čo najširší okruh
obyvateľstva.

Mesto Brezno
Obecný úrad (OÚ)
Základná škola (ZŠ)
ZŠ Telgárt

82 žiakov

Hron

OÚ Telgárt

12 pracovníkov

Hron

Žiaci a aktivační pracovníci

Tok

OÚ Pohorelá

9 pracovníkov

Hron

ZŠ Polomka

35 žiakov

Hron

OÚ Polomka

7 pracovníkov

Hron

ZŚ s materskou školu, Pionierska 2, Brezno

60 žiakov

Hron

ZŠ Pionierska 4, Brezno

40 žiakov

Hron

Hotelová akadémia Brezno

110 žiakov

Hron

OÚ Valaská

10 pracovníkov

Čierny Hron

OÚ Predajná

7 pracovníkov

Hron

OÚ Osrblie

6 pracovníkov

Osrblianka

a niektorých jeho prítokov od hromadiaceho sa odpadu. Je až neuveriteľné,
aké množstvo odpadu, najmä plasto-
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nie odtoku vody, resp. jeho zavzdutie,
a môže spôsobiť aj následné zatopenie priľahlého územia, predovšetkým

Správa povodia horného Hrona
oslovila viaceré obecné úrady a základné školy, aby pomohli vyzbierať odpad
z brehov vodných tokov najmä tých
úsekov, kde je menší prietok vody
v koryte. Do akcie sa zapojili žiaci a aktivační pracovníci obcí. O tom, že o akciu bol pomerne vysoký záujem svedčí aj počet zúčastnených, najmä žiakov
bolo až 327. Údaje o účasti sú uvedené v tabuľke.
Samotný zber odpadu si vyžiadal
zakúpenie cca 1500 kusov plastových
vriec a jednorazových rukavíc, to všetko v hodnote 430,- €. Len odpad z obce
Telgárt mal hmotnosť 9,59 t! Odvoz
vriec na likvidáciu z obce Telgárt bol zabezpečený pracovníkmi správy povodia. Ostatné zúčastnené obce likvido-
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Obec Polomka

Obec Telgárt

vali vyzbieraný odpad na vlastné náklady, čo v dnešnej dobe nepredstavuje zanedbateľnú položku z rozpočtu
obce. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa
všetky oslovené obce nemohli zapojiť

do akcie. Pre budúcnosť nám z toho vyplýva, že robiť osvetu je finančne oveľa
menej náročné, ako odstraňovať. Tu je
na mieste vyzdvihnúť aj našu spoluprácu s Obecným úradom v Telgárte a jeho

záujem o hľadanie riešenia, ako aspoň
čiastočne zamedziť plaveniu odpadu
korytom rieky Hron. Jedným z možných
riešení sa javí osadenie hrablíc na toku
Zubrovica, ktorý je pravostranným prítokom rieky Hron a súčasne výdatným
zdrojom odpadu. Vybudovaním hrablíc
by sa zabránilo neúnosnému prieniku
odpadu do rieky Hron. Ohľadom osadenia hrablíc bolo uskutočnené spoločné rokovanie, na ktorom bola navrhnutá lokalita pre zachytenie odpadu. Ako
najvhodnejší sa javí profil v rkm 0,0050,010 vodného toku Zubrovica.
Správa povodia horného Hrona sa
podieľa aj na aktivitách podporujúcich ochranu vodných zdrojov Zeme.
V rámci Svetového dňa vody zorganizovala pre študentov základných
a stredných škôl v Banskej Bystrici prezentačno-informačné podujatie s premietaním filmov venovaných tejto tematike. Vďaka dobrej spolupráci
s Mestským úradom v Banskej Bystrici sa prvýkrát mohlo podujatie uskutočniť vo veľkej sále Mestského úradu,
čo celej akcii pridalo na význame. Vysoká účasť, až 466 študentov, svedčila
o veľkom záujme o danú tému, ako aj
o tom, že mladým ľuďom nie je ochrana životnému prostredia ľahostajná.
Podobné aktivity chce Správa povodia horného Hrona uskutočňovať aj
v budúcich rokoch, pretože majú svoje opodstatnenie. Možno by pomohla väčšia prevencia a viac tolerancie
k životnému prostrediu zo strany nás
všetkých, nakoľko čistej vody je čím ďalej menej a je potrebné, aby sme si ju
vážili a chránili.

Humor Petra Gossányiho
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XXXIII. Přehradní dny 2012 sú za nami
Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
predsedníčka Slovenského priehradného výboru, Bratislava

V dňoch 18. – 20. 6. 2012 sa v Českej republike, v prekrásnom prostredí vodného
diela Seč, ktoré prevádzkuje Povodí Labe,
s. p., konala významná odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „XXXIII.
Přehradní dny 2012“. Prípravu a organizáciu konferencie zabezpečovalo Povodí
Labe v súčinnosti s Českým přehradním
výborem a Českou vědeckotechnickou
vodohospodářskou společností.
Odborné konferencie „Priehradné
dni“ sa konajú pravidelne už viac ako
50 rokov. V roku 1961 sa zásluhou vtedajšieho predsedu Československého
priehradného výboru, prof. Ing. Ladislava Votrubu, DrSc., usporiadali v Prahe I. Priehradné dni. Myšlienka zameraná na pravidelné organizovanie takýchto
konferencií s cieľom kontinuálneho zvyšovania odbornej úrovne priehradárov
a šírenia aktuálnych poznatkov zo svetového priehradného staviteľstva bola
v tej dobe nepochybne unikátnou nielen v rámci Československa, ale i v rámci celosvetového ponímania. Až neskôr
vznikli podobné aktivity v iných odboroch (napr. Betonárske dni, Plavebné dni
a ďalšie).
Odvtedy sa odborné konferencie pod
názvom „Priehradné dni“ konajú pravidelne každé dva roky, striedavo v Českej
republike a na Slovensku. Tento reťazec
úspešných odborných podujatí nenarušilo ani rozdelenie Českoslovenka na dva
samostatné štáty.
Na XXXIII. Priehradných dňoch v Seči
– Ústupkoch sa zúčastnilo takmer 200
účastníkov. Účasť slovenských priehradárov – či už z podnikov prevádzky, projektovej prípravy, výstavby, akademických pôd či výskumných ústavov bola
za celé doterajšie obdobie konania tejto,
pre priehradárov mimoriadne významnej
konferencie, najnižšia – len 17. Na týchto odborných konferenciách sa prezentujú najnovšie poznatky nielen domáceho, ale predovšetkým svetového priehradného staviteľstva, zo sympózií výročných mítingov ICOLD, príp. zo svetových
priehradárskych kongresov, ako tomu
bolo aj v prípade tejto konferencie, kde
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sa prezentovali informácie z 24. svetového kongresu v Kyote. Konferencie tohto
charakteru tak už viac ako 50 rokov ponúkajú možnosť získavania najnovších
poznatkov, vedomostí a skúseností z oblasti priehradného staviteľstva a bolo by
dobré, aby sa táto tradícia zachovala aj
v budúcnosti.
Nosná téma XXXIII. Priehradných dní
bola spätá s bezpečnosťou priehrad, stavbami protipovodňovej ochrany a s otázkami rekonštrukcií a sanácií. K jednotlivým tematickým okruhom bolo doručených 46 príspevkov a viac ako 10
posterov. Po zaradení podľa tematických okruhov boli príspevky spracované
do generálnych správ. Všetky sú uverejnené v zborníku z konferencie.
Rokovanie prebiehalo podľa jednotlivých tém formou generálnej správy prednesenej generálnym spravodajcom a následnou prezentáciou vybraných príspevkov k príslušnej téme nasledovne:
Téma 1: Bezpečnosť priehrad – vždy
aktuálna problematika, predstavovala čo
do príspevkov najrozsiahlejší tematický okruh. Vzhľadom na veľké množstvo
informácií a široký záber prezentovanej
problematiky bola téma rozdelená na 3
časti:
1.1 Skúsenosti s prechodom extrémnych povodní
1.2 Rekonštrukcie bezpečnostných zariadení priehrad a zaistenie bezpečnosti
VD počas povodní
1.3 Technicko-bezpečnostný dohľad
Do tohto tematického okruhu prispelo svojimi článkami 22 účastníkov konferencie, z toho 7 zo Slovenska. Generálna
správa bola organizačným výborom zverená Doc. Ing. Ladislavovi Satrapovi, CSc.
z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe, predsedovi Českého
přehradního výboru.
Téma 2: Malé vodné nádrže a suché
nádrže, prevádzkové problémy správcov vodných diel, ku ktorej bolo spracovaných 13 príspevkov, 6 zo Slovenska. Generálnu správu spracoval Ing. Pavel Rehák z Povodí Labe, riaditeľ závodu
v Hradci Králove.

Téma 3: Tesniace prvky, vrátane zaviazania do podložia, opevnenia svahov sypaných hrádzí a sanácie betónov bola naplnená 11 príspevkami, zo
Slovenska boli 2. Generálnu správu spracovala a predniesla prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. z Katedry geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave, predsedníčka Slovenského priehradného výboru.
Konferencia mala úspešný priebeh.
V rámci dvoch rokovacích dní sa na nej
prezentovalo veľa zaujímavých informácií z rekonštrukcií priehrad a ich technologických častí, zvládania povodňových
udalostí, poznatky z aplikácie moderných
metód meraní, skúsenosti z posudzovania bezpečnosti priehrad, otázky technicko-bezpečnostného dohľadu a ďalšie.
Tretí deň konferencie sa konali odborné exkurzie po vodných dielach v Povodí
Labe (Pařížov, Vrchlice, Seč, Hamry) obohatené o viaceré kultúrno-historické pamiatky (Kutná Hora, Veselý Kopec).
Záver konferencie bol zameraný na jej
celkové zhodnotenie a sumarizáciu najdôležitejších poznatkov a skúseností. Vysoko fundovane, s nadhľadom a bohatými skúsenosťami sa tejto úlohy zhostil
čestný predseda ČPV – prof. Ing. Vojtěch
Broža, DrSc. Poukázal na nevyhnutnosť
neustáleho vytvárania podmienok bezpečnej, ekonomickej a ekologickej prevádzky vodných stavieb. Tak, ako bolo
konštatované aj na Priehradných dňoch
v Banskej Bystrici v roku 2010, aj tu sa
upozornilo na fakt, že bezpečnosť a spoľahlivosť vodných stavieb sa v súčasnosti stáva naliehavou otázkou nielen odbornou, ale hlavne ekonomickou i politickou.
XXXIII. Priehradné dni sa skončili. Ďalšie by sa mali uskutočniť v roku 2014
na Slovensku. Podľa tradícií bude ich
hlavným organizátorom Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice. Verím, že pri organizovaní nebude chýbať
ani Slovenský priehradný výbor. Zaželajme si, aby sa nám vydarili aspoň tak, ako
tie, ktoré tento rok zorganizovali naši českí priatelia a kolegovia – priehradári z Povodí Labe, s.p.
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Voda v krajine

Kvitnutie rieky Bodrog
Ladislav Bodnár
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Bodrogu, Trebišov

Tí, ktorí sa 8. – 10. júna tohto roku pohybovali v blízkosti rieky Bodrog, mohli byť svedkami veľmi zriedkavého javu
– rojenia podeniek (Palingenia longicauda), alebo – ako to
miestne obyvateľstvo nazýva – kvitnutia rieky.
Na Slovensku je v súčasnosti tento úkaz v takomto rozsahu „vďaka civilizačnému pokroku“ obmedzený už len na rieky Tisa, Bodrog a Latorica.
Pri posledných lúčoch zapadajúceho slnka sa v čarokrásnej prírodnej scenérii odohráva vystúpenie snáď miliónov
malých (asi 3 – 4 cm dlhých) aktérov tohto predstavenia. Tri
roky čakali larvy zahrabané v bahne, aby teraz vyliezli z vody,
vyzliekli svoj škaredý šat a premenili sa najprv na okrídlené
subimago, ktoré zanedlho zas vyzliekajú a až potom sú pripravené na naplnenie svojho poslania zachovania rodu.
Hladina vody sa zapĺňa vibrujúcimi zhlukmi podeniek,
akoby kvetmi (ľudia ich preto volajú aj kvetom Tisy – Tisza-

virág). Je to tanec života, ale aj smrti, lebo po párení samčeky, ktoré žili ledva pol až jednu hodinu, hneď aj umierajú.
Oplodnené samičky pred svojou smrťou musia splniť ešte
jednu úlohu. Letiac proti prúdu, niekedy až 15 km, vypúšťajú
svoje vajíčka priamo do vody. Vajíčka potom osídlia brehy,
vyvíjajú sa z nich larvy a trojročný cyklus sa začína odznovu.
Najväčšiu radosť z rojenia podeniek však majú ryby, pre
ktoré odumretý hmyz znamená začiatok hojných hodov.
Ľudová pieseň takto ospevuje kvitnutie rieky (voľný preklad z maďarčiny):
Cintorínom je Tisa, keď zakvitne.
Milióny malých motýlikov sa hrá medzi jej vlnkami.
Ani jeden nežije dlho, len kým narátame do sto.
Cintorínom je Tisa, keď zakvitne.
Foto na 4. strane obálky: autor

Predpisy, normy

Informácie o nových STN
V júni a júli 2012 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN ISO 16265: 2012 (75 7563) Kvalita vody. Stanovenie indexu látok aktívnych na metylénovú modrú (MBAS). Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (CFA)
STN EN 16003: 2012 (75 8245) Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Uhličitan horečnato-vápenatý
STN EN 16004: 2012 (75 8246) Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Oxid horečnatý
Zmena Z2: 2012 k STN 75 7711: 2000 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu
(Zmenou Z2 sa mení článok 3.6.2 Určenie živých a mŕtvych organizmov, t. j. ich biologického stavu.)
Zmena Z1: 2012 k STN ISO 10523: 2010 (75 7371) Kvalita vody. Stanovenie pH
(Zmena Z1 je len zmenou označenia STN ISO 10523 na STN EN ISO 10523, čo vyplýva z prevzatia ISO 10523 do európskej normy
EN ISO 10523; obsahovo sa norma nemení.)
Zmena Z1: 2012 k STN ISO 18857-2: 2011 (75 7523) Kvalita vody. Stanovenie vybraných alkylfenolov. Časť 2: Stanovenie
alkylfenolov, ich etoxylátov a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorkách plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou po extrakcii na tuhej fáze a po derivatizácii
(Zmena Z1 je len zmenou označenia STN ISO 18857-2 na STN EN ISO 18857-2, čo vyplýva z prevzatia ISO 18857-2 do európskej
normy EN ISO 18857-2; obsahovo sa norma nemení.)

Od 1. 7. 2012 bola bez náhrady zrušená norma:
STN P ENV 14028: 2001 (75 1302) Hydrometria. Používanie hydrometrických vrtúľ propelerového typu a ich kalibrácia
Norma bola zrušená rozhodnutím CEN bez náhrady.
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1.
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Úpravne vody v Českej republike
(k článku na strane 11)

ÚV Frýdlant po rekonštrukcii (model)

Pohľad na ÚV Meziboří

ÚV Souš - nové kalové hospodárstvo

ÚV Želivka – model filtrácie

Kvitnutie rieky Bodrog
(k článku na strane 37)
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Medzi energiou a spotrebite¾om
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regulácia a riadenie
technologických
procesov.
Poradenstvo,
projekcia, finálne
dodávky a
servis.

Voda je život, chráòme si ju
Adresa: Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.
Pluhová 2, P.O.BOX 96
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika
E-mail: office@regotrans-rittmeyer.sk
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+421-2-444 61641
+421-2-443 71766
Fax: +421-2-444 61478
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Vážení čitatelia,
prihováram sa vám v závere roka 2012. Už sa stáva pravidlom, že v slovenskom vodnom hospodárstve prebiehajú neustále zmeny. Keď som písal úvodník na konci roka 2010, vyslovil som myšlienku, kam bude smerovať vodné hospodárstvo
Slovenska v nasledujúcich rokoch pod novým vedením rezortu, a v priebehu dvoch rokov sme opäť na začiatku. Z dôvodu
predčasných volieb do slovenského parlamentu došlo k novému rozdeleniu politických síl a k zmene vlády. Určite všetci
čakáme, ako sa bude vyvíjať vodné hospodárstvo Slovenska
v nasledujúcich rokoch. Jedno je však jasné - napriek zmenám
sa jeho aktivity i v tomto roku niesli a budú aj v rokoch nasledujúcich niesť v duchu plnenia úloh, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo pri vstupe do Európskej únie.
Svetový deň vody sa v roku 2012 venoval téme „Dostatok
vody a potravín“. Tohto roku sa XII. celoslovenská konferencia
k Svetovému dňu vody uskutočnila v Banskej Bystrici a organizačne a finančne ju zabezpečili Združenie zamestnávateľov
vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociácia vodárenských spoločností a Výskumný ústav vodného hospodárstva
v Bratislave. V súvislosti s týmto významným dňom sa konali
na Slovensku viaceré stretnutia a aktivity.
Tiež sme sa mnohí stretli v dňoch 12. – 14. 6. 2012 v Trenčíne
na 19. ročníku medzinárodnej výstavy AQUA 2012, tohto
roku naposledy v jednoročnom cykle. Od roku 2013 sa bude
konať výstava v dvojročných intervaloch – bude sa striedať
s medzinárodnou vodohospodárskou výstavou VOVODOVYKANALIZACE, ktorá sa najbližšie uskutoční v termíne 21. - 23. 5.
2013 v Prahe a nasledujúci rok bude na Slovensku výstava
AQUA. Na výstave bol Cenou Milana Topoliho ocenený Ing. Ján
Tutko za celoživotnú prácu v oblasti vodného hospodárstva
na východe Slovenska.
Predchádzajúce dvojčíslo 9 - 10 nášho časopisu sme čiastočne venovali problematike 20. výročia uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Je na škodu veci, že do uvedeného dvojčísla sme nemali k dispozícii príspevky, s ktorými sme
počítali. Teší nás však, že pre toto vydanie VS, ktoré je posledným v tomto roku, napísal príspevok o Gabčíkove doc. Binder.
Nájdete tu aj ďalšie články venované výročiu Vodného diela
Gabčíkovo.
V našom časopise sa snažíme osloviť aj mladú generáciu. Časopis sa stáva partnerom odborných podujatí mládeže. Z uvedeného dôvodu uverejňujeme príspevky z podujatí
a „konferencií mladých“ ako sú Stockholm Junior Water Prize
a Konferencia mladých vodohospodárov.
Neobišli nás v tomto roku ani smutné udalosti, v marci nás
opustil dlhoročný člen redakčnej rady časopisu, Ing. Jozef
Turčan, CSc., ktorý sa mnoho rokov aktívne zúčastňoval jej
práce. Budú nám chýbať jeho postrehy z oblastí vodného hospodárstva a životného prostredia. Spomienka na neho zostane v našich srdciach.
Na záver mi dovoľte krátke ohliadnutie za našou redakčnou prácou. Ako ste sami zaregistrovali v súlade s Akčným plánom ZZVH, vydavateľa časopisu, sme vydali 6 dvojčísiel (vrátene tohto), a to aj bez podpory, ktorú sme v minulosti dostali z MŽP SR.
Touto cestou by som chcel poďakovať členom redakčnej
rady za ich aktívne pôsobenie, autorom, bez ktorých by sme
asi ťažko boli schopní naplniť stránky nášho časopisu, zodpovednej redaktorke, Mgr. Tatiane Šimkovej, a tiež našim inzerentom.
Vážení čitatelia, na záver mi dovoľte za celú redakciu
Vodohospodárskeho spravodajcu popriať vám príjemné prežitie Vianoc a veľa pohody v rodinnom kruhu. V nastávajúcom
roku 2013 vám želám veľa zdravia, pohodu a spokojnosť v kruhu vašich najbližších.
Ing. Pavel Hucko, CSc., predseda redakčnej rady
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Z vodohospodárskej histórie

Vodné dielo Gabčíkovo a jeho morové rany
Doc. Ing. Július Binder, Dr. h. c.

Dvadsiateho štvrtého októbra uplynulo 20 rokov od prehradenia Dunaja. I po 20 rokoch úspešného fungovania Vodného diela Gabčíkovo zostáva spor s Maďarskom o túto spoločnú investíciu
neuzavretý.
To najdôležitejšie, čo chcem zdôrazniť, je skutočnosť, že Vodné dielo Gabčíkovo i bez dolného stupňa je dielom spĺňajúcim interdisciplinárne
požiadavky na dielo tretieho tisícročia.
Dvadsať rokov od naplnenia Hrušovskej zdrže
je dostatočne dlhý čas na vyhodnotenie tendencií
a trendov dlhodobého vývoja prírody okolo Vodného diela Gabčíkovo. Teraz by už malo byť jasné každému, že katastrofické predpovede odporcov výstavby SVD boli politicky a nacionalisticky
motivované. Dokázali sme Vodné dielo Gabčíkovo napriek všetkému dokončiť náhradným variantom, prehradiť Dunaj a spustiť turbíny. A tak sa už
20 rokov Vodné dielo Gabčíkovo presvedčivo, reálne bráni samo.
PREČO BOLO POTREBNÉ
VYBUDOVAŤ VODNÉ DIELO?
Koryto Dunaja sa za ostatných päť dekád značne zahĺbilo, čo spôsobilo nielen výrazné zníženie
hladín nízkych prietokov, ale aj zníženie hladiny
podzemných vôd v okolí. Poklesnutý Dunaj už nezásoboval svojou vodou bočné ramená po viac
ako 11 mesiacov v roku, lužné lesy začali vysychať.
Bolo potrebné riešiť protipovodňovú ochranu Žitného ostrova, tiež urobiť niečo pre zabezpečenie
celoročnej plavby.
Postupné znižovanie hladiny podzemných
vôd spôsobovalo aj znižovanie kapacity studní. Vo
vodnom zdroji Rusovce to spôsobilo, že do studní namiesto priesakov z Dunaja prúdila voda z rakúskeho vnútrozemia, ktorá bola horšej kvality,
s prakticky nulovým obsahom voľného kyslíka.
Preto bolo nevyhnutné vodu upravovať, umelo
obohacovať kyslíkom. Podľa výpočtu prof. Muchu
priemerná hladina vody v Dunaji v profile Bratislava by bola poklesla za 20 rokov o 2,82 m v porovnaní so vzdutím, a v Rusovciach by bola o 6,07 m
nižšie. Hladiny podzemných vôd v studniach v Rusovciach bez vodného diela by už v súčasnosti
boli nižšie približne o 4 m. Znížené hladiny vody
v Dunaji a väčšinou vyschnuté bočné ramená by
spôsobili podstatné zníženie populácie rýb, zveri
a vtákov okolo Dunaja.
Riešenia týchto problémov oponenti nemali,
vedeli len to, že SVD treba zbúrať a terén uviesť
do „pôvodného stavu“. Pripomeňme si preto zno-
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va: všetky uvedené problémy „pôvodného stavu“ prírody okolo Dunaja vyriešilo uvedenie
Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky.
Prehradením koryta Dunaja vznikla nádrž, ktorá začína v Bratislave zvýšením hladín. To spôsobilo stúpnutie hladín podzemných vôd, zavodnenie
Chorvátskeho ramena a zvýšenie hladiny v Draždiaku, ale aj zavodnenie budúceho vodného športového areálu a dunajského ramena nad Rusovcami. Podobná situácia nastala aj na ľavej strane: zvýšenie hladiny v Dunaji zlepšilo technické parametre bratislavských prístavných bazénov, zavodnilo
Biskupické rameno, podstatné stúpli hladiny podzemných vôd na úroveň, aká bola v päťdesiatych
rokoch, teda pred začatím procesu sústavného
a v čase sa zrýchľujúceho zahlbovania dna Dunaja.
Odporcovia VDG najintenzívnejšie strašili znehodnotením kvality podzemných vôd, poklesom hladín podzemných vôd s následným znížením poľnohospodárskych výnosov. Aká je skutočnosť? Na celom území ovplyvnenom vodným
dielom nedošlo k poklesu hladín podzemných
vôd, okrem nepatrného pásma tesne popri Dunaji pod Čunovom na maďarskej strane, čomu sa
malo a má predísť prehrádzkami a jednoduchými úpravami v koryte Dunaja. Kvalita podzemnej
vody sa nikde nezhoršila, na niektorých miestach,
ako napríklad poniže Petržalky, sa výrazne zlepšila, obsah voľného kyslíka vzrástol aj v zdrži vodného diela.
Potvrdilo sa naše tvrdenie, že vodné dielo je
ekologická stavba. Nespochybniteľným faktom
zostáva, že zachránilo ramenné sústavy na oboch
stranách Dunaja a zabezpečilo bez škôd prevedenie veľkých vôd.
Bez Vodného diela Gabčíkovo by sme sa museli starať o protipovodňovú ochranu veľkej časti Žitného ostrova, o zabezpečenie plavby od Bratislavy po Palkovičovo a bezmocne by sme sa prizerali na vyschnuté dunajské ramená, na hynutie
lužného i komerčného lesa, trápili by nás hlboko
zaklesnuté hladiny podzemných vôd v hornej časti Žitného ostrova a Szigetközu so všetkými negatívnymi dôsledkami na prírodu, lesy i poľnohospodársku výrobu. Bez úžitkov z výroby elektrickej energie, bez zlepšenia plavby. Bez príjmov, len
s výdavkami.
Odpoveďou na zlomyseľné konštrukcie odporcov na oboch stranách Dunaja je samotný vývoj podunajskej prírody po uvedení VD Gabčíkovo do prevádzky. Výsledky monitorovania a systematického výskumu vedeckých a odborných

pracovísk potvrdzujú blahodarný vplyv VD na prírodné prostredie.
Prof. RNDr. Ladislav Šomšák v správe Zelené
Podunajsko konštatuje: „Kým do začiatku výstavby vodného diela bol zánik lužných ekosystémov
na väčšine územia neodvratný, dnes je ich udržanie
a samovoľná obnova reálna. Je to len zásluhou vodného diela. Ono vrátilo ekosystémom vodu, a to približne do takého stavu, aký sme zaznamenali koncom päťdesiatych rokov. Obnova stability lužných
biotopov nebola možná nijakým iným spôsobom,
len cez vodu. A voda je opäť tu“.
PRÍČINY ZASTAVENIA PRÁC
MAĎARSKOU STRANOU
Rozpad svetovej socialistickej sústavy v Európe, zánik RVHP a Varšavskej zmluvy s následným rozpadom ZSSR aktivizoval maďarské iredentistické živly. Medzištátna Zmluva o spoločnej výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (SVD G-N) z r. 1977, ktorá potvrdila hranice
po uvedení SVD do prevádzky v súlade s trianonským rozhodnutím, by im bola na medzinárodných fórach značnou prekážkou. Bolo sa jej treba
zbaviť. Nie kvôli ekológii - kvôli politike nastal
nenávistný boj proti dunajskému vodnému
dielu, ktorý trvá dodnes. V tom je podstata politiky maďarskej vlády i maďarského parlamentu.
Iredenta úplne ovládla maďarskú verejnosť.
Maďarská vláda svojvoľne a bez konzultácie so
zmluvným partnerom 13. mája 1989 prikázala
s okamžitou platnosťou „zastaviť práce na výstavbe“ Vodného diela Nagymaros a 20. júla 1989 zakázala maďarským firmám pokračovať aj na stavbe Vodného diela Gabčíkovo.
Oponenti VD Gabčíkovo v Maďarsku si boli
istí, že bez hate Dunakiliti sa nedá voda previesť
do prívodného kanála a uviesť elektráreň v Gabčíkove do prevádzky. Preto spokojne vyčkávali, vediac, že proti SVD G-N sú viacerí federálni činitelia
i „politici“ na čele s prezidentom V. Havlom.
NAŠE ROZHODNUTIE:
DOBUDOVAŤ!
Maďarský parlament dňa 16. apríla 1991 poveril svoju vládnu delegáciu rokovať s čs. vládnou delegáciou len o zrušení zmluvy z roku 1977
a o prinavrátení územia do pôvodného stavu. Nasledovali ďalšie rokovania, ale i boj doma o možnosť pokračovať v príprave náhradného riešenia.
Vláda ČSFR i slovenská vláda 12. decembra 1991 konštatovali, že česko-slovenská stra-
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Z vodohospodárskej histórie
na vyčerpala všetky možnosti dosiahnuť dohodu s vládou MR, a preto potvrdila rozhodnutie
slovenskej vlády zo dňa 23. júla 1991 uviesť
VDG do prevádzky náhradným riešením podľa variantu C. Zároveň určili termín uvedenia
do prevádzky rok 1992.
Maďarský zmluvný partner bol presvedčený,
že dané realizačné termíny sú nereálne a považoval ich iba za naše vydieranie, za akéhosi „čínskeho draka“. Čas využil na mohutnú celosvetovú kampaň proti uvedeniu sústavy vodných
diel do prevádzky. Zatiaľ čo my sme intenzívne
stavali.
DUSNO PRED PREHRADENÍM
Blížil sa termín prehradenia koryta Dunaja.
Splnomocnenec vlády pre SVD G–N upozorňuje
listom ministra Baca o neplnení niektorých z 19
podmienok MŽP SR. Odkladalo sa vydanie chýbajúcich stavebných povolení, ktoré boli napísané a pripravené k podpisu. Čakalo sa na súhlas
ministerstva, rozhodnutie o podpise si vyhradil minister životného prostredia Zlocha. Povolenie napokon nevydal. Určite nie z presvedčenia,
že vodné dielo bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, ale zabezpečoval alibi vláde
pre prípad neúspechu, pravdepodobne s vedomím predsedu vlády.
S blížiacim sa termínom prehradenia Dunaja
sa zvyšoval medzinárodný tlak na ústavných činiteľov. Veľvyslanci členských štátov ES si podávali kľučky na ministerstvách a federálny minister Zieleniec po tom, čo bol „na koberci“ u nemeckého ministra zahraničných vecí Kinkela, bedákal,
že prehradenie Dunaja bude mať ďalekosiahle dôsledky a že po očakávanom rozdelení ČSFR bude
ešte aj ČR postihnutá sankciami.
Pred prehradením prebiehali intenzívne rokovania v Bruseli i v Londýne. Obe strany trvali na svojich argumentoch a ES vyslalo štáb pozorovateľov. Po prehradení podali správu, že žiadne
katastrofické ekologické následky nenastanú.
Jancura v článku Pravdy k 20. výročiu prehradenia píše: 20. októbra po zastavení plavby na Dunaji Slovenský rozhlas hlási, že neďaleko obce Vojka, na maďarskom brehu, sa
rozmiestňuje sedemdesiat transportérov maďarskej armády. Budapešť túto správu okamžite
dementuje a naopak, predstaviteľ maďarského
ministerstva obrany žiada druhú stranu, aby mu
poskytla informácie o ,,zvýšenom pohybe československých vojsk“.
Priznám sa, nebola to jednoduchá situácia.
Častá frekvencia slova zákonnosť, zákonné normy,
uznesenia vlád, vypovedanie nevypovedateľnej
medzištátnej zmluvy... Celý posudzovací proces
zákonne nezákonných komisií. Aktivity odporcov,
organizovanie celosvetového odporu proti Gabčíkovu. Médiá najmä maďarské, ale i české, nemecké, atď. chrlili katastrofické scenáre, obviňovanie
autorov projektu bolo na dennom poriadku.
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Cítili sme obrovskú zodpovednosť za prehradenie Dunaja. Vedomie, že keď neprehradíme Dunaj v októbri 1992, už nikdy nebude vodné dielo
Gabčíkovo v prevádzke, bolo neznesiteľné. Takisto predstava, že odporcom diela nebudeme môcť
dať lekciu z absurdností ich tvrdení. Najvyšší zákon, ktorý pre nás platil, bolo preukázať pravdu,
pravdu najmenej dvoch generácií vodohospodárov Slovenska a Československa. Boli sme si vedomí následkov v prípade neúspechu – hľadanie vinníkov za prestavané investičné prostriedky a náklady na likvidáciu vodného diela, hon na čarodejnice pri revitalizácii územia.
20. októbra vláda na svojom rokovaní rozhodla, že prehradenie Dunaja sa odkladá. 23. októbra zasadal krízový štáb. Viac než štvorhodinové
rokovanie neprinieslo žiadne konkrétne rozhodnutie. Ďalší postup ponechali na riaditeľa Vodohospodárskej výstavby. Ten rozhodol prehradiť.
Prehradenie sa zrealizovalo za 31 hodín. Dunajská
voda si našla nové koryto - prívodný kanál, ktorý
ju privádza i dnes k turbínam a k plavebným komorám v Gabčíkove.
Po rozdelení republiky vláda SR musela financovať výstavbu JE Mochovce. SEP bol zadlžený
a ťažko získavali úvery. VDG vláda ponechala na financovanie zo získaných prostriedkov z predaja
elektrickej energie vyrobenej v Gabčíkove. Za tým
účelom bolo založené Združenie, ktorého členmi
boli Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik, Vodné elektrárne Trenčín
a Slovenský energetický podnik.
Združenie od svojho vzniku v roku 1993 plnilo svoje poslanie a vtedajší Slovenský energetický podnik, š.p. odvádzal Združeniu finančné
prostriedky, získané z predaja elektrickej energie
na VDG dohodnutou cenou 1,1 Sk/kWh. Čo činilo
2,5 mld. Sk ročne. Táto suma postačovala na dokončovacie práce, na prevádzku VDG, i na solidárne financovanie VD Žilina, nebolo potrebné brať úvery.
Problém vo financovaní nastal až potom, keď
vláda premiéra Moravčíka uznesením č. 901 zo
dňa 30. augusta 1994 schválila privatizáciu časti podniku Slovenský energetický podnik, š.p., súčasťou ktorej bola aj vodná elektráreň Gabčíkovo.
Túto akciu treba považovať za protiprávnu, pretože je v rozpore so zmluvou s Maďarskou republikou z roku 1977, podľa ktorej SVD je spoločným
majetkom obidvoch štátov. Túto skutočnosť potvrdil aj rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu.
Výstavba VDG i VDŽ pokračovala podľa vládnych uznesení, avšak bez zabezpečenia financovania, ani zo Združenia (SE, a.s prestali plniť svoj
záväzok pre Združenie), ani z garancie na pôžičku. Nastalo vákuum, vláda premiéra Mečiara
preferovala financovanie JE Mochovce na úkor
Gabčíkova. Celú ťarchu financovania VDG ponechali na investora, Vodohospodársku výstavbu
(VVB). Pripravili sme návrh solidárneho financo-
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vania troch vodných diel a splácanie úroku i istiny bez účasti štátneho rozpočtu, len zo zdrojov z predaja elektrickej energie z VDG. Splácanie úveru malo byť z predaja el. energie vyrobenej na VDG po výstavbe a uvedení JE Mochovce
do prevádzky.
Vláda zobrala na vedomie Vodohospodárskou výstavbou pripravené solidárne financovanie i správu o návrhu financovania VDG, VDŽ a VN
Tichý Potok a súhlasila s prísľubom štátnej záruky
na zahraničný úver vo výške 500 mil. USD pre Vodohospodársku výstavbu š. p. Bratislava pre financovanie predmetných vodných diel. Z tohto úveru sa financovala dostavba VDG, VDŽ a príprava
VD Tichý Potok.
Bohužiaľ, aj po dokončení JE Mochovce sto
percent výnosov z vyrobenej elektrickej energie
na VDG brali SE a.s. a to až do roku 2003, keď začali platiť - ale iba 65 % z predanej energie. Zisk
SE od roku 1994 do roku 2003 z VDG prekračuje
sumu 20 miliárd Sk. Je to suma za ktorú sa mohli
postaviť tri vodohospodárske diela veľkosti VD Tichý Potok či tri VD Žilina.
Príprave a realizácii SVD G-N od počiatku sa
kládli od zainteresovaných, zväčša politikov, prekážky. Preto príprava trvala viac ako 20 rokov, a realizácia do prerušenia prác maďarskou stranou
na VD Gabčíkovo 21 rokov. VDG potvrdilo, že česko-slovenská vodohospodárska škola mala svetovú úroveň, i náš priemysel dokázal vyrobiť kvalitné technologické zariadenia, turbíny, generátory,
plavebné vráta, haťové konštrukcie a podobne,
všetko nezvyčajných parametrov.
I v súčasnosti odchádza 35 % z predaja elektrickej energie podľa vraj nevypovedateľnej
zmluvy ktorú uzatvorila vláda premiéra Dzurindu, do SE a.s., presnejšie zahraničnému vlastníkovi. Od roku 2004 do súčasnosti za prevádzku VEG
odišlo ďalších 7,0 miliárd Sk, zahraničnému vlastníkovi. Ďalšie prípadné vodné dielo strednej veľkosti! I tak vedeli narábať s vlastníctvom národa
niektoré poprevratové vlády.
Napriek morovým ranám, ktoré postihli VDG,
je čo oslavovať. Bez Vodného diela Gabčíkovo by
sme sa museli starať o protipovodňovú ochranu veľkej časti Žitného ostrova, o zabezpečenie
plavby od Bratislavy po Palkovičovo a bezmocne
by sme sa prizerali na vyschnuté dunajské ramená, na hynutie lužného i komerčného lesa, trápili by nás hlboko zaklesnuté hladiny podzemných
vôd v hornej časti Žitného ostrova a Szigetközu
so všetkými negatívnymi dôsledkami na prírodu,
lesy i poľnohospodársku výrobu. Bez úžitkov z výroby elektrickej energie, bez zlepšenia plavby. Bez
príjmov, len s výdavkami. VD Gabčíkovo vyrobilo
doteraz takmer 50 miliárd kWh kvalitnej elektrickej energie, čo predstavuje dvojročnú spotrebu
Slovenskej republiky.
Ďakujem i týmto príspevkom všetkým zúčastneným na príprave i výstavbe Vodného diela Gabčíkovo, diela tretieho tisícročia.
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20 rokov prevádzky
plavebných komôr Gabčíkovo
Ing. Monika Švecová
Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

Prekonávanie až 21 m spádu na
Vodnom diele Gabčíkovo umožňujú
dve paralelné plavebné komory, ktoré majú využiteľnú šírku 34 m a dĺžku
275 m. Od prvej preplavby cez stupeň
Gabčíkovo uplynulo 4. 11. 2012 už 20

plavebných komôr. Prvé plavidlo prešlo cez stupeň Gabčíkovo začiatkom novembra a už o 20 dní bolo potrebné využiť obe plavebné komory na prevedenie časti veľkej vody haťovou prevádzkou (prietok Dunajom bol takmer

ní dolných vrát do prietoku. Dolné vráta v tejto „skúške“ obstáli, i keď nie bez
následkov. Prietok bol zastavený, a tak
horné zhlavie mohlo byť zahradené.
Po vytvorení suchého doku bolo zistené, že voda prepadajúca cez konštruk-

Haťová prevádzka (foto z roku 2005) - horné vráta otvorené len na 10 percent. V roku 1992 boli horné vráta otvorené na
maximum - prietok bol niekoľkonásobne vyšší.

rokov. Za tieto roky boli plavebné komory naplnené približne 76 000-krát.
Roky prevádzky sú poznačené mnohými udalosťami a problémami, s ktorými sa prevádzka i investor musia boriť.
PREVEDENIE VEĽKEJ VODY CEZ
PLAVEBNÉ KOMORY (NOVEMBER
1992)
Hektické boli už prvé dni prevádzky
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6000 m3/s). Dôvodom bolo, že technológia vodnej elektrárne nebola ešte
dostatočne pripravená na spracovanie
povodňového prietoku.
Po ukončení haťovej prevádzky systém nedokázal horné vráta ľavej plavebnej komory uzatvoriť. Zahradiť
konštrukciu do prietoku na zistenie príčiny poruchy nebolo technicky možné,
a tak kompetentní rozhodli o uzatvore-

ciu horných vrát spôsobila ich zanesenie štrkom (išlo o štrk, ktorý ostal v prívodnom kanáli po ukončení stavebných činností).
Nasledovalo vyčistenie horných
vrát, ich oprava, ako aj oprava dolných
vrát poznačených trhlinou na pántovej
rúre po zatváraní do prietoku. Do marca 1993 bola preto v prevádzke len pravá plavebná komora.
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Pohľad do konštrukcie horných vrát

Havária Zernogradu
11 – 12 2012
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Ľavé krídlo dolných vrát pripravené na transport do Gabčíkova

HAVÁRIA PLAVIDLA ZERNOGRAD
V PRAVEJ PLAVEBNEJ KOMORE
A KOLAPS DOLNÝCH VRÁT V ĽAVEJ
PLAVEBNEJ KOMORE
Postupom času boli zisťované ďalšie
problémy s konštrukciami PLK, najmä
dolných vrát. Objavované trhliny boli

Zernograd roku 1994. 11. 2. 1994 vplával
od hornej vody do pravej plavebnej komory remorkér Zernograd. Po chybnom
vyviazaní v komore došlo počas vypúšťania k jeho posunu nad betónový prah
za hornými vrátami, na ktorom sa plavidlo zachytilo. Plavba cez túto komo-

Montáž pravého krídla dolných vrát v pravej PLK

sanované „za pochodu“, nik si nechcel
pripustiť, že hrozí niečo vážnejšie.
Skutočná pravda o „kondícii“ dolných vrát bola odhalená po reťazi udalostí, ktoré spustila havária remorkéra
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ru nebola možná až do „vyslobodenia“
zachyteného Zernogradu. Odstránenie
remorkéra bolo pripravené a prebehlo
v dňoch 19. - 20. 3. 1994 za pomoci ďalších plavidiel. Pre úkon museli byť obe

plavebné komory dlhodobo napustené
(cca 20 hodín) z dôvodu vtedy nedoriešených priesakov medzi komorami.
20. 3. 1994 o 16.30 h pri napúšťaní druhej (ľavej) komory došlo ku kolapsu dolných vrát. Ako ukázalo ďalšie šetrenie, príčinou tohto kolapsu bol
krehký lom spôsobený použitím nového a na účely cyklicky namáhanej konštrukcie dolných vrát nevhodného materiálu s nepreskúmanými vlastnosťami,
a tiež chyby v technologickom postupe
výroby a montáže konštrukcie DV.
Po havárii bola plavba cez Gabčíkovo na mesiac zastavená. V priebehu apríla 1994 boli na zaistenie bezpečnosti vykonané opravy a zosilnenia dolných vrát v pravej PLK a následne bola plavba presmerovaná do tejto
komory.
DRUHÁ GENERÁCIA DOLNÝCH
VRÁT ĽAVEJ PLAVEBNEJ KOMORY
(1995)
Na ľavej komore nasledovala po havárii demontáž konštrukcie, šetrenie
príčin udalosti, prebehol expresný návrh a výroba nových dolných vrát (ČKD
Blansko). Tieto boli uvedené do skúšobnej prevádzky 19. 1. 1995.
Vráta boli otvorenej konštrukcie zo
zvislých I nosníkov prepojených návodnou doskou. Montáž prebiehala
v suchom doku na dolnom zhlaví ľavej
komory.
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DRUHÁ GENERÁCIA DOLNÝCH
VRÁT PRAVEJ PLAVEBNEJ
KOMORY (1996)
V priebehu roka 1995 Vodohospodárska výstavba zabezpečila aj výmenu dolných vrát v pravej komore
– dodávateľom bol Steel OK Levice.
Vráta boli vyhotovené ako uzatvorená dutá konštrukcia a obe krídla tak
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mohli byť na montáž do Gabčíkova priplavené po Dunaji. Skúšobná prevádzka sa začala 22. 1. 1996.
ĎALŠIE VÝZNAMNÉ UDALOSTI
NA PLK
– Doplnenie klapiek na hornom zhlaví
(1996 a 1997)
(Klapky sú situované pred hornými vrá-
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tami, slúžia ako záloha pri poruche horných vrát.)
– Postupné uzatvorenie konštrukcie
dolných vrát v ľavej plavebnej komore (2006-2007) – na obrázkoch.
(K práci sa pristúpilo po opakovaných poruchách vo zvaroch konštrukcie DV.)
Na relatívne malom priestore sa
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3D modely nového segmentu pre výtok č.7

3D model dolných vrát tretej generácie

lom pri zatváraní vrát. K udalosti došlo
12. 12. 2010.
BUDÚCNOSŤ PLAVEBNÝCH
KOMÔR
Po dvadsiatich rokoch prevádzky začína väčšina našich konštrukcií vykazovať únavové poruchy. Jednotlivé časti technológie (konštrukcie, riadenie a ovládanie) je morálne i fyzicky zastarané. Pre udržanie
bezpečnej a nepretržitej plavby pre
ďalšie obdobie je potrebné vykonať
na plavebných komorách množstvo
investícií. Rozpracované investície
na zariadení plavebných komôr Gabčíkovo sú:
– rekonštrukcia riadiaceho systému
plavebných komôr (Regotrans)
– postupná rekonštrukcia hydraulického ovládania konštrukcií vrátane
elektromotorickej inštalácie (práve
prebiehajú práce na vtokoch, výtokoch a na dolných vrátach pravej plavebnej komory - zabezpečujú firmy
ROEZ a HYDAC)
– výroba prvého kusu segmentu výtokov, príprava výmeny všetkých 20 ks
uzáverov vtokov a výtokov
– príprava dolných vrát tretej generácie (zatiaľ vo fáze projektovania, projektantom je SC Statik)
– príprava rekonštrukcie a sfunkčnenia
dynamických ochrán

Segment vo výrobe v SES Tlmače

ZÁVER
Prianím nás všetkých, ktorí sa pohybujeme okolo vodného diela a plavebných komôr na stupni Gabčíkovo je, aby dielo slúžilo svojmu účelu
ešte mnoho rokov, aby spoľahlivo, bez
problémov a zdržaní zabezpečovalo
plavbu na našom úseku Dunaja.

Segment vo výrobe v SES Tlmače

na plavebných komorách stretáva relatívne veľké množstvo techniky a ľudí.
Z toho štatisticky vyplýva pomerne vy-
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soká pravdepodobnosť vzniku neželanej udalosti. Príkladom bolo poškodenie horných vrát po strete s plavid-

Zdroje: archív a dokumentácia VV
Ďalšie obrázky: 4. strana obálky
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Geotechnické problémy hlavných objektov
v Gabčíkove
Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Katedra geotechniky SvF STU, Bratislava

1 ÚVOD
V prípravných fázach výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros bola pre hlavné objekty – vodnú
elektráreň a plavebné komory v Gabčíkove - veľká pozornosť venovaná hlbo-

2 STAVEBNÉ JAMY
Projektanti Hydroconsultu navrhli zakladať vodnú elektráreň i plavebné komory v tesnených stavebných jamách (obr. 1) preto, lebo veľmi priepustné štrkovité zeminy siahali do hĺb-

Obr. 1 Tesnené stavebné jamy pre vodnú elektráreň a plavebné komory v Gabčíkove.

kým stavebným jamám v hrubej vrstve
veľmi priepustných štrkovitých zemín
s vysokou hladinou podzemnej vody.
Išlo o vhodnú konštrukciu, účinné odvodňovanie i zabezpečenie stability
svahov a stien.
Krátko pred dokončením stavby maďarská strana odmietla prehradiť Dunaj a zrušila všetky svoje práce na dokončení stupňa Gabčíkovo
i na výstavbe stupňa Nagymaros. Vďaka neuveriteľnému úsiliu projektantov a stavebných organizácií slovenská strana realizovala náhradné riešenie, ktoré umožnilo uviesť do prevádzky aspoň stupeň Gabčíkovo.
Po uvedení stupňa Gabčíkovo
do prevádzky sa objavili problémy súvisiace s netesnosťami dilatačných
škár plavebných komôr. Vznikli obavy
o existenciu eróznych procesov v podloží i obavy o stabilitu komôr. Tieto
problémy sa darí úspešne riešiť a udržiavať plavebné komory v prevádzkyschopnom stave.
20. jubileum Vodného diela Gabčíkovo si zaslúži spomenúť na vážne geotechnické problémy, ich riešenia v projektoch, počas výstavby i overenie správnosti počas úspešnej prevádzky.
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ky 400 m a hladina podzemnej vody
bola v blízkosti povrchu územia. Podzemné tesniace steny boli vytvorené
zo samotvrdnúcich suspenzií, dná boli
injektované. Svahová stavebná jama
pre elektráreň mala maximálnu hĺbku
34 m, pre plavebné komory 23,5 m.

Obr. 2 Závislosť medzi čerpanými množstvami (Q)
a objemami (V) pre európske jamy.

Značné problémy s netesnosťami
zvislých i horizontálnych prvkov v zahraničí viedli k návrhu a realizácii overovacieho úseku, na ktorom boli v kon-
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krétnych podmienkach zisťované parametre priepustnosti tesniacich prvkov,
možnosti lokalizácie priepustnejších
polôh i postupy na ich dodatočné dotesnenie. Medzi najdôležitejšie poznatky z tohto úseku patrila potreba chemickej injektáže vo vnútri štrkovitých
vrstiev injektovaných ílocementovou
zmesou. Bez nej nebolo možné dosiahnuť priepustnosť, ktorá bola predpísaná v projekte.
Hodnoty súčiniteľov filtrácie injektovaných dien (kd = 2×10-6 m/s) a tesniacich stien (ks = 2×10-7 m/s) boli odvodené zo skúseností, ktoré boli získané vo veľkých tesnených stavebných
jamách v Nemecku, vo Francúzsku
i v Holandsku. Dôležité boli najmä poznatky z nemecko-francúzskych vodných elektrární vytváraných na Rýne
v podobných podmienkach, aké sa
očakávali v Gabčíkove. Na obr. 2 sú
na zvislej osi uvedené množstvá vody
(Q) čerpané zo stavebných jám, na vodorovnej osi sú objemy v tesnených
priestoroch jám medzi hladinami vody
na vonkajších a vnútorných stranách
tesniacich stien (V). Súvislou čiarou vyrovnaná závislosť medzi čerpanými
množstvami a objemami predstavuje slušnú európsku úroveň kvality tesniacich prvkov, z ktorej boli odvodené
projektové parametre pre gabčíkovské
jamy. Pomocou nich boli určené množstvá vody, ktoré sa mali čerpať z našich
jám; tieto množstvá pre jamu elektrárne i plavebných komôr sa pohybovali
okolo 1,0 m3/s a na obr. 2 sú znázornené plnými krúžkami. Gabčíkovské jamy
boli v tom čase v Európe najväčšie.
Na odvodnenie jám boli navrhnuté vŕtané studne s ponornými čerpadlami. Zo všetkých studní pre elektráreň (VE) sa čerpalo maximálne množstvo vody 0,6 m3/s vtedy, keď sa hladina v jame znížila pod úroveň základovej
škáry; pre plavebné komory (PK) malo
takéto maximálne čerpané množstvo
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hodnotu 0,3 m3/s. Na udržia- vanie hla- okolo 17 m cez vrstvu rašeliny. S ohľa- lej steny po rozpojovaní hornín trhavidín pod dnami jám bolo potrebné čer- dom na malú šmykovú pevnosť rašeli- nami. Skalný klin sa po odstrele zdvihol
pané množstvá vody zmenšovať, pre- ny vznikli obavy o porušenie stien; ex- a uvoľnené kamene mu zabránili vrátiť
tože už boli vyčerpané množstvá vody, pertné analýzy viedli k lokálnym de- sa na pôvodné miesto, v žiadnom príktoré boli uzavreté v póroch štrkovi- formáciám až 300 mm. Jednoduchým pade nemohlo ísť o dôsledky seizmictých zemín nad maximálne znížený- opatrením bolo konsolidačné spevne- kej činnosti.
mi hladinami. Potom stačilo dlhodobo nie vrstvy rašeliny; po znížení hladiny
Slovenská časť našej komisie odčerpať z jamy pre elektráreň množstvo vody v jame prestal na vrstvu rašeliny mietla uznať akékoľvek rizikové fak0,2 m3/s, z jamy pre plavebné komo- pôsobiť vztlak, voda z nej odtiekla a vý- tory a podobné závery boli prijaté aj
ry množstvo 0,05 m3/s. Dlhov iných komisiách. Postrehli
dobo čerpané množstvá boli
sme však veľký záujem mapodstatne menšie ako predďarskej strany o problémy
pokladali projekty, čo svedčistupňa Gabčíkovo; krátko
lo o vynikajúcej kvalite tesniapotom Maďarsko zastavilo
cich prvkov. Na obr. 2 sú zmevšetky práce.
ny čerpaných množstiev znáNasledovali neuveriteľné
zornené zvislými úsečkami.
aktivity našich projektantov
Experimentálne znižovaa iných organizácií, ktoré zania hladín v stavebných jabezpečili dokončenie stupmách sa uskutočnili pred
ňa Gabčíkovo a jeho uvezačiatkami výkopov. Bolo
denie do prevádzky. Známe
potrebné preukázať, či sa
sú tiež výsledky rokovaní
na celkových čerpaných
Medzinárodného súdneho
Obr. 3 Vektory filtračných rýchlostí a priepustnejšie polohy v injektovanom
množstvách významnejšie
dvora v Haagu, ktoré vytvodne vodnej elektrárne.
nepodieľajú sústredené prírili podmienky pre dokončetoky vody do jám cez prienie stupňa Nagymaros, rozpustnejšie polohy v tesniacich prvkoch. sledky inklinometrických meraní pre- sudok však maďarská strana doteraz
Podľa návrhu kolektívu z Katedry geo- ukázali vo vrstve rašeliny veľmi malú neakceptovala.
techniky Stavebnej fakulty SVŠT v Bra- lokálnu deformáciu – približne 5 mm.
tislave boli vo vnútorných priestoroch Stabilita tesniacich stien teda nebola 4 DILATAČNÉ ŠKÁRY PLAVEBNÝCH
stavebných jám preto vytvorené pozo- ohrozená.
KOMÔR
rovacie vrty na systematické sledovaKrátko po obdivuhodnom prehranie úrovne hladín i rýchlostí prúdenia 3 RIZIKOVÉ FAKTORY SÚSTAVY
dení Dunaja a uvedení stupňa Gabčívody, ktorá cez ne pretekala. Na meraV úvode som spomenul zastavenie kovo do prevádzky sa objavili problénie filtračných rýchlostí boli použité in- prác maďarskou stranou na dokončení my pri plavebných komorách. Počas
dikátorové metódy založené na prin- Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Na- plnenia komôr sa v pozorovacích vrcípe sledovania vertikálneho prúde- gymaros v roku 1989. Tomuto rozhod- toch okolo nich v tesnenom priestonia vody vo vrtoch spôsobeného v ne- nutiu predchádzali snahy Maďarska re veľmi rýchlo zvyšovali hladiny podhomogénnom prostredí prepojením o vytvorenie rizikových faktorov sústa- zemnej vody i rýchlosti prúdenia. Porôznych tlakových horizontov. Výsled- vy. Do Budapešti boli zvolaní pracov- čas vyprázdňovania komôr sa znižoky meraní pre injektované dno vodnej níci akadémií vied, vysokých škôl, vý- vali aj hladiny vody v pozorovacích
elektrárne sú uvedené na obr. 3. Pri po- skumných a iných organizácií. Boli vy- vrtoch. Dospeli sme k záveru, že príčizorovacích vrtoch sú znázornené vek- tvorené komisie zložené z pracovníkov ny zmien hladín a rýchlostí prúdenia
tory filtračných rýchlostí a z nich vy- maďarskej a československej strany, vody v okolí komôr spočívajú v poruchádzajúce priepustnejšie polohy v in- ktoré mali prerokovať rizikové faktory šených gumových tesneniach dilatačjektovanom dne. Maximálne filtračné stupňa Nagymaros.
ných škár medzi jednotlivými blokmi
rýchlosti boli menšie ako medzné hodJa som bol členom komisie, ktorá komôr. Pri zmenách smerov a rýchlosnoty pre filtračnú stabilitu. Piesočnaté mala prerokovať rizikové faktory geo- tí prúdenia v okolí porušených tesnečastice v póroch štrkovitých zemín sa logického a seizmologického charak- ní dilatačných škár sa v značnom rozvplyvom hydrodynamických účinkov teru.
sahu dostávali do pohybu piesočnaté
počas čerpania vody z vŕtaných studMaďarská strana nám predložila fo- častice v póroch štrkovitých zemín, poní nemohli dostať do pohybu. Z toho tografie dna stavebnej jamy v Nagy- čas vyprázdňovania komôr piesočnaté
vychádzalo rozhodnutie, že priepust- marosi, na ktorých bolo vidieť otvore- častice vnikali do kanálov pod dnami
nejšie polohy netreba doinjektovávať né trhliny značnej šírky, okolo 200 mm, komôr a boli odplavované do odpada mohlo sa začať s hĺbením stavebnej pričom tieto trhliny boli maďarskými ného koryta pod vodnou elektrárňou.
jamy. Rovnaké rozhodnutia boli vyko- vedcami prisúdené intenzívnej seizDôsledky týchto procesov sa prenané aj pre kvalitné tesniace prvky pla- mickej činnosti v minulosti. Na našu javovali v značných hodnotách sadavebných komôr.
žiadosť nám bolo umožnené prezrieť si nia povrchu územia v okolí komôr (išlo
Tesniace steny zo samotvrdnúcej stavebnú jamu. Naozaj sme videli otvo- o desiatky cm). Najväčšie obavy o stasuspenzie v časti stavebnej jamy pre rené trhliny takej šírky, ale tieto trhliny bilitu komôr však vyvolávali intenzívne
plavebné komory prechádzali v hĺbke mali tvar šošovky a našli sa blízko zvis- hydrodynamické účinky a filtračné po-
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ruchy v ich podloží. Preto bolo potrebné čo najskôr porušené polohy lokalizovať a následne ich ihneď utesňovať.
Nebolo veľkým problémom utesňovanie porušených polôh v stenách komôr nad hladinou vody v prázdnych
komorách, pričom sa preverovali rôzne systémy dotesňovania. Za najvhodnejšie látky na dotesňovanie dilatačných škár v blízkosti porušených tesnení boli vybraté polyuretanové živice,
ktoré majú veľmi dobré adhézne vlastnosti na betón a zostávajú dlhodobo
pružné, takže dotesnené dilatačné škáry môžu plniť svoje hlavné funkcie spočívajúce v rozdielnych sadaniach blízkych blokov. Takéto požiadavky spĺňajú dvojzložkové polyuretanové živice
Bevedan a Bevedol WFA.
Veľmi problematické však boli lokalizácie a dotesňovania porúch v plniacich a prázdniacich kanáloch. Čerpací
systém nemal na začiatku dostatočnú
kapacitu na vyčerpanie veľkých prítokov vody do kanálov, preto prieskumné
a prvé dotesňovacie práce museli vykonávať potápači. Veľkým problémom
boli pre nich aj možnosti prístupu
do systému kanálov pod dnami plavebných komôr. Až dodatočne boli v dnách
komôr vytvorené pre tento účel otvo-

Obr. 4 Princíp dotesňovania dilatačných škár
s porušeným gumovým tesnením.

ry. Po čiastočnom dotesnení porušených škár a zväčšení kapacity čerpacieho systému sa vytvorili podmienky
pre prieskum kanálového systému pod
dnami komôr, čo umožnilo perfektnú
lokalizáciu a dotesňovanie porušených
polôh v suchých priestoroch.
Princíp dotesňovania dilatačných
škár s porušeným gumovým tesnením
je znázornený na obr. 4. Polyuretanové zložky Bevedan a Bevedol WFA sa
spolu zmiešavajú až v dilatačnej škáre.
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Krycí plech na povrchu dosky a pásový základ pod dilatačnou škárou bránili
úniku polyuretanovej živice do väčších
vzdialeností od porušeného tesnenia.
Pásový základ pod dilatačnými škárami
plnil veľmi dôležité úlohy: bránil väčším rozdielom sadania susedných blokov, preážal únikom väčších množstiev
vody a intenzívnejším hydrodynamickým účinkom i väčšiemu rozsahu filtračného porušenia podložia komôr.
Je veľmi pravdepodobné, že gumové tesnenia boli porušené už počas výstavby; o tom svedčia zmeny režimu prúdenia podzemnej vody v okolí komôr ihneď po ich uvedení do prevádzky. Pre zabránenie zväčšovania
rozsahu filtračných porúch boli prijaté viaceré opatrenia, ktoré zabezpečili
stabilitu komôr; nemali sa napríklad súčasne plniť vodou obidve komory a čas
udržiavania plnej komory mal byť čo
najkratší.
Pre stabilitu plavebných komôr je
stále veľmi dôležitá otázka o rozsahu
filtračného porušenia podložia. Podľa
starostlivých meraní vertikálnych posunov komôr pracovníkmi úseku technicko - bezpečnostného dohľadu Vodohospodárskej výstavby nie je časový
priebeh sadania ustálený ešte ani v súčasnosti. Najväčšie sadanie sa vyskytuje na pravom múre pravej plavebnej
komory, ktoré má v súčasnosti hodnotu 180 mm; takmer 80 % z tejto hodnoty sa dosiahlo ešte počas výstavby
v suchej stavebnej jame pred prehradením Dunaja, zvyšných 20 % (36 mm)
pribudlo za 20 rokov počas prevádzky
komôr, kedy sa v podloží mohli rozvíjať
filtračné poruchy.
Podľa môjho názoru majú filtračné
poruchy v podloží komôr lokálny charakter, sústreďujú sa do bezprostredného okolia porušených tesnení dilatačných škár. Neustálený charakter sadania komôr (i vodnej elektrárne a vysokých hrádzí prívodného kanála)
spôsobuje stláčanie neogénneho ílovitého podložia vo veľkej hĺbke (okolo
400 m). Treba si uvedomiť, že pri elektrárni je veľká šírka prívodného kanála (800 m) a zaťaženie vodou v ňom má
hodnotu 200 kPa. Iné názory tvrdia, že
príčinou dlhodobého priebehu sadania
sú filtračné poruchy v podloží komôr.
Stav dilatačných škár sa kontroluje pri každej príležitosti, keď sa vyčerpá voda z plavebnej komory. Všetky
kontrolné práce a opravy treba robiť
vždy len v jednej komore, aby druhá
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komora mohla byť v normálnej prevádzke. Miesta sústredných prítokov
vody do komôr sa vždy dotesňujú; potešiteľné je, že účinnosť dotesňovania
je veľmi dobrá a rozsah takýchto prác
sa neustále zmenšuje. V blízkosti dotesňovaných dilatačných škár sa robia
do základových dosák vrty, cez ne sa
skúma stav podložia dynamickými penetračnými skúškami a voľné priestory
sa ihneď preinjektovávajú. V ostatných
rokoch sa na prieskum stavu podložia
komôr používa aj georadar.
Gabčíkovské plavebné komory sú
do určitej miery nešťastným objektom. Okrem porušených tesnení dilatačných škár havaroval pri dokončovacích prácach dočasný tabuľový uzáver
ľavej komory, v pravej komore sa potopil ukrajinský remorkér, krátko po jeho
odstránení havarovali dolné vráta ľavej
komory.
5 ZÁVERY
Vodné dielo Gabčíkovo patrí medzi najvýznamnejšie a najväčšie stavby na Slovensku. Nie technické práce, ale politické problémy boli hlavnou
príčinou jeho oneskoreného využívania. V projektoch i počas výstavby sa
vyskytli chyby, ktoré sa prejavili až počas jeho prevádzky. Všetky problémy
sa darí úspešne riešiť a hlavné objekty
spoľahlivo plnia všetky svoje funkcie.
Vodné dielo Gabčíkovo významne
prispelo k ochrane slovenského i maďarského územia pred povodňami,
ekologicky čisto vyrobilo mnoho vzácnej elektrickej energie, zlepšilo podmienky plavby po Dunaji a pre ľudí vytvorilo vynikajúce podmienky pre oddych a športové využitie. Jeho súčasťou je aj areál divokej vody v Čunove,
ktorý významne prispel k tomu, že slovenskí vodní slalomári patria medzi
svetovú špičku a vodný slalom je už
roky najúspešnejším športom na Slovensku.
Dvadsať rokov úspešnej prevádzky
Vodného diela Gabčíkovo je príležitosťou na úprimné poďakovanie a obdiv
projektantom Hydroconsultu, pracovníkom Hydrostavu, Váhostavu i ďalších
stavebných podnikov, pracovníkom
Vodohospodárskej výstavby i pracovníkom niektorých riadiacich orgánov,
ktorí aktívne prispeli k tomu, že vzniklo dielo, za ktoré sa slovenské stavebníctvo nemusí hanbiť a jeho využívanie
je pre slovenské hospodárstvo veľkým
prínosom.
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Nedeštruktívna defektoskopia
na VD Gabčíkovo z hľadiska TBD
Ing. Boris Petríček
Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava

Defektoskopia je metóda zaoberajúca sa nedeštruktívnym spôsobom zisťovania porúch v konštrukčných materiáloch. Slúži na zisťovanie
vlastností materiálov, ich kvality a nedostatkov, porúch spojov a taktiež aj
chýb povrchových úprav. Nedeštruktívnou defektoskopiou je možné zistiť
poruchy aj počas prevádzky zariadení,
bez narušenia ich chodu a bez demontáží kontrolovaných konštrukcií. Spoločným rysom všetkých nedeštruktívnych metód je aplikácia známych fyzikálnych princípov, ktoré svojou aplikáciou počas skúšky zariadenie alebo
konštrukciu mechanicky, chemicky ani
tepelne nepoškodia. Všeobecný princíp každej defektoskopickej metódy
spočíva v indikácii skúšaného predmetu príslušným fyzikálnym médiom. Metóda nedeštruktívnej defektoskopie
je známa tiež pod skratkou NDT (The
Non-Destructive Testing). Na kontrolu
na SVD Gabčíkovo sa najčastejšie využívajú nasledovné metódy kontroly:
Vizuálna kontrola (VT), pri ktorej
obhliadkou konštrukcií vodného diela určujeme aktuálny stav konštrukcie
a stav povrchu spojov – zvarov. Ide o
základnú metódu NDT kontrol, vykonáva sa vždy ako prvá. Môžeme ju opísať aj ako bezdotykovú kontrolu, na základe ktorej sa vizuálne zisťuje vznik
trhlín, stav zvarov a únava alebo korózia konštrukcie.
Magnetická prášková kontrola (MT),
ktorou je možné zistiť povrchové necelistvosti u feromagnetických materiálov. Ide o magnetoinduktívnu metódu
odhaľujúcu poruchy ako napr. trhliny,
štrbiny, pukliny a to na základe narušenia toku siločiar magnetického poľa od
jedného pólu k druhému. Ako indikátor sa v tejto metóde používa feromagnetický prášok, zväčša aplikovaný vo
forme spreju.
Kapilárna kontrola (PT) využíva kapilárne vlastnosti kvapalín, nazýva-
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ných tiež penetranty, k zisťovaniu povrchových necelistvostí konštrukcií,
ako napr. studené spoje, trhliny. Hlavnou prednosťou kapilárnych metód je
ich ekonomickosť, univerzálnosť a jednoduchosť, avšak na druhej strane aj
obmedzenosť využitia tejto metódy
iba pri povrchových poruchách v konštrukciách a potreba dokonalého očistenia skúšaného povrchu. Princíp kapilárnych metód spočíva v pokrývaní skú-

Kontrola zvaru penetračnou skúškou

zený impulz ultrazvukových vĺn rozdielny, čo následne zachytáva echogram.
Prvotným cieľom všetkých kontrol
je určiť stav používanej konštrukcie
a prípadné poruchy opotrebovaných
materiálov alebo zvarov. Vďaka včasnej diagnostike je možné predchádzať
neplánovaným poruchám a odstávkam zariadení. Druhotným cieľom je
pri výrobe novej konštrukcie dozerať
na požadovanú kvalitu nových zvaro-

Kontrola rovnakého zvaru magnetickou skúškou

šaného povrchu penetrantom tak, aby
mohol vniknúť do necelistvostí konštrukcie a po odstránení prebytku penetrantu z povrchu konštrukcie, vzlína
zvyšný penetrant za pomoci kontrastnej vývojky a vytvára tak farebnú indikáciu v mieste poruchy konštrukcie.
Ultrazvuková kontrola (UT) slúži na
diagnostikovanie vnútorných porúch
materiálov prostredníctvom objemových parametrov. V defektoskopii sa
používa piezoelektrický spôsob, ktorý
je založený na základe odrazu ultrazvukových vĺn od konštrukcie. V prípade
vnútornej poruchy konštrukcie je odra-

vých spojov, a tým zabezpečiť požadovanú životnosť celej konštrukcie.
Počas výstavby boli tieto kontroly
vykonávané zriedka z dôvodu rýchlej
výstavby a časovej tiesne, čo sa preukázalo najmä na kvalite prác hradiacich
konštrukcií a to najmä v oblasti zvarových spojov. V spomínaných miestach
preto dochádzalo k častým poruchám,
ktorých sanácie sú pre firmu finančne
náročné a nie vždy je ich možné časovo plánovať. Pri ďalších rekonštrukciách boli skúšky NDT vykonávané dodávateľom, čo bolo pre firmu finančne,
ale aj kvalitatívne nevýhodné. Z toho

Vodohospodársky spravodajca

11 – 12 2012

Z vodohospodárskej praxe
dôvodu si Vodohospodárska výstavba š. p. (ďalej aj VVB š.p.) od roku 2006
zriadila na výkon NDT prác samostatné
pracovisko, na úseku technicko-bez-

Trhlina na ramene výtoku č. 6

pečnostného dohľadu (ďalej aj TBD).
Postupne sa docielilo, že všetky kontroly pred i počas rekonštrukcií vykonávala VVB š.p. vo vlastnej réžii. Týmto krokom sa ušetrili nemalé finančne
prostriedky, ktoré mohli byť ďalej využité na iné potrebné opravy.
Od roku 2011 je NDT pri rekonštrukciách a výrobe zariadení pre SVD Gabčíkovo opäť vykonávaná dodávateľsky a TBD vykonáva prevádzkové kontrolné merania na už prevádzkovaných
konštrukciách SVD Gabčíkovo. Kontrolu dodávateľov rekonštrukcií realizujeme formou supervízie, čo znamená kontrolu dodanej konštrukcie po
kontrolách dodávateľom. Vykonáva

sa 100 % vizuálna kontrola a na 20 %
zvarov sa vykonáva magnetická a ultrazvuková kontrola. Kontrola sa vykonáva na náhodne vybraných zvaroch
konštrukcie, pričom sa zameriavame
hlavne na to, či zvary na konštrukciách
vyhovujú požadovanej kvalite.
Od zriadenia pracoviska NDT na TBD
boli postupne vyškolení pracovníci na
jednotlivé typy kontrol a spôsobilosti
na realizáciu vizuálnych metód testovania a korozívnu ochranu získali aj vybraní zamestnanci úseku prevádzky VVB
š.p.. Postupne sme od roku 2006 začali vykonávať potrebné kontroly na hradiacich konštrukciách SVD Gabčíkovo.
Napríklad počas zaslepovania otvorov
na dolných vrátach na ľavej plavebnej
komore sme vykonávali všetky potrebné NDT kontroly na nových zvaroch
konštrukcie. Podľa zváracieho technológa a projektanta boli v tomto prípade na každý zvar stanovené 3 medzioperačné kontroly a 3 finálne kontroly zvaru. Počas výkonu kontrol boli na
podnet pracovníkov TBD projektantom
predpísané penetračné skúšky (NDT realizované kapilárnymi metódami testovania) nahradené magnetickými skúškami. Touto zmenou boli pri dodržaní podmienok kontrol urýchlené a tým
aj zlacnené zváračke práce. NDT práce
vďaka tomu prebiehali plynule a nebrzdili opravy na vrátach (časť opráv a tým
aj časť kontrol NDT bola realizovaná
priamo v plavebnej komore pri predohreve konštrukcie na 250 a neskôr
150 °C). Na nasledujúcom obrázku je
pre lepšiu názornosť porovnaná zistená
indikácia chyby zvaru pri realizácii NDT
penetračnými skúškami a magnetickými skúškami na rovnakom zvare.
Počas odstávok plavebných komôr
(ďalej aj PLK) sa na regulačných uzá-

veroch vykonávajú kontroly uchytenia
ramien a segmentu hradidla. Kontrola je zameraná hlavne na zvarové spoje rameno – príruba a príruba – segment. Počas opráv jednotlivých uzáverov bolo zistené, že tieto miesta sú
najcitlivejšie a dochádza na nich ku
prasklinám. Trhliny po očistení náteru
na lesklý kov nie je vidno. Po vykonaní
magnetickej práškovej metódy sa trhliny ukážu a je možná ich oprava. Preventívnou kontrolou týchto miest je
možné odhaliť trhliny skôr a tým vykonávať preventívne opravy, čím za zvyšuje životnosť a prevádzkyschopnosť
regulačných uzáverov.
Kvalita prevedenia zvarov je extrémne dôležitá a to hlavne z dôvodu,
že všetky konštrukcie na vodnej stavbe sú namáhané cyklickým namáhaním, teda na únavu. Pri tomto druhu
namáhania sa aj pri malom, ale pravidelnom zaťažení môžu prejaviť únavové trhliny, ktoré potom končia poškodením konštrukcie. Trhliny vychádzajú
z koncentrácie napätia. Koncentrácie
môžu vznikať buď zo zlého tvarového
návrhu konštrukcie (ostré hrany) alebo
zo zle prevedených zvarových spojov.
Z tohto dôvodu je veľmi dôležité vykonávať kontroly nielen počas prevádzky
už existujúcich zvarov, ale rovnako dôležitá je aj dôkladná kontrola počas výroby nových konštrukcií.
Zabezpečenie realizácie NDT je síce
pre VVB š.p. finančne aj personálne náročné, no pre medzinárodne významné vodné dielo akým je SVD Gabčíkovo
je periodická NDT nevyhnutná z hľadiska dlhodobej prevádzkyschopnosti a bezpečnosti. Na vodnom diele sa
nachádzajú komplikované kovové hradiace konštrukcie a ich pravidelná kontrola je nevyhnutná.

Humor Tibora Eleka
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Disponibilné vodné zdroje Slovenska
a ich súčasný stav
Ing. Jana Poórová, PhD., RNDr. Peter Škoda, Ing. Eugen Kullman, PhD.,
Ing. Ľubica Lovásová, RNDr. Ján Gavurník
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

ÚVOD
Rastúci nedostatok vody (takej vody,
ktorá je vhodná pre realizáciu požiadaviek na vodu) patrí v súčasnosti medzi
najdôležitejšie problémy, ktorým musí
civilizácia 21. storočia čeliť. Voda je základným (hlavným) sprostredkovateľom medzi potenciálnymi klimatickými
zmenami a budúcim vývojom prírodných subsystémov a socio-ekonomických sektorov na Zemi.
Tohtoročné leto prinieslo viaceré rekordy, extrémne suché počasie sa podpísalo aj na extrémne nízkej úrovni
prietokov vodných tokov, výške hladín
podzemných vôd, ako aj výške hladín
niektorých vodných nádrží. Je treba povedať, že súčasná hydrologická situácia (ku koncu septembra) je dôsledkom
nielen veľmi suchého tohtoročného
leta, ale aj situácie z predchádzajúceho roka. Zároveň je ešte potrebné povedať, že podobné hydrologické situácie sa vyskytli aj v minulosti, napr. bolo
tomu tak v rokoch 1945 až 1947, 1983,
1992, 1993 a v rokoch 2002 a 2003.
Otázka možných klimatických
zmien a ich dôsledkov na ľudskú populáciu v súčasnosti rezonuje už nielen medzi vedcami, ktorí ako prví indikovali možný negatívny účinok klimatických zmien, ale už sa nimi začali zaoberať aj politici, ktorí majú v rukách
možnosť prijať opatrenia na ich elimináciu, resp. celá verejnosť, ktorej sa bytostne dotýka. A nielen preto v posledných rokoch široko diskutovaná otázka klimatických zmien je veľmi aktuálna aj pre oblasť vodných zdrojov.
V nasledujúcom príspevku chceme poukázať na niektoré aspekty týkajúce
sa vodných zdrojov Slovenska, získané na základe výsledkov kontinuálneho monitorovania hydrologických procesov. Kontinuálne monitorovanie vôd
je základom pre hodnotenie súčasného a budúceho stavu vodných zdrojov,

16

pre odhad negatívnych účinkov zmeny
klímy a pri tvorbe opatrení na znižovanie dôsledkov týchto zmien, ako aj dôsledkov extrémnych fáz hydrologického režimu (povodní a sucha) [1]. Preto nevyhnutne monitoring vôd predstavuje jeden zo základných nástrojov
vodného plánovania a vodnej politiky
štátu, lebo významne vstupuje do analýz možného využívania vodných zdrojov vrátane ich ochrany.
V tomto príspevku nadväzujeme
na popis hydrologického režimu roku
2011, ktorý je podrobne popísaný v [2].
VODNÉ ZDROJE SLOVENSKA A ICH
REŽIM
Vodné zdroje nášho štátu predstavujú prírodné bohatstvo a ich delenie a dopĺňanie je dané klimatickými, hydrologickými, hydrogeologickými a fyzicko-geografickými podmienkami. Racionálne využívanie vodných
zdrojov, teda zosúladenie požiadaviek
spoločnosti na vodu a disponibilných
vodných zdrojov je jedným z hlavných
predpokladov udržateľného rozvoja
spoločnosti.
Geografické situovanie Slovenska
na rozvodnici morí Čierneho a Baltského (rozhranie prebieha približne
po slovensko-poľskej štátnej hranici
a v úseku Štrba - Čirč na našom území)
predurčuje spolu s danými prírodnými
podmienkami odtok vôd z územia republiky. Vody z 96 % rozlohy štátu odtekajú prostredníctvom Dunaja a jeho
prítokov do Čierneho mora, zvyšné 4 %
sú prostredníctvom prítokov Visly odvodňované cez Poľsko do Baltického
mora. Celkovo odteká z územia Slovenska do susedných štyroch štátov
(Maďarsko, Poľsko, Ukrajina a Česko)
v dlhodobom priemere asi 2 869 m3.s1
vody (vrátane vôd Tisy). Aj keď územie Slovenska sa nachádza na európskej rozvodnici dvoch úmorí, dispo-

nuje vodnými zdrojmi, ktoré v porovnaní s odtokom z územia Slovenska
sú neúmerne vyššie. Tieto vodné zdroje buď na naše územie pritekajú so susedných štátov (Dunaj, Bodrog, menšie časti povodia Váhu) alebo sa nášho
územia hranične dotýkajú (Tisa, Dunajec), či tvoria hraničný tok s odtokovým územím na obidvoch stranách
hranice (Morava, Ipeľ, Poprad). Z celkového vodného fondu povrchových
vôd na slovenskom území pramení iba
13 %. Toto množstvo môžeme reálne
považovať za disponibilné množstvo
z povrchových vôd, využiteľnosť zvyšných zdrojov povrchových vôd podlieha dohodám o hraničných vodách so
susednými štátmi.
Prírodné zdroje podzemných vôd
pre územie Slovenska boli vyčíslené
na úrovni 140 m3.s-1 až 150 m3.s-1 a sú
to dynamické (dopĺňané a odtekajúce) podzemné vody v prírodných podmienkach. Ale iba časť z nich sa dá vodohospodársky využiť, tzv. využiteľné
zdroje podzemných vôd. Využiteľné
množstvá podzemných vôd sú aktuálne uvádzané na úrovni 78,67 m3.s-1.
Režim povrchových vôd, hladín
podzemných vôd a výdatností prameňov počas roka ovplyvňuje súbor
klimatických činiteľov, ktoré v konečnom dôsledku podmieňujú charakter
roka. Na režim a vývoj majú dôležitý
vplyv fyzicko-geografické charakteristiky územia, napr. orografická členitosť
územia, a preto nie je ich režim a vývoj
v rámci územia rovnaký.
VODNÁ BILANCIA
Disponibilný vodný fond Slovenska, vzhľadom na svoju rozkolísanosť
a nerovnomerné rozdelenie nepostačuje vždy a všade kryť požiadavky na vodu, a preto je nutné aktuálne
disponibilné množstvo prerozdeľovať
v čase a priestore rôznymi vodohospo-
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dárskymi opatreniami s cieľom zabezpečiť v čase jeho prebytkov jeho akumuláciu a v čase jeho nedostatku jeho
nadlepšenie.

Pre detailnejšiu ilustráciu stavu hydrologickej bilancie na Slovensku v roku
2011, v tab. 2 sú uvedené hodnotenia úhrnov zrážok a odtoku v jednotli-

Pre doplnenie informácie o stave vodných zdrojov v suchých rokoch
1993, 2003 a 2011, tab. 3 sú uvedené
sumárne hodnoty užívania vôd a cel-

Tab. 1 Hydrologická bilancia
% normálu

% normálu

% normálu

2011

2003

1993

Zrážky

87,5

77,2

91,2

Ročný prítok do SR

70,4

67,4

78,1

Ročný odtok

76,5

66,5

78,9

Ročný odtok z územia SR

81,1

60,7

84,9

Hydrologická bilancia

Súčasná hydrologická situácia je nepriaznivá. Aby sa dalo lepšie poukázať
na stav hydrologickej situácie zaznamenaný v tohtoročnom auguste alebo v septembri na väčšine povrchových a podzemných vodných zdro-

vých čiastkových povodiach Slovenska
a opätovne v porovnaní s rokmi 1993
a 2003.
Z hodnôt uvedených v tab. 2 je vidieť, že charakter zrážkového obdobia iba v 4 čiastkových povodiach bol

kové zásoby vo VN k 1. 1. nasledujúceho roka podľa výsledkov Kvantitatívnej
vodohospodárskej bilancie v jednotlivých rokoch [3].
Ako je vidieť na konci všetkých
troch suchých rokov, celkové zásoby

Tab. 2 Hodnotenie úhrnu zrážok a odtoku

Oblasť
povodia

Dunaj

Čiastk.
povodie

Plocha
povodia
[km2]

% normálu

% normálu

% normálu

2011

2003

1993

zrážky

odtok

ChZO

zrážky

odtok

ChZO

zrážky

odtok

ChZO

Morava*

2 282

90

77

N

65

62

VS

96

84

N

Dunaj*

1 138

68

103

VS

56

83

VS

86

89

S

Váh

14 268

83

81

S

75

62

VS

90

88

N

Nitra

4 501

83

80

S

70

52

VS

99

65

N

Hron

5 465

85

40

S

74

46

VS

93

69

N

Ipeľ *

3 649

74

79

VS

70

40

VS

85

40

S

Slaná

3 217

79

93

VS

68

43

VS

93

51

S

Bodrog*

7 272

92

83

N

87

47

S

94

80

N

Bodva

858

82

92

S

79

26

V

70

23

VS

Hornád

4 414

97

66

N

85

52

S

86

63

S

Dunajec
a Poprad

Dunajec
a Poprad

1 950

101

117

N

84

83

S

90

107

W-S

SR

SR

49 014

85

73

S

75

55

VS

89

77

S

Váh

Hron

Bodrog
Hornád

Vysvetlivky: ChZO-charakter zrážkového obdobia, N-normálny, S-suchý, VS-veľmi suchý

joch, v nasledujúcom hodnotení ako
východisko je porovnaný predchádzajúci rok 2011 s rokmi 2003 a 1993,
v ktorých sme tiež zaznamenali sucho
a následne nedostatok vody na pokrytie všetkých požiadaviek. V tab. 1 je
uvedené porovnanie jednotlivých zložiek hydrologickej bilancie Slovenska
rokov 1993, 2003 a 2011 k ich dlhodobým hodnotám.
Z hodnôt uvedených v tabuľke je
zrejmé, že rok 2011 „právom“ môžeme
zaradiť medzi najsuchšie roky.
11 – 12 2012

vyhodnotený ako normálny, ale zároveň hneď je potrebné povedať, že v 2
povodiach hodnoty dosiahli iba dolnú hranicu tohto rozpätia. Iba v povodí Hornádu a povodí Popradu a Dunajca zrážkový úhrn dosiahol hodnoty blízke normálu (97 % a 101 %).
Z hľadiska odtoku z jednotlivých povodí najnižšia hodnota odtečeného
množstva bola zaznamenaná v povodí Hrona (40 % dlhodobého priemeru)
a v povodí Hornádu (66 % dlhodobého priemeru).

Vodohospodársky spravodajca

v akumulačných nádržiach boli výrazne menšie ako celkový ich možný objem, najvyššie boli koncom roka 1993.
K tomuto musíme spomenúť skutočnosť, že v objemoch v roku 1993 neboli započítané nádrže Málinec a Turček. K 1.1.2012 objem vody v akumulačných nádržiach bol iba na úrovni
55 % z celkového možného zásobného
objemu akumulačných vodných nádrží SR. Ak sa pozrieme na tieto hodnoty
v jednotlivých povodiach (tab. 4), môžeme iba konštatovať, že najnepriazni-
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vejší stav z hľadiska zásob vody v nádržiach na začiatku roka 2012 bol v povodiach Bodrogu a Hornádu.
HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA V ROKU
2012 (KU KONCU SEPTEMBRA)
Aktuálna hydrologická situácia
na Slovensku je veľmi nepriaznivá [4].
Rok 2011 bol rokom suchým, objem
vody v niektorých akumulačných nádržiach začiatkom roka malý a keď-

nom Sŕní bol v ten istý deň dosiahnutý rovnaký prietok ako v júli 1972, a to
0,075 m3.s-1, čo je v období vyhodnocovania prietokov v tejto vodomernej stanici od roku 1961 absolútne
minimum. Veľmi nízke hodnoty prietokov sa vyskytli aj na prítokoch Oravy pod Oravskou nádržou – na Studenom potoku a Zázrivke. Menšie prietoky, ako 364-denný prietok, aj keď
nie absolútne minimá, boli zazname-

zavádzajúcim dojmom, ale toto spôsobuje hodnota historického minima
z roku 1947, a to iba 0,010 m3.s-1. Naopak práve táto skutočnosť upozorňuje, že v minulosti sa vyskytli prietoky
výrazne nižšie.
Súčasná nepriaznivá situácia na
vodných tokoch a zároveň dlhodobý deficit zrážok sa pozvoľna významne prejavuje i na podzemných vodách. (Pozn. Vo všeobecnosti možno

Tab. 3 Vodohospodárska bilancia
Vodohospodárska bilancia:

Celkové odbery SR
Výpar z vodných nádrží
Vypúšťanie do povrchových vôd
Celkové zásoby vo VN k 1. 1. nasl. roka
% zásobného objemu v akumulačných VN SR
že ani snehové zásoby v roku 2012
sa nepodieľali na povrchovom odtoku tak, ako sa očakávalo, pretože časť
z nich sa vyparila, približne od začiatku apríla z dôvodu ďalšieho deficitu
zrážok, začalo dochádzať k vytváraniu prietokovej depresie. Od druhej
polovice júna vodné hladiny a prie-

Objem
[mil. m3]

Objem
[mil. m3]

Objem
[mil. m3]

2011
568,64
54,65
601,95
635,7
55

2003
1040,3
61,84
910,41
573,0
49

1993
1584,56
74,2
1156,318
741,91
63

nané v povodí Slatiny, na Ipli, Štítniku,
Turci (povodie Slanej), ale aj v hornej
časti povodia Hornádu, Ondavy, v povodí Bodvy. Prehľad dosiahnutých minimálnych prietokov v letnom období je uvedený v tab. 5.
Z tabuľky je o.i. zrejmé, že Dunaja
sa súčasná nepriaznivá hydrologická

Tab. 4 % zásobného objemu v akumulačných vodných nádržiach podľa výsledkov VHB
Čiastkové povodie
Morava*
Dunaj*
Váh
Nitra
Hron
Ipeľ *
Slaná
Bodrog*
Bodva
Hornád
Dunajec a Poprad
toky klesali s občasnými prechodnými vzostupmi prietokov počas ojedinelých búrok. Na niektorých tokoch
v auguste (povodie Ipľa a Slanej) bol
prietok len 10 % dlhodobého augustového priemeru, denné prietoky postupne klesali až na úroveň 364-denných prietokov a v niektorých vodomerných staniciach boli zaznamenané aj absolútne prietokové minimá.
Na Rajčianke v Závodí bolo 12. 9.
2012 zaznamenané absolútne minimum od roku 1967. Na Vláre v Hor-
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1.1. 2012
50,8
76,48
100
73,2
70,9
65,01
47,0
90,13
60,8
-

1.1. 2004
9,2
64,11
43,9
55,7
64,7
57,42
53,3
84,91
59,8
-

1.1. 1994
32,04
64,93
105,65
76,98
71,64
55,15
67,77
35,9
60,09
-

situácia netýka a tiež skutočnosť, že
v jednotlivých povodiach sa smerom
po toku zvyšuje M–dennosť (pozn. Mdennosť vyjadruje dosiahnutie alebo
prekročenie počas M-dní v zvolenom
období). To znamená, že v dolných častiach povodí sa nedostatok zrážok prejavuje výraznejším spôsobom. Porovnanie hodnôt dosiahnutých minimálnych prietokov k zaznamenaným historickým minimám výraznejšie ukazuje
na extrémnosť týchto prietokov. Hodnota 16,0 na Ipli v Holiši môže pôsobiť

konštatovať, že ako hladiny podzemných vôd, tak aj výdatnosti prameňov
sú v priamej odozve na proces dopĺňania horninového prostredia zrážkami, resp. v oblastiach kvartérnych sedimentov vodných tokov na hydrologický režim povrchových vôd. Výraznosť prejavu nedostatku dopĺňania
podzemných vôd zrážkami a určitá časová retardácia a prejav tohto deficitu sú podmienené hydrogeologickými pomermi územia a možnosťou akumulácie podzemných vôd v zvodnenom horninovom prostredí, relatívne
rýchlo sa prejavuje pokles hladín podzemných vôd a pokles výdatností prameňov napr. v sondách v menších alúviách vodných tokov alebo na prameňoch s plytkým obehom podzemných
vôd). Následkom uvedeného vývoja
dochádza k vyčerpávaniu množstiev
podzemných vôd.
Plynulý pokles hladín podzemných
vôd a výdatností prameňov počas roka
výraznejšie neovplyvnili ani úhrny zrážok v mesiacoch jún - júl a pokračuje
aj počas jesenných mesiacov. Hladiny
podzemných vôd vo viacerých objektoch na celom Slovensku, najmä v sedimentoch kvartéru v priamej spojitosti
s vodným tokom (v povodí Hrona, Ipľa
a Slanej) prekonali dlhodobé minimálne hodnoty, resp. sa k nim tesne priblížili. Najhoršia situácia je na Orave. Až
4 monitorovacie objekty podzemných
vôd (Párnica, Dolný Kubín, Oravský Biely Potok, Zuberec) zaznamenali v mesiacoch júl - august namerané hladiny
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podzemných vôd nižšie ako ich dlhodobá minimálna hladina získaná z priemerne 25-ročných historických meraní. Uvedená situácia súvisí aj s hydrogeologickými pomermi územia Oravy, a to s relatívne malou akumulačnou
schopnosťou v porovnaní s plošne rozsiahlymi aluviálnymi sedimentmi kvartéru v nížinách Slovenska. Zároveň výrazne nepriaznivá situácia je v povodí
dolného Hornádu, pod Košicami, kde

reakcia na zrážky je oveľa pomalšia ako
u hladín podzemných vôd, a táto retardácia spolu s hlbším obehom podzemných vôd vytvárajú podmienky
pre priaznivejší vývoj režimu výdatností prameňov.
Celkovo je možné konštatovať, že
v lete 2012 (júl až september) sme zaznamenali nízke vodnosti až v 70 %
profiloch na slovenských tokoch s výnimkou Dunaja a Moravy, ako aj

depresie a poklesu hladiny podzemných vôd na obr. 1 vo vodomernej stanici Štítnik (povodie Slanej) a v objekte
podzemných vôd Holiša (Povodie Ipľa).
ZÁVER
Tohtoročný výrazný pokles na vodných tokoch a podzemných vodách
je dôsledkom situácie z predchádzajúcich rokov a súčasného nedostatku
zrážok, ktoré tvoria ich jediný zdroj.

Tab. 5 Prehľad zaznamenaných minimálnych prietokov
Vodomerná stanica

Tok

Šaštín - Stráže
Moravský Ján
Bratislava
Lokca
Oravská Jasenica
Zubrohlava
Trstená
Oravský Biely Potok
Párnica
Závodie
Horné Sŕnie
Nedožery
Handlová
Nitrianska Streda
Vieska nad Žitavou
Zlatno
Brezno
Žarnovica
Brehy
Holiša
Slov. Ďarmoty
Štítnik
Lenartovce
Lehota nad Rimavicou
Vlkyňa
Moldava nad Bodvou
Spišské Vlachy
Jaklovce
Košické Olšany
Humenné
Hanušovce nad Top.
Stropkov
Chmelnica

Myjava
Morava
Dunaj
Biela Orava
Veselianka
Polhoranka
Oravica
Studený potok
Zázrivka
Rajčianka
Vlára
Nitra
Handlovka
Nitra
Žitava
Hron
Hron
Kľak
Hron
Ipeľ
Ipeľ
Štítnik
Slaná
Rimavica
Slaná
Bodva
Hornád
Hnilec
Torysa
Laborec
Topľa
Ondava
Poprad

*
Qmin.2012
3 -1
m .s
0,452
18,43
1246
1,12
0,205
0,350
0,740
0,650
0,418
0,540
0,075
0,212
0,064
2,999
0,094
0,447
1,858
0,183
9,672
0,160
0,407
0,117
2,466
0,109
0,694
0,001
0,880
0,800
1,200
1,500
1,200
0,200
4,000

Mdennosť

%Qa

Násobok
Q min

330-355
355-364
270-330
350
355
364
350
364
364
<364
<364
<364
<364
364
<364
270-330
330-355
355-364
<364
355-364
<364
<364
330-355
355-364
355-364
<364
<364
<364
355
330-355
355-364
<364
330-355

16,7
17,3
60,5
16,6
13,0
10,6
27,5
21,4
18,2
11,3
2,3
1,0
11,1
19,4
5,9
32,5
25,1
10,8
21,1
5,5
4,0
10,3
19,4
7,6
10,4
0,1
13,2
9,3
15,7
10,9
14,7
3,4
27,1

2,6
2,4
2,2
4,3
2
3,5
3,7
1,1
1,1
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
3,1
2,8
1,6
2,5
1,3
16,0
1,0
1,9
3,1
3,6
2,8
1,0
1,1
1,3
2,2
2,9
2,0
1,3
1,8

Vysvetlivky: * zatiaľ vyhodnotený minimálny priemerný denný prietok do 30,9

koncom septembra sú zaznamenávané hladiny podzemných vôd iba 23 cm
nad dlhodobým minimom.
U prameňov (s výnimkou krasových
prameňov) je situácia priaznivejšia. Ich
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na takmer všetkých pozorovacích objektoch hladín podzemných vôd a výdatností prameňov.
Na ilustráciu stavu súčasnej hydrologickej uvádzame vývoj prietokovej

Vodohospodársky spravodajca

Preto možno na záver jednoznačne
povedať, že prípadný ďalší deficit zrážok bude mať za následok ďalší pokles prietokov na povrchových tokoch, hladín podzemných vôd a budú
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postupne pribúdať aj pramene s hlbším obehom podzemných vôd, u ktorých dôjde k významnejším poklesom

kumentujeme v súčasnosti) a aj pre
budúcnosť. Je totiž vysoko pravdepodobné, že výskyt a frekvencia období,

boj o vodu, snaha o zachovanie kvality vody sú globálne problémy ovplyvňujúce neočakávane svet; sú to prob-

Obr. 1 Vývoj prietokovej depresie a poklesu hladiny podzemných vôd

ich výdatnosti. Ak sa nezvráti situácia
s deficitom zrážok ku koncu roka 2012,
v roku 2013 môžeme reálne očakávať
ešte vážnejšie problémy so stavom
vodných zdrojov, najmä ich množstvom. Preto je nutné zaviesť účinné nástroje na efektívnejšie využívanie vôd z už existujúcich vodohospodársky využívaných vodných zdrojov,
zabezpečiť ich dôslednú kvantitatívnu a kvalitatívnu ochranu a postupne
vytvárať pre obdobia sucha koncepcie vytvárania nových zásob vodných
zdrojov, nakladania s vodami (aké do-

podobných súčasnému, bude v budúcnosti skôr narastať.
Sucho je fenomén, z hľadiska hydrologického režimu, jeden z jeho extrémov. Ale je zákernejší, vzniká nebadane a ťažko je ho s určitosťou predvídať [5], a to nielen jeho začiatok, ale aj
jeho koniec. Zároveň jeho nepriaznivé dôsledky sú výrazné a dlhotrvajúce. Ich riešenie si vyžaduje dlhšie obdobie, niekedy až desiatky rokov (napr.
výstavba a sprevádzkovanie akumulačných nádrží, zmena legislatívy v oblasti ochrany a užívania vôd...). Sucho,
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lémy, ktoré spôsobujú svetové ekonomické výkyvy, problémy podporujúce celosvetovú migráciu obyvateľstva,
problémy potravinovej dostatočnosti,
problémy ťažko kontrolovateľných požiarov [6].
A čo s tým? To je otázka už nielen
pre vodohospodárov. Je na čase, aby si
vodu začali všetci skutočne vážiť a skutočne chrániť. Pre históriu, dnešok, ale
aj budúcnosť platí, že ľudská spoločnosť napreduje najmä tam, kde je vody
primerane.

[4] SHMÚ, 2012: Zhodnotenie súčasnej hydrologickej situácie v doterajšom
priebehu roka 2012, Tlačová správa SHMÚ.
[5] Punčochář, P., Král, M., Kozlová, N. 2012:Dlouhodobá strategie ministerstva zemědělství k omezování následku hydrologických extrému. In:Vodní
hospodářství. 2012, roč. 62, č. 8, s. 244-247.
[6] Majerčáková, O., Poórová, J., Jarošová, M., 2008: Sucho ako hydrologický fenomén? In: Vodohospodársky spravodajca. 2008, roč. 51, č. 11-12, s. 12
– 13. ISSN: 0322-886X.
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DANUBE FLOODRISK –
posúdenie povodňového rizika v záplavových oblastiach povodia
Dunaja orientované na zainteresované subjekty
Ing. Štefan Polhorský, PhD., Ing. Ján Dobiaš
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava

Cieľom projektu DANUBE FLOODRISK (www.danube-floodrisk.eu ) je tvorba máp povodňového ohrozenia Dunaja (MPO) následná transformácia do máp povodňového rizika Dunaja (MPR), vytvorenie tlačeného Atlasu Dunaja MPO a MPR a taktiež
mapového web portálu (maps.danube-floodrisk.eu), harmonizácia údajov pre podporu efektívneho rozhodovania na elimináciu rizika prostredníctvom zodpovedajúceho územného plánovania a zapojenie zainteresovaných strán.
V priebehu minulého storočia bola
ochrana pred povodňami pozdĺž rieky Dunaj všeobecne vykonávaná výstavbou protipovodňových hrádzí, čo viedlo k pocitu bezpečia a následného zníženia povodňového vedomia. Povodne v roku 2002
v horných častiach povodia Dunaja, ako aj
v roku 2006 a 2010 v dolnej časti povodia
Dunaja opäť upozornili na limity realizovaných ochranných opatrení, pretože prišlo
k preliatiu alebo zlyhaniu hrádzí a ukázalo
sa, že zvyškové povodňové riziko stále pretrváva aj napriek všetkému doteraz vynaloženému úsiliu.
Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. bol partnerom projektu Danube Floodrisk, ktorý bol súčasťou programu Európska teritoriálna spolupráca Juhovýchodná Európa (ETS-JVE) a realizuje významné ciele Smernice Európskej únie
o hodnotení a manažmente povodňových
rizík na celom toku Dunaja, ktorý je dôležitým príspevkom k realizácii európskeho územného rozvoja, Dunajskej stratégie a povodňovej politiky Európskej únie.
Tento cezhraničný projekt podporovaný
nemeckou vládou iniciovalo v septembri
roku 2007, po ničivej dunajskej povodni
v roku 2006, rumunské Ministerstvo životného prostredia a vodného hospodárstva,
v rámci predsedníctva Medzinárodnej komisie na ochranu rieky Dunaj (ICPDR). Trvanie projektu bolo od mája 2009 do októbra 2012 s celkovým rozpočtom 4 860 732,EUR. Na projekte spolupracovalo celkovo 19 projektových partnerov z Rakúska,
Slovenska, Maďarska, Srbska, Chorvátska,
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Rumunska, Bulharska a Talianska, vrátane
pozorovateľov z ICPDR, Európskej komisie (JRC – DG Joint Research Center) a Nemecka. Atlas Dunaja, ako finálny produkt
vypracovaný v rámci projektu Danube Floodrisk, je súčasťou Dunajského akčného
plánu ICPDR o protipovodňových opatreniach pre zlepšenie protipovodňovej
ochrany ľudí a majetku, a súčasne zlepšenie stavu životného prostredia pozdĺž rieky Dunaj a jeho inundácií.
Atlas Dunaja (obrázky pozri na 3. s. obálky) znázorňuje oblasti vystavené povodňovým ohrozením a súvisiacich povodňových rizík a potenciálnych škôd. Atlas
preto podporuje prioritu opatrení, ktoré je potrebné prijať ako súčasť Dunajského akčného plánu na protipovodňových
opatreniach za účelom znižovania zostatkového rizika. Mapy znázorňujúce povodňové ohrozenie (ľavý list Atlasu) vyobrazujú očakávanú záplavovú hĺbku v odstupňovanej modrej farbe. Vyčíslenie povodňového rizika pre ľudí a majetok, mapy
na pravom liste vymedzujú prípadné škody v prípade extrémnych povodní a počtu postihnutých obyvateľov v danej časti
NUTS-2 regiónu.
V povodí Dunaja sa vyskytujú prípady
vysokej aj nízkej úrovne protipovodňovej
ochrany územia. V oblastiach s ochrannými opatreniami pred povodňou Q100 a vyššou, zvyčajne povodeň zostáva v rámci
protipovodňovej infraštruktúry, napríklad
hrádzí a nedostavia sa záplavy mimo tieto prvky tak dlho, ako tieto prvky udržiavame. Zlyhanie ochranných prvkov môže na-
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stať napríklad v prípade, keď tlak povodne na hrádzu trvá dlhšiu dobu a jej stabilita
klesá. Preto bolo pre niektoré z predmetných úsekov s vysokou úrovňou ochrany
uvažované miestne zlyhanie ochranných
opatrení a zobrazí sa v Atlase, čo predstavuje najhorší prípad respektíve scenár
zvyškového rizika. V iných oblastiach, napríklad ako je oblasť Viedne, bol považovaný scenár povodňového ohrozenia za veľmi nepravdepodobný z dôvodu veľmi vysokej úrovne ochrany (ochrana pred Q10000)
a nie je preto uvažovaná, čo predstavuje
skôr realistický než nereálny scenár najhoršieho prípadu.
V oblasti s nižšou úrovňou ochranných
opatrení a nechránenom území dochádza
k preliatiu existujúcich prvkov protipovodňovej ochrany pri strednej a extrémnej povodni a v prípade keď neexistuje ochrana
sú časté povodňové udalosti ktoré zaplavia
nízko položené oblasti pozdĺž rieky, napríklad záplavové územie v Maďarsku a v delte Dunaja. Tu bolo nutné postupovať bez
zohľadnenia zvyškového rizika.
Atlas Dunaja je vytlačený vo formáte A3
v mierke 1 : 100 000 hoci sú k dispozícii terénne dáta vo vysokom rozlíšení v takmer
všetkých národných riečnych oblastiach
(LIDAR dáta, dáta z leteckého snímkovania)
a taktiež sú dostupné zememeračské dáta
profilov korýt.
Táto mierka je vhodná pre cielené
a prehľadné reprezentatívne účely, ale nebude dostatočne podrobná pre projekty
na miestnej úrovni. Osobitná pozornosť
bola venovaná zastúpeniu následkov mož-
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ných extrémnych povodní zobrazením záplavových oblastí a súvisiacich hĺbok záplavy. Porovnateľne časté udalosti, ako napríklad povodne s intervalmi opakovania
30 a 100 rokov s uvedením ich záplavovej
čiary.
Mapy obsiahnuté v Atlase predstavujú
povodňovú hĺbku v danom okamihu pre
extrémnu udalosť povodne pri Q1000 a je potrebné vziať do úvahy, že jedna samostatná udalosť nebude mať vplyv na rieku v celom rozsahu. To znamená, že Atlas Dunaja
nepredstavuje povodňovú situáciu, ktorá
by mohla nastať v dôsledku jednej udalosti na celom toku Dunaja. Mapy predstavujú skôr syntézu mnohých možných extrémnych javov, najnepriaznivejšej povodňovej
situácie pre príslušné miesto a nebezpečenstvo pre každého jednotlivo. Tento všeobecný pohľad je založený na štatistickom
predpoklade.
Projekt mal 7 pracovných balíkov (WP),
kde WP1 a WP2 sú preddefinované a sú
zamerané na manažment projektu (WP1)
a prezentáciu projektu (WP2). V rámci
WP3 bolo cieľom definovanie požiadaviek
jednotlivých partnerov ohľadom kvality
vstupných dát (DTM, priečne profily, hydrologické údaje), definovanie a harmonizácia pre aké prietoky sa budú robiť mapy
(Q30, Q100, Q1000) ako aj následné modelovanie (ktoré krajiny modelujú pre ustálené alebo neustálené prúdenie) a aj finálne vyhotovenie máp ohrozenia (Q30, Q100,
Q1000) a rizika (iba Q1000). Finálnym výsledkom WP3 je „Harmonizačný manuál pre
tvorbu máp povodňového ohrozenia a rizika“. V rámci WP4 boli aktivity zamerané
na zainteresovanie tzv. tretích strán a následných užívateľov máp, prezentácia výsledkov projektu. V rámci WP5 boli aktivity
zamerané na získanie dát potrebných pre
tvorbu máp a modelovania. V rámci WP6
boli aktivity zamerané na tvorbu máp povodňového ohrozenia a rizika. Mapy povodňového rizika obsahujú aj mapy škôd.
Škody sú počítané na základe máp ohrozenia a databázy BEAM (Basic European Assets Mapping). V rámci WP7 sa konali aktivity na pilotných územiach (tvorba máp rizika v mierke 1:25 000). Pilotné úseky boli
realizované v Rakúsku, Bulharsku a Rumunsku.
ZABEZPEČENIE PODKLADOV
A TVORBA MÁP
Externými dodávateľmi databáz leteckých ortofotosnímkov (DB OFM) a DB digitálneho terénneho modelu (DB DTM)
boli firmy Eurosense, s.r.o. a Geodis Slovakia s.r.o., ktorí spolupracovali so subdodá-
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vateľmi pre hydrodynamické modelovanie
DHI Slovakia s.r.o. a špecializovanými spoločnosťami pre zhotovovanie finálnych DB
MPO a DB MPR ArcGeo Information System spol s.r.o. a G-Base s.r.o.
Postup zabezpečovania podkladov
a spracovávanie máp bol rozvrhnutý do 3
etáp:
I. etapa, pre predpokladané záplavové územie Dunaja na území SR v rozsahu
5000 km2 a obsahovala:
• DB OFM v požadovanom farebnom
(RGB) rastrovom georeferencovanom
formáte TIF, (Eurosense, Geodis), rozlíšenie 1pix = 0,25m,
• DB DTM sieť výškových bodov, terénne hrany, (Eurosense, Geodis) s RMSEz
do 0,5m,
• Vstupná DB LandUse - z DB DTM a DB
OFM bola metódami gridovej interpretácie snímok vygenerovaná DB LandUse
(tj. DB využitia krajiny). DB LandUse bola
editovaná a rozdelená do kategórií voda
(veľké vodné plochy a veľké rieky, urbanizované plochy, lúky a polia, lesy. RMSExy do 30m.
II. etapa, pre spresnené územie o veľkosti cca. 2500 km2 čo predstavuje záplavové územie Dunaja pri Q1000 na území SR
ktoré bolo na podklade analýzy vstupných
DB dodaných v etape I. definované SVP
a obsahovala:
• spresnená DB OFM v požadovanom farebnom (RGB) rastrovom georeferencovanom formáte TIF, (Eurosense, Geodis), rozlíšenie 1pix = 0,1m, RMSEz 0,10 –
0,15m;
• spresnená DB DTM vo forme nepravidelnej trojuholníkovej siete formátu
ESRI TIN, (Eurosense, Geodis) s RMSEz
do 0,15m,
• spresnená DB LandUse - z DB DTM a DB
OFM bola metódami gridovej interpretácie snímok vygenerovaná DB LandUse (tj. DB využitia krajiny) spolu s DB 2D
obvodov budov s adresnými bodmi. DB
LandUse bola editovaná a rozdelená
do kategórií: voda (veľké vodné plochy
a veľké rieky, urbanizované plochy, lúky
a polia, lesy), RMSExy do 2m.
III. etapa, obsahovala tvorbu týchto DB:
• DB MPO obsahuje informácie o predpokladanom zaplavenom území, s pravdepodobnosťou povodne priemerne raz
za 1000 rokov (Q1000), raz za 100 rokov
(Q100) a raz za 30 rokov (Q30), čo je znázornené záplavovou čiarou - hranicou záplavového územia vloženou do DB OFM
a s pripojenými údajmi o hĺbke vody [m],
presnosť výsledkov hladiny záplavy RMSEz do ± 0,25 až 0,35 m, miestne 0,5 –

0,6 m. Pri rýchlosti prúdenia vody [m.s] predstavuje presnosť výsledkov rýchlosti prúdenia vody možno odhadovať
do 20 %, pričom miestne vplyvy prekážok môžu spôsobiť výraznejšie odchýlky.
• DB MPR obsahuje informácie o lokalizácii oblastí s rôznou mierou povodňového rizika spolu s odhadom relatívnych
škôd - pravdepodobná úroveň poškodenia uvedená v [% ] a [EUR]. Do DB dát
povodňového rizika charakterizujúceho
zraniteľnosť územia vstupujú tiež informácie o infraštruktúre krajiny so základnými prvkami v zmysle slovenskej legislatívy. Pri tvorbe máp rizika v súvislosti
s použitou mierkou bola použitá editovaná vrstva LandUse, ktorá rozlišuje tieto druhy územia: vodné plochy, osídlené
územia (urbanizované a priemyselné),
lúky a polia a kategóriu lesy.
Ďalšie podklady nevyhnutné pre
vyhotovenie MPO a MPR: zameranie
3D profilov dna Dunaja a jeho prítokov
do vzdialenosti spätného vzdutia (Morava,
Váh, Hron, Ipeľ), kde boli použité meračské
dáta SVP, š.p., OZ Bratislava, OZ Piešťany
a OZ Banská Bystrica s presnosťou RMSEz
do 0,10m, spätné zapracovanie 3D profilov
do DTM a vytvorenie podkladu formátu TIN
pre tvorbu hydrodynamického modelu, zabezpečenie vstupných hydrologických
dát Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pre vybraných 10 profilov Q30,100,1000 v II. a III. triede presnosti, údaje o hodinových vodných stavoch a prietokoch z povodne v auguste 2002 a z povodne v júni 2010, hodnoty maximálnych
kulminačných povodňových prietokov Dunaja, merné krivky pre profily Devín, Medveďov, Komárno, Štúrovo, návrhové prietokové vlny Dunaja Q1000 pre Devín, Medveďov, Komárno a Štúrovo, manipulačný
poriadok Vodného diela Gabčíkovo, hydrogram z prietrže pri Číčove v roku 1965, hydrologické dáta, dolná okrajová podmienka HU, horná okrajová podmienka AT, tematické vodohospodárske vrstvy pre spracovanie MPO a MPR (GIS Projekt OZ BA),
štatistické dáta (počet obyvateľov v roku
2010) (ŠÚ SR), databáza BEAM, ktorá bola
zabezpečená cez službu GMES EMERGENCY RESPOSE SERVICE v rámci projektu SAFER prostredníctvom Úradu civilnej obrany
Ministerstva vnútra SR, na podnet SVP, š.p.,
OZ Bratislava, škodové funkcie vyplývajúce
z metodiky BEAM, ktoré spracovala v rámci projektu spoločnosť GEOMER - viac nižšie v texte.
Na potrebu hydrodynamického modelovania bol spoločnosťou DHI Slovakia s.r.o. použitý simulačný prostriedok
1
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Projekt
MIKE 21 FM - dvojrozmerný matematický
model neustáleného prúdenia s flexibilnou výpočtovou sieťou, v ktorý pozostával
zo 7 čiastkových 2D modelov celého riešeného územia s rozlohou takmer 2800 km2.
Tento rozsiahly 2D model je tvorený výpočtovou sieťou tvorenou z 667 583 trojuholníkových a štvoruholníkových prvkov
a obsahuje 458 311 uzlov.
Rozsah zaplavenia územia Žitného
ostrova bol stanovený na základe kombinácie výsledkov simulácií 6 prietrží dunajskej hrádze (Bratislava - Slovnaft, Hamuliakovo, Horný Bar, Gabčíkovo, Číčov, Nová
Stráž) ako výslednej obalovej krivky rozsahu záplavy. Aby sa zabezpečila spoľahlivosť
výsledkov modelových výpočtov, bol model čiastočne nakalibrovaný a následne ve-

2D modelu, ich grafické znázornenie bolo
vytvorené pomocou špecializovaného nástroja DHI DataViewer.
Miera rizika v MPR bola vyhodnotená
ako nízka, prijateľná, veľká a extrémna. Stanovená bola na základe britskej metodiky ako priame riziko pre ľudí vystavených
povodňovej vode, kde HR = d*(v+n)+DF,
pričom: HR = hodnotenie rizika, d = hĺbka
vody [m], v = rýchlosť prúdenia vody [m.s1], DF = Debris Factor, N = 0,5 konštanta.
Pri spracovávaní povodňových škôd
pre MPR bol použitý DHI nástroj „Flood
Damage Assessment Tool“ (FDAT) - rozšírenie ArcGISu, ktorý slúži na odhad peňažných škôd a analýzu nákladov a prínosov
na porovnanie a vyhodnotenie scenárov
bez a s preventívnymi opatreniami. Ten-

Vývojový diagram spracovávania údajov podľa metodiky BEAM

rifikovaný. Pri kalibrácii sa odporové súčinitele modelu v koryte Dunaja menili tak, aby
sa dosiahla prijateľná zhoda medzi vypočítanou výškou hladiny a hodnotami z merných kriviek prietoku v Medveďove a v Komárne. Verifikácia modelu v oblasti koryta
Dunaja bola vykonaná na základe porovnania merných kriviek (SHMÚ) hladín Dunaja
v merných profiloch Medveďov a Komárno.
Pomocou zostaveného 2D modelu bolo
simulované prúdenie povodňových prietokov v koryte Dunaja a predpokladanom
inundačnom území Žitného ostrova. Modelované boli ustálené N-ročné prietoky
veľkých vôd Q30, Q100 a Q1000.
Výsledkom simulačných výpočtov sú
údaje o nadmorskej výške hladiny vody,
hĺbke vody, rýchlosti v každom prvku výpočtovej siete plošne pokrývajúcej celú
modelovanú oblasť.
Na tvorbu záplavových máp ako podkladu pre MPO a MPR bol použitý nástroj
ArcMap verzia 10 a grafické prostredie Geomedia. Plošné rozdelenie vypočítaných
hydraulických veličín je priamo výsledkom
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to nástroj bol navrhnutý tak, aby pomohol
kvantifikovať vplyv katastrofických udalostí na spoločnosť a životné prostredie.
Do výpočtov vstupujú nasledovné údaje:
1. Odhad povodne pre N-ročné prietoky
Q30, Q100 a Q1000.
2. Informácie o druhu hospodárskej činnosti. Takéto údaje sú dané mapou využitia územia
„CORINE“ (napr. lesné porasty, polia,
priemyselné oblasti, zástavba,...). Typy využitia územia CORINE predstavuje 6 kategórií + vodné plochy: zástavba, priemysel, doprava (cesty), poľnohospodárska pôda, lesy
a mokrade, ostatné.
3. peňažné údaje - hodnota ohrozeného majetku [€/m2] vychádzajúce z harmonizovanej databázy BEAM pre územie SR.
Databáza BEAM predstavuje základnú európsku mapu majetku a je založená na zostavovaní aktív príslušných
socio-ekonomických štatistík, členených
v istých administratívnych úrovniach
(NUTS0, NUTS3 a LAU1) a priradenie týchto štatistických hodnôt k údajom využitia
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územia, alebo vypočítanej hustoty obyvateľstva [osôb/km 2]. Kľúčovou je úvaha, že
jedna trieda využívania územia môže mať
rôzne majetkové úrovne, ktoré sú k nej priradené. (napr. “sídelný areál” zahŕňa “domácnosti”, “vozidlá”, atď.)
Aby boli získané porovnateľné výsledky, bola použitá hlavná Európska databáza informácií (Eurostat). Boli tiež začlenené ďalšie hodnoty z rôznych iných zdrojov (národné štatistiky, priemysel, vedecké
publikácie). Všetky hodnoty boli prevedené na menu [EUR] s použitím oficiálnych
menových kurzov.
4. Škodové krivky („damage functions“)
- odhad škody [%] ako funkcia hĺbky [m],
pre každé povodňou ovplyvnené územie.
Príklady vzorcov pre škodové krivky jednotlivých typov využitia územia: zástavba
Y = 2x2 + 2x resp. Y = 11,4x + 12,625 ; priemysel Y = 2x2 + 2x resp. Y = 7x + 5 ; doprava Y = 10x (x<1) resp. Y = 10 (x>1) ; poľnohospodárska pôda Y = 1 ; lesy Y = 1 ; ostatné Y = 1 kde x = hĺbka povodňovej vody
v metroch a Y = škody %.
Pre potreby vytvorenia tlačeného Atlasu boli rumunským partnerom odovzdané
podklady: gridy hĺbok zaplaveného územia, gridy škôd v jednotlivých kategóriách
spracovaných podľa metodiky BEAM, rozsah zaplaveného územia, vybrané body záujmu z databázy NAVTEQ a existujúce protipovodňové opatrenia na Dunaji a jeho
prítokoch.
Paralelne s tým na Slovensku vznikla
v spolupráci so spoločnosťami ArcGeo Information System spol s.r.o. a G-Base s.r.o.
taktiež digitálna podoba DB MPO a DB
MPR v dvoch verziách, spracovaná pre kontrolu dát a potreby OZ Bratislava vo forme
GeoTiff a GeoPDF súborov, ktoré umožňujú účelné zapínanie vybraných vrstiev vo
výsledných mapových listoch.
Záverom možno konštatovať, že vstupy
a výstupy zabezpečené vo vysokej presnosti v rámci projektu Danube Floodrisk, t.j.
DB OFM, DB DTM, DB hydrologických dát,
samotný hydrodynamický model a nadobudnuté skúsenosti správcu budú cenným
prínosom pri spracovávaní národných máp
povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika pripravovaných v národnom
projekte SR v zmysle platnej legislatívy.
LITERATÚRA
1. Podkladové materiály projektu Danube
Floodrisk.
2. Technická správa - Tvorba máp povodňového
ohrozenia a povodňového rizika na Dunaji, DHI
Slovakia, s.r.o. Bratislava, júl 2012.
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Využitie solí železa a hliníka vo vodnom
hospodárstve
Ing. Ján Pavúk,1 Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.2
Kemifloc Slovakia, s.r.o.,Prešov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU, Bratislava

Článok pojednáva o v súčasnosti známych možnostiach aplikácií Fe a Al solí vo vodnom hospodárstve – najmä čistiarenstve.
Objasňuje niektoré zákonitosti chemizmov i mechanizmy pôsobenia solí Fe a Al na sledované technologické (chemické i biologické) procesy v príslušných prevádzkach ČOV, stokových sieťach i bioplynových staniciach. Na základe vyhodnotenia realizovaného benchmarkingu sú prezentované závery formulované do zhodnotenia súčasného stavu, pozitív i negatív z toho
vyplývajúcich, ako aj trendov. Benchmarking tiež poskytuje údaje potenciálne využiteľné pri návrhu a projekcii technických
a technologických procesov na ČOV, v stokových sieťach a v bioplynových staniciach.

1 ÚVOD
Na základe doterajších poznatkov z aplikácie Fe a Al solí na komunálnych i priemyselných ČOV, v stokových sieťach, ako aj
v progresívne sa rozširujúcich bioplynových
staniciach, môžeme konštatovať nasledovné:
1. Soli Fe a Al v oxidačnom stupni III sa
najčastejšie aplikujú na odstraňovanie Pcelk
v odpadových vodách zrážaním. Okrem
tohto efektu sa potvrdilo, že ich dávkovanie do odpadovej vody má pozitívny vplyv
aj na redukciu organického znečistenia (pričom Pcelk aj CHSK sú spoplatňované ukazovatele znečistenia).
2. Soli Fe a Al v oxidačnom stupni III
okrem simultánneho zrážania fosforu pozitívne ovplyvňujú sedimentačné a separačné vlastnosti aktivovaného kalu. Navyše,
soli Al vykazujú pozitívny vplyv na kontrolované potlačenie špecifických druhov vláknitých organizmov spôsobujúcich vláknité
bytnenie kalu. Ide najmä o dlhodobý problém ČOV s odstraňovaním nutrientov - nokardioformné aktinomycéty typu Microthrix
parvicella. Okrem zníženia kalových indexov
a zlepšenia separačných vlastností kalu dochádza aj k potlačeniu výskytu biologickej
peny na hladine aktivačných, dosadzovacích i vyhnívacích nádrží ČOV.
3. Soli Fe v oxidačnom stupni II aj III sa používajú na redukciu sulfánu v stokových sieťach. Sekundárnym efektom je potlačenie
zápachu v okolí stokových sietí.
4. Soli Fe v oxidačnom stupni II aj III sa využívajú na redukciu sulfánu aj v procesoch
tvorby bioplynu na bioplynových staniciach, resp. vyhnívacích nádržiach čistiaren-
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ských kalov na ČOV. Zároveň sa potvrdilo,
že Fe je jedným z rozhodujúcich mikronutrientov pozitívne ovplyvňujúcim anaeróbne procesy tvorby bioplynu, deficit ktorého
vedie k ich inhibícii a následným prevádzkovým problémom.
5. Soli Fe (hlavne v oxidačnom stupni II)
sú jednou z nosných zložiek niektorých externých substrátov používaných ako zdroj
ľahko rozložiteľného organického substrátu pre denitrifikačné baktérie. Ako mikronutrient podporujú denitrifikáciu a pozitívne vplývajú na redukciu Ncelk a NO3-N (čo
je takisto spoplatňovaný ukazovateľ znečistenia).
V nasledovnom príspevku sú uvedené vybrané prevádzkové špecifíká a dôležité technologické parametre, tak ako vyplynuli zo systematického ca. 10-ročného vyhodnocovania vyššie uvedených procesov
[1-3]. V časti 1 sú uvedené výsledky a poznatky z dávkovania solí Fe a Al na zrážanie Pcelk a znižovanie organického znečistenia v odtoku z ČOV. V časti 2 sú uvedené poznatky spojené so zlepšovaním sedimentačných vlastností kalu, potlačovaním zápachu
a zvyšovaním produkcie bioplynu.
2 CHEMICKÉ ZRÁŽANIE PCELK
SPOJENÉ S REDUKCIOU
ORGANICKÉHO ZNEČISTENIA
Potreba chemického zrážania Pcelk v odpadovej vode vyplýva jednak z európskej legislatívy, konkrétne zo Smernice
91/271/EHS, ako aj zo slovenskej legislatívy, kde je táto požiadavka uvedená v Zákone o vodách a v Nariadení vlády SR č.
269/2010 Z.z.

Rozoznávame dva základné typy aplikácií:
– „nutné“ zrážanie: cieľom je dodržanie
stanovených limitov znečistenia stanovených povolením príslušného orgánu (najmä
v ukazovateli Pcelk, ale prispieva aj k redukcii CHSK, NL, BSK5)
– „možné“ zrážanie: cieľom je zníženie
koncentrácií vypúšťaného znečistenia a zníženie poplatkov za vypúšťanie odpadových
vôd do recipientu (v ukazovateľoch Pcelk
a CHSK).
Základnou otázkou potrebnou zodpovedať ešte pred začiatkom dávkovania solí
Fe a Al je (hlavne u „možného zrážania“),
aké výsledky procesu chemického zrážania
sa v prevádzkach očakávajú a aká je celková ekonomická bilancia dávkovania, t.j. aby
celkové náklady na chemické zrážanie boli
nižšie ako usporené poplatky za vypúšťané znečistenie. V prevažnej väčšine aplikácií „možného zrážania“ v legislatívnych
podmienkach SR sa požadovaný efekt spojený s redukciou Pcelk a organického znečistenia (CHSK) dosiahol a náklady na prevádzku chemického zrážania boli pod hranicou ušetrených poplatkov za vypúšťané
znečistenie. Zároveň, minimalizovalo sa riziko spojené s nedodržaním predpísaných
odtokových limitov znečistenia, vo vypúšťaných vodách. Nezanedabteľný je aj ekologický efekt, t.j. zníženie množstva fosforu
vo vypúšťaných vodách, najmä s ohľadom
na eutrofizáciu vodných tokov.
Z 10 ročného benchmarkingu aplikácií chemického zrážania Pcelk spojeného aj
so znižovaním odtokových koncentrácií organického znečistenia na 24 slovenských
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komunálnych ČOV (ČOV od cca 7 000 až
do 480 000 EO) vyplynulo [1 - 3]:
– na väčšine komunálnych ČOV v SR sa
dlhodobo ako zrážacie činidlo aplikoval
a osvedčil najmä síran železitý (40 % roztok),
na niektorých aplikáciách aj chlorid železitý.
– výber vhodného dávkovacieho miesta
je „dôležitý detail“ [4]. Do úvahy je potrebné brať najmä časové charakteristiky zrážania spojené s dodržaním potrebných reakčných časov homogenizácie a rýchleho
a pomalého miešania potrebného pre tvorbu separovateľných zrazenín (dôležité pre
efektívny priebeh perikinetickej i ortokinetickej fázy procesu). Hlavný problém je,
aby sa vytvorili kompaktné vločky chemického kalu, ktoré následne efektívne odsedimentujú. Takisto je treba vziať do úvahy aj
fakt, že už vytvorené vločky kalu, ktoré sú
v následnom stupni vystavené vyššej turbulencii (napr. vplyvu mechanických aerátorov, ale aj prevzdušňovacích elementov),
sa môžu mechanicky rozrušiť a výsledný
efekt chemického zrážania je neuspokojivý.
Z porovnania sledovaných ČOV vyplynulo, že najčastejšie aplikované je simultánne zrážanie, t.j. dávkovanie zrážacích činidiel priamo do aktivácie (na všetkých 24
sledovaných ČOV). Najčastejšie a odporúčané miesta dávkovania zrážacích činidiel
sú do odtokových žľabov aktivačných nádrží, rozdeľovacích objektov pred nátokom do viacerých liniek aktivačných nádrží, či turbulentných miest v oxických / prevzdušňovaných sekciách aktivačných nádrží. V každom prípade platí, že na ČOV môžu
byť optimálne miesta dávkovania rôzne
a už v samotnom projekte ČOV by malo byť
umožnené, aby prevádzkovateľ mohol dávkovacie miesta overiť a alternovať podľa
miestnych podmienok
– hodnoty odstraňovaného fosforu
na sledovaných 24 komunálnych ČOV boli
v rozsahu 1 – 8 mg/l (ale známe sú aj vyššie
hodnoty, najmä na ČOV s významným príspevkom priemyselných odpadových vôd).
Pri potrebe vyzrážania vyšších koncentrácií
fosforu sa odporúča rozdeliť celkovú dávku koagulantu na dve dávkovacie miesta vo
vhodnom pomere rozdelenia dávky (napr.
kombináciou predradeného a simultánneho zrážania pred usadzovacou nádržou
a do aktivačnej nádrže). Pri samotnom simultánnom zrážaní do aktivácie je totiž potrebné venovať pozornosť zvýšeniu koncentrácie kalu vplyvom zrážania (na každý gram
Fe je potrebné uvažovať s produkciou ca.
2,5 g chemického kalu) [5, 6]
– na sledovaných komunálnych ČOV
[1, 2] sa dávky Fe na vyzrážanie fosforu pohybovali v intervale 0,9 až 4,5 mg
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Fe/mg Pcelk,odstránený, resp. 0,6 až 3,7 mg Fe/mg
Pcelk,prítok, resp. 2,3 až 9,2 mg Fe / l.
– uvedené rozsahy nesvedčia o všadeprítomnom optimálnom dávkovaní. Keďže
hodnota dávky Fe závisí aj od účinnosti biologického odstraňovania fosforu (v aktivácii s predradeným anaeróbnym stupňom
a procesom Luxury uptake bude viac Pcelk
odstráneného biologicky) a keďže korektne a presne oddeliť chemicky a biologicky odstránený Pcelk nedokážeme, boli špecifické dávky mg Fe/mg Pcelk,odstránený resp.
mg Fe/mg Pcelk,prítok vyhodnotené aj podľa technológie aktivácie. Na ČOV bez
zvýšeného biologického odstraňovania fosforu vychádzali priemerné dávky
2,1 mg Fe/mg Pcelk,odstránený, resp. 1,5 mg
Fe/mg Pcelk,prítok. Na ČOV so zvýšeným biologickým odstraňovaním fosforu vychádzali
priemerné dávky 1,7 mg Fe/mg Pcelk,odstránený,
resp. 1,4 mg Fe /mg Pcelk,prítok.
– z dlhodobej prevádzky týchto ČOV vyplynulo, že vhodnou voľbou horeuvedených faktorov je možné fosfor vyzrážať prakticky až na koncentrácie na úrovni 0,2 mg/l
Pcelk, čo sa ale v žiadnom prípade bez racionálneho zdôvodnenia neodporúča
– zrážanie Pcelk s Fe nastavené tak, aby dochádzalo aj k redukcii odtokovej koncentrácie CHSK pod spoplatniteľné koncentrácie
(momentálne 30 mg/l CHSK), sa v SR bežne aplikuje. Na sledovaných 24 ČOV v [1]
bolo zrážanie takto realizované a nasledovné hodnoty dokumentujú pozitívny efekt
(zároveň aj extrémne hranice čistiteľnosti
komunálnych odpadových vôd): priemerná
CHSK v odtoku z týchto ČOV bola 20,4 mg/l
(v rozsahu 11 až 42 mg/l, pričom len na 4
ČOV boli CHSK 30 a viac mg/l). Priemerná
BSK5 bola 5,7 mg/l (rozsah 3 až 20 mg/l)
– priemerná koncentrácia Pcelk bola 0,7
mg/l (rozsah 0,2 až 2 mg/l), pričom 19 ČOV
malo koncentrácie pod 0,9 mg/l a 13 pod
0,8 mg/l (tieto čísla dokumentujú, že Pcelk
na úrovni 0,7 mg/l uvedený v návrhu BAT
technológií je realistcký [7]). Také nízke koncentrácie Pcelk by mali byť dosahované odôvodnene, napr. ak majú prispieť k redukcii CHSK alebo ak tieto hodnoty vychádzajú
z emisno – imisného princípu.
3 POTLÁČANIE VLÁKNITÉHO
BYTNENIA A ZLEPŠENIE
SEPARAČNÝCH VLASTNOSTÍ
AKTIVOVANÉHO KALU
Vláknité bytnenie je dlhodobý problém
ČOV spojený s nevhodnými sedimentačnými vlastnosťami aktivovaného kalu. Príčinou je nadmerný nárast vláknitých mikroorganizmov, k rozvoju ktorých dochádza v dôsledku zvýhodnenia ich pozície oproti vloč-
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kujúcim mikroorganizmom. V súčasnosti
evidujeme ešte stále ako najčastejšie príčiny
dominancie vláknitých organizmov nasledovné [1, 2]: nízka koncentrácia rozpusteného O2, nízky pomer substrátu a biomasy
(nízke špecifické zaťaženie Bx), prítomnosť
mastných kyselín s dlhým reťazcom, nízka
teplota odpadovej vody, prítomnosť sulfidov, nízke pH a nedostatok živín. Okrem zlej
sedimentácie, vláknité nokardioformné aktinomycéty Microthrix parvicella (ďalej MP),
Typ 0092 a Typ 0961 sú príčinou aj tvorby
peny na hladine aktivačných i dosadzovacích nádrží (najmä prítomnosť MP je celosvetovo evidovaný problém ČOV). Pena má
vzhľad hustej, tmavohnedej, lesklej, mastnej a kompaktnej niekoľko cm deky [3 - 6].
Praktické skúsenosti s aplikáciou Fe a Al
solí na kontrolované potlačenie dominancie vláknitých baktérií na komunálnych ČOV
v SR je možné zosumarizovať nasledovne
[1,2, 6]:
– dávkovanie solí Fe a Al do aktivácie je
spojené nielen so zrážaním fosforečnanov,
ale aj so vznikom hydratovaných oxidov daných kovov [3, 7]. Zrazeniny zaťažia aktivovaný kal a zlepšia jeho sedimentačné vlastnosti. Nižšie kalové indexy umožňujú zvýšenie koncentrácie a veku kalu v aktivačných
nádržiach, čo podporuje nitrifikáciu – denitrifikáciu
– zvýšenie hustoty aktivovaného kalu
zrazeninami Fe a Al môže potlačiť aj penenie nielen v aktivačných a dosadzovacích
nádržiach, ale aj v nádržiach anaeróbnej stabilizácie kalu
– podľa [1, 2] na všetkých 24 sledovaných
komunálnych ČOV došlo po začatí dávkovania solí Fe a Al k zlepšeniu kalových indexov. Priemerne klesli kalové indexy z 205
ml/g na 161 ml/g (rozsah kalových indexov
na daných ČOV pred zrážaním bol 100 až
410 ml/g a zavedením zrážania klesol na 90
až 250 ml/g). Pred zrážaním boli kalové indexy nad 200 ml/g na 13 z 24 ČOV, po začatí
zrážania už len na 2 ČOV
– prevládajúcom vláknitým mikroorganizmom na sledovaných komunálnych ČOV
v SR bola MP (podľa [1] na 12 ČOV z 24 sledovaných dochádzalo aspoň k občasnému
vlákneniu a peneniu, pričom na prevažnej
väčšine týchto ČOV sa vyskytoval práve tento mikroorganizmus). Prevládajúca objektová skladba ČOV s výskytom MP predstavuje
existenciu anaeróbnej, denitrifikačnej i nitrifikačnej nádrže, teda striedanie oxických,
anoxických, resp. anaeróbnych zón v technologickej linke pri vysokom veku kalu (bežne nad 15 dní). Ale MP sa niekedy vyskytuje aj v úplne iných podmienkach (napr. nižší vek kalu s vyšším zaťažením). Je zrejmé, že
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sa jedná o mimoriadne adaptabilný mikroorganizmus
– zaujímavým efektom, v posledných rokoch potvrdeným aj na slovenských ČOV
(podľa [1, 2] sa jedná už o minimálne 9 komunálnych ČOV), je selektívny pozitívny
vplyv solí Al na kultivačné podmienky a rast
MP. Z prevádzkových výsledkov [1, 2] sa
podľa bežne používanej stupnice podľa Jenkinsa potvrdila redukcia výskytu tohoto mikroorganizmu z 4 - 5 na 2 – 3 po začatí dávkovania. Bežnou praxou je dávkovanie zmesi
Fe a Al solí, pričom priemerné dávky na daných ČOV podľa [1, 2] postačujúce pre zníženie výskytu MP sú na úrovni 0,8 mg /l Fe +
2,2 mg/L Al (rozsahy 0,4 – 1,5 mg/l Fe + 1,1
– 3,9 mg/l Al)
– prevádzkové skúsenosti ale ukazujú,
že spôsob dávkovania nie je jednoznačný
a okrem expertného prístupu pred dávkovaním vhodné prevádzkovým výsledkom venovať dlhodobú pozornosť. Takisto platí, že
nie na každej ČOV sa potlačenie MP dostaví
okamžite [1, 2].
Vzhľadom na špecifické a relatívne nové
aplikovanie solí Al na ČOV je v nasledovnom
texte uvedený teoretický rozbor mechanizmu vplyvu Al na uvedený mikroorganizmus
[2, 8 - 10]:
– MP využíva pre svoju výživu najmä
mastné kyseliny s dlhým reťazcom ako substrát, ktorý dokáže využiť za aeróbnych, anaeróbnych i anoxických podmienok. Zároveň
bolo zistené, že na hydrogélovom povrchu
tohto vláknitého mikroorganizmu sú viazané enzýmy
– častice tukov sa adsorbujú na hydrofóbnom povrchu MP, kde sú transformované na mastné kyseliny s dlhým reťazcom
prostredníctvom práve týmito enzýmami.
Následne sú tieto mastné kyseliny transportované do vnútra bunky a využívané ako výživový substrát
– adsorpcia mastných kyselín s dlhým
reťazcom u Microthrix parvicella klesá s prítomnosťou Al solí.
Existujú dve základné hypotézy o mechanizme ich pôsobenia:
– soli Al inhibujú aktivitu povrchových
enzýmov vláknitých mikroorganizmov,
– soli Al adsorbované na povrchu MP menia jeho vlastnosti, čo spôsobí nižšiu adsorpciu častíc tukov a pokles dostupnosti a transportu substrátu do buniek baktérií.
Hypotéza, prečo je MP citlivý práve
na soli Al a v oveľa menšej miere na soli Fe
súvisí s kinetikou a chemizmom hydrolýzy
solí týchto prvkov. Al soli pri svojej hydrolýze, popri makroskopických hydroxidoch Al,
tvoria aj polyaluminiové ióny s nízkou molekulovou hmotnosťou. Tieto sú stabilné a prí-
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tomné pomerne dlhý čas, takže je priestor
na ich difúziu do enzymatického povrchu
vláknitých mikroorganizmov a ich následné pôsobenie. Fe soli hydrolyzujú úplne
na hydroxidy železa vo veľmi krátkom čase,
takže vzniklé ióny nemajú časový priestor
na difúziu do povrchových štruktúr mikroorganizmov.
Sekundárnym mechanizmom pôsobenia
je pravdepodobne fakt, že použitím Al solí
(v tomto zmysle aj Fe – Al solí) sa mení charakter vločiek kalu, ktoré sa stávajú hutnejšími, s vyšším pomerom vláknitých mikroorganizmov vo vnútri vločiek, čo taktiež redukuje ich prístup k vhodnému výživovému
substrátu.
4 POTLÁČANIE ZÁPACHU
V STOKOVEJ SIETI
Soli Fe sa môžu použiť aj na redukciu
sulfánu (H2S) v stokových sieťach, sekundárnym efektom čoho je potlačenie zápachu [11, 12]. H2S vzniká v anaeróbnych podmienkach biochemickou redukciou síranov
alebo biologickým rozkladom organických
sírnych látok so skupinami -SH a -S-S. Jeho
antropogénnym zdrojom bývajú aj niektoré
typy priemyselných odpadových vôd. H2S sa
vo vodnom roztoku vyskytuje buď nedisociovanej forme alebo v závislosti od pH a teploty disociuje na HS- a na S-. Z chemických
rovnováh vyplýva, že podiel nedisociovaného a zápach spôsobujúceho H2S sa zvyšuje
najmä s klesajúcim pH [7].
Anaeróbne podmienky spojené s vyčerpaním kyslíka a dusičnanov v odpadových vodách vznikajú vplyvom mikrobiálnej činnosti v každej stokovej sieti. Intenzívne tento proces prebieha najmä tam, kde
sú stoky buď zaplnené alebo kde sa vplyvom napr. nevhodného spádu kumuluje primárny kal a lokálne jeho rozkladom vzniká
väčšie množstvo H2S. Následne sa na týchto miestach produkuje zápach. Problém zápachu nie je jediný – vyskytuje sa tu aj riziko korózie materiálu stokovej siete a odpadové vody s obsahom H2S resp. s príliš nízkym redox potenciálom negatívne vplývajú
aj na procesy čistenia v ČOV.
Okrem anaeróbnych podmienok a lokálne zvýšenej koncentrácie CHSK (napr. z akumulovaného primárneho kalu) tvorbu H2S
ovplyvňujú aj vyššia teplota a slabo kyslé pH
(pod 7). Problémom je, že na tieto faktory
má prevádzkovateľ kanalizácie malý vplyv.
Zamedziť vzniku zápachu je možné dvomi základnými spôsobmi [11, 12]:
– prevenciou vzniku anaeróbnych podmienok s príliš nízkym redox potenciálom,
kedy sa dávkujú látky zvyšujúce redox potenciál a tým pádom zabraňujúce redukcii

síranov (O2, H2O2, KMnO4, dusičnan sodný,
dusičnan vápenatý)
– zamedzením vzniku nedisociovaného
H2S v stokovej sieti, aj keď sa odpadová voda
nachádza v anaeróbnych podmienkach:
– zvýšením pH vôd prídavkom napr. vápna
– prídavkom baktericídnych látok inhibujúcich bakteriálnu redukciu síranov
na sulfidy
– priamym zrážaním sulfidov soľami Fe.
Na zrážanie je možné aplikovať Fe v oxidačnom stupni II aj III (síran, chlorid). Fe2+ sa
priamo zráža s S2-. Fe3+ najskôr reaguje s S2za vzniku Fe2+ a elementárnej So a až následne vzniknutý Fe2+ sa priamo zráža s ďalším
S2-[7, 13].
Dávkovanie solí Fe je výhodné aj preto,
lebo na rozdiel od dávkovania oxidačných
činidiel zvyšujúcich redox potenciál nedochádza k oxidácii organického znečistenia
odpadových vôd (rozpustený kyslík alebo
dusičnany v stokovej sieti vždy zoxidujú časť
organických zlúčenín a tým pádom sa znížia
CHSK resp. BSK5 odpadovej vody na prítoku
do ČOV. Ak sa na ČOV odstraňujú nutrienty,
deficit organických zlúčenín môže byť problém). Navyše Fe nadávkované do stokovej
siete sa nestratí ani na ČOV – nadbytočné
Fe resp. Fe uvoľnené z FeS pri jeho oxidácii v aktivácii sa zužitkuje na vyzrážanie časti fosforu.
Skúsenosti s dávkovaním solí Fe na potlačenie zápachu je možné zhrnúť nasledovne [1, 2]:
– dávkovanie je variabilné podľa danej stokovej siete. Vyzrážanie je veľmi rýchle. Príkladmi aplikácií sú napr. dávkovanie
do gravitačnej stokovej siete (napr. pri vypúšťaní splaškov z vozidiel do kanalizácie)
alebo napr. do výtlačného potrubia čerpacej stanice
– odporúčané kontinuálne dávky na bezpečné potlačenie zápachu sú v rozsahu 0,9
– 1,3 mol Fe/mol S (napr. pre H2S na úrovni 10 mg/l bezpečné dávky Fe sú na úrovni
20 mg/l apod.).
5 ZVÝŠENIE PRODUKCIE BIOPLYNU
V BIOPLYNOVÝCH STANICIACH
ALEBO VYHNÍVACÍCH NÁDRŽIACH
NA ČOV
V anaeróbnych reaktoroch využívaných
okrem iného na výrobu bioplynu z organických substrtátov resp. čistiarenských kalov
(buď na bioplynových staniciach alebo v kalovom hospodárstve ČOV) vzniká na princípe rovnakom ako v predošlej kapitole H2S.
V tomto prípade ale jeho výskyt nie je spojený s problémom zápachu, ale s tým, že
zvýšené koncentrácie H2S sú jedným z významných inhibítorov metanogenézy. Na-
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vyše, prítomnosť H2S v kalovej zmesi je spojená aj s prítomnosťou H2S v bioplyne, kde
pôsobí korozívne, negatívne ovplyvňuje kogeneračnú výrobu elektrickej energie z bioplynu a kvalitu spalín zo spaľovania bioplynu (vzniká zvýšené množstvo oxidu siričitého) [14, 15].
Toxické hodnoty H2S nie sú jednoznačné, závisia od pH, teploty a adaptácie anaeróbnej biomasy. Napriek tomu je možné zovšeobecniť, že inhibičné sú už koncentrácie
na úrovni desiatok mg/l. Odstraňovať H2S je
možné rôznymi spôsobmi, napr. v SR a ČR
sa osvedčila mikroaerácia spojená s dávkovaním obmedzeného množstva vzduchu
do anaeróbneho reaktoru (do kalového recirkulačného potrubia) [14]. Prítomný kyslík
prispeje k zastaveniu redukcie síranovej síry
na elementárnej síre, t.j. vzniká prevažne So
a nie S2-.
Okrem vyššie uvedenej mikroaerácie sa
ale na odstránenie H2S môže využiť aj zrážanie so solami Fe, čo je takisto jednoducho
aplikovateľný proces. Do reaktora sa môže
dávkovať Fe v oxidačnom stupni II a III, pričom zrážanie prebieha rovnako ako je popísané v kap. 3. Pozn.: hlavné zdroje solí Fe sú
sírany a chloridy, ale dávkovanie síranu by
bolo v tomto prípade spojené s ďalším dávkovaním neželanej síry do reaktora.
Výhodou zrážania H2S je okrem iného aj
to, že prípadný nadbytok Fe sa môže sčasti využiť na zrážanie prítomných fosforečnanov (pri aplikácii na ČOV bude odstraňovanie Pcelk potrebné vždy; anaeróbna stabi-

lizácia kalov spojená s produkciou bioplynu
je typická pre väčšie ČOV a všade tam je odstraňovanie Pcelk nutnosťou).
Skutočnosť, že fosfor zostane vyzrážaný v kale aj po anaeróbnej stabilizácii a odvodnení, potvrdzujú koncentrácie Pcelk namerané v kalovej vode na sledovaných ČOV
so zrážaním so soľami Fe – podľa [1, 2] priemerná koncentrácia Pcelk vychádza len
na úrovni 50 mg/l, pričom na 6 ČOV bola
koncentrácia Pcelk dokonca pod 30 mg/l.
Na bioplynových staniciach, kde sa spracúvajú aj špecifické substráty /odpady,
môže dávkovanie Fe okrem zrážania H2S vyriešiť ďalší problém. Fe je dôležitý mikronutrient a jeho absencia môže významne spomaliť anaeróbny rozklad a metanogenézu
[16]. Dnes už bežným intenzifikačným faktorom na bioplynových staniciach je pridávanie zmesi ťažkých kovov vrátane Fe ako mikronutrientov. Mikronutrienty sú súčasťou
rôznych enzýmov a koenzýmov a pre anaeróbne procesy sú esenciálne najmä Co, Ni,
Zn, Mo, Sn a Fe. Napríklad substráty na báze
tukov a bitúnkové odpady zvyčajne vykazujú deficit Co, Ni, Zn a Fe. Substráty na báze
uhľohydrátov a bielkovín vykazujú deficit
Mo, Se, Sn a Fe [16].
Procesy tvorby bioplynu s prídavkom
roztokov Fe solí, v porovnaní s konvenčnými procesmi môžu sumárne vykazovať nasledovné pozitívne charakteristiky [1, 2]:
– možnosť zvýšenia organického zaťaženia reaktorov pri udržateľnej alebo zvýšenej
výťažnosti bioplynu
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– redukcia nižších mastných kyselín, zvýšenie stability procesov
– zníženie nákladov na spracovanie digestátu a odvodnenie kalu
– redukcia času potrebná na údržbu
techniky (napr. zníženie intenzity koróznych
procesov).
Z hydrochemického rozboru procesov
v bioplynovej stanici, resp.vyhnívacej nádrži na ČOV vyplýva aj nasledovný detail [3, 7]
– dávkovanie solí Fe prispieva k zníženiu pH,
čo znižuje podiel nedisociovaného NH3 toxického pre metanogenézu a zvyšuje podiel
CO2 (čo je jeden zo substrátov pre metanogénner baktérie).
Aj v tomto prípade platí, že dávkovanie
solí Fe sa nedá zovšeobecniť a je odporúčané okrem expertného posúdenia zrealizovať aspoň laboratórne resp. poloprevádzkové overenie.
6 ZÁVER
Soli Fe a Al sú historicky jedny z najdlhšie a najčastejšie využívaných činidiel vo
vodnom hospodárstve (v minulosti najmä
pri úprave vody). Vo vyššie uvedenom príspevku rozdelenom na 2 časti sú zdôvodnené a vyhodnotené prevádzkové skúsenosti a aplikačné možnosti týchto solí na ČOV
a bioplynových staniciach. Na základe dosahovaného progresu a zvyšovania počtu aplikácií je možné očakávať, že ďalším výskumom a vyhodnocovaním praktických skúseností bude dosahovaná stále vyššia účinnosť
a efektívnosť.

5. Epenstein, M.: Vláknité baktérie – mikroskopické určení a kontrola, Zborník
konf. Vliv chemických srážedel na biocenózu aktivovaných kalů, 2003, Praha, 28
– 31, marec 2003.
6. Pavúk, J. a kol.: Potlačení vláknitého bytnění kalu chem. srážením – výsledky
provozního testu na ČOV Brno a ČOV Prešov, Zborník prednášok z konferencie
AČE SR Odpadové vody 2006, T. Zruby, 39-46, október 2006.
7. Pitter, P.: Hydrochemie, VŠCHT Praha, 2009
8. Nielsen et. al.: Control of Microthrix parvicella in Activated Sludge Plants
by Dosage of Polyaluminium Salts: Possible Mechanisms, Acta Hydrochim.
Hydrobiol. 33, 255-261, 2005
9. Blackall, L.L. et al: ”Candidatus Microthrix parvicella”, a filamentous bacterium
from activated sludge sewage treatment plants. Int. J. Syst. Bacteriol. 46 (1), 344
– 346, 1996
10. Hamit - Eminovskia, J. et al: Change in surface properties of Microthrix parvicella upon addition of polyaluminium chloride as characterized by atomic force microscopy,Biofouling: J. Bioadhesion and Biofilm Research 26 (3), 323 - 331
11. Hutňan M.: Anaeróbne procesy v stokovej sieti a možnosti prevencie, Zborník
prednášok z konferencie AČE SR Odpadové vody 2002, Tatranské Zruby, 54 – 60,
október 2002.
12. Červenka, F. a kol.: Odour Control, redukce zápachu, zkušenosti z aplikací
v ČR, Zborník konf. Odpadové vody 2006, Tatranské Zruby, 132 - 138, X 2006.
13. Firer, D. Et al: Control of sulfide in sewer systems by dosage of iron salts:
Comparison between theoretical and experimental results, and practical implications, Science of Total Environment, 392, 145 – 156, 2008
14. Jeníček, P. a kol.: Mikroaerace – ekonomická metoda odsiřování bioplynu.
Vodní hospodářství 11, 331 - 333, 2005.
15. Dohányos, M a kol. Anaerobní čistírenské technologie. NOEL 2000, Brno, 1998.
16. Jarvis A., Schnűrer A.: Microbiological Handbook for Biogas Plants, Swedish
Waste Management/ Swedish Gas Centre, 2010.

Vyhodnotenie ČOV bolo realizované aj s podporou projektu v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany
územia, ITMS: 2624012000, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Vodohospodárske stavby
Slovenského rybárskeho zväzu, Rada Žilina,
z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu
Ing. Dušan Abaffy, PhD. st., Ing. Tibor Krajč, PhD.

Vodohospodárske stavby Slovenského rybárskeho zväzu – RADA Žilina
predstavujú rybochovné zariadenia vo
vlastníctve zväzu – RADA Žilina a tiež
rybochovné zariadenia, rybníky a vodné nádrže vo vlastníctve ZO SRZ.
V predmetnom príspevku chcem
poukázať na technický stav a výkon
technicko-bezpečnostného
dohľadu na rybochovných zariadeniach vo
vlastníctve resp. v správe SRZ-RADA Žilina. Ide o nasledovné rybochovné zariadenia vo vlastníctve SRZ – RADA Žilina v celkovom počte 20 vodných stavieb, ktorých prehliadky boli uskutočnené v roku 2011. Na vodnej stavbe
Považská Bystrica sa prehliadka uskutočnila v roku 2012. Celkový prehľad
vodných stavieb ako aj termíny vydania základných správ a termíny prehliadok TBD je uvedený v tabuľke.
Ide o vodné stavby zaradené do IV.
kategórie, resp. v dvoch prípadoch
o vodné stavby III. kategórie. Po uvedení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a vyhlášky 458/2005 o výkone TBD SRZRADA Žilina v zmysle § 53 písm. b zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s vyhláškou č. 458/2005 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného
dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru, zabezpečil pre uvedené vodné stavby – rybochovné zariadenia v ich vlastníctve, resp. ich správe výkon dohľadu
a vypracovanie súhrnných celkových
správ o technicko-bezpečnostnom dohľade. Súhrnné celkové správy o dohľade pre uvedené vodné stavby boli vypracované v rokoch 2006 až 2008.
Prehliadky v roku 2011 a 2012 sa
uskutočnili na všetkých vodných stavbách SRZ RADA Žilina a vodných stavbách ZO SRZ tak, ako je uvedené v tabuľke v zmysle § 11 ods. 1-6 vyhl.
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č. 458/2005 Ministerstva životného
prostredia SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o odbornom technickobezpečnostnom dohľade nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru, kde je ustanovené v ods. 1, že „vlastník vodnej stavby
vykonáva prehliadky na vodných stavbách III., IV. kategórie najmenej raz za 4
roky“.
Na základe prehliadok TBD uskutočnených v roku 2011 a 2012 na jednotlivých rybochovných zariadeniach, ako
aj získaných informácií a osobných zistení v rámci výkonu dohľadu možno
konštatovať, že všetky vodné stavby –
rybochovné zariadenia, na ktorých boli
uskutočnené prehliadky a vypracované správy s prehliadok technicko-bezpečnostného dohľadu, sú v prevádzkyschopnom stave a z hľadiska bezpeč-

Najdôležitejšie zistenia na jednotlivých vodných stavbách – rybničných hospodárstvach, resp. rybníkov možno zosumarizovať do nasledovných bodov:
V niektorých prípadoch bolo
na vodných stavbách zistené, že betónové objekty, ako sú šachty, schody,
odberné a výpustné zariadenia, opevnenia svahov a pod. majú skorodované betóny, resp. boli spozorované iné
poškodenia.
Na niektorých vodných stavbách
bolo možné pozorovať aj zarastanie,
resp. iné upchávanie a poškodenia rozvodných potrubí prívodu, resp. odpadu vody a čiastočné poškodenia odberných objektov, ako aj vzdúvacích
objektov. Tieto skutočnosti bolo možné v určitej miere pozorovať aj na loviskách a odvodňovacích rigoloch.

Handlová

nosti neohrozujú dotknuté územia. Pri
prehliadkach neboli zistené také skutočnosti, resp. nedostatky, ktoré by
mohli mať zásadný vplyv na funkčnosť
predmetných vodných stavieb – rybochovných zariadení, resp. rybníkov.

V niektorých prípadoch sa vyskytuje
aj zabahňovanie, resp. zanášanie rybníkov a zarastanie rôznymi nežiaducimi
náletmi, čo platí čiastočne aj pre sádky,
resp. chovné žľaby.
Okrem uvedených 21 rybochov-

Vodohospodársky spravodajca
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ných zariadení - rybníkov a vodných
nádrží vo vlastníctve SRZ–Žilina bol výkon TBD uskutočnený aj na vodných
stavbách vo vlastníctve ZO SRZ, pre
ktoré boli vypracované celkové správy
o TBD a to pre Rybníky-Prejta, Rybníčky pod nádržou Kunov a Rybník Handlová. V týchto prípadoch ide o vodné
stavby IV. kategórie.
Rybníky Prejta-Vystrkov sa nachádzajú v katastrálnom území Prejta (extravilán) v okrese Ilava na potoku Prejtovka.
Rybníčky pod nádržou Kunov sa nachádzajú v extraviláne obce Kunov
v okrese Senica na toku Teplica (Vrbovčianka).
Rybník Handlová je na toku Handlovka v extraviláne mesta Handlová.
Na uvedených rybníkoch ZO SRZ boli
prehliadky TBD uskutočnené v roku
2012.
Ďalej pre MO SRZ Rožňava boli
v roku 2011 vypracované celkové správy o TBD pre vodnú stavbu „rybníky pri
Kúpeľoch v Rožňave“ a celková správa
o technicko-bezpečnostnom dohľade
pre rybníky vo Vlachove.
Pri tejto príležitosti sa žiada ešte
uviesť, že SRZ – Rada Žilina v súlade s vyhláškou č. 458/2005 MŽP SR
v zmysle § 10 zabezpečil, že v priebehu roku 2012, resp. v prvej polovici roku 2013 bude pre všetky jednotlivé vodné stavby - rybochovné zariadenia, rybníky, vodné nádrže vypracovaný program TBD.
Na základe výsledkov z obhliadok
a zistených skutočností boli prijaté
pre jednotlivé vodné stavby – rybničné hospodárstva a rybníky už vyššie
uvedené závery a návrh opatrení, ktoré je potrebné prednostne a v niektorých prípadoch neodkladne riešiť. Ďalšie opatrenia možno všeobecne zhrnúť
do nasledovných bodov:
– obhliadkou zistené poškodenia
a závady, aj keď bezprostredne neohrozujú prevádzkyschopnosť predmetných vodných stavieb, je potrebné evidovať a postupne odstraňovať,
– postupne odstraňovať a to aj v rámci opráv a údržby vzniknuté poškodenia na jednotlivých objektoch
a konštrukciách, čo platí aj o oprave svahov rybníkov a koruny hrádzí,
údržbe porastov v rybníkoch, oprave skorodovaných betónov a protikoróznych náterov kovových konštrukcií,
11 – 12 2012

– riešiť problémy s prívodom vody
do rybníkov, napr. upchávanie potrubia, v súvislosti s týmto sa všeobecne odporúča pravidelne čistiť
všetky nápustné a odpadové zariadenia, hrablice a pod.,
– občas manipulovať s jednotlivými
uzávermi a výpustnými zariadeniami,
– vykonávať pravidelné obchôdzky
spojené s obhliadkou vodných stavieb – rybníkov, rybných hospodárstiev, pritom sledovať a evidovať

a) Výkon dohľadu, ktorý zodpovedá
požiadavkám vyhlášky 458/2005,
§ 4 ods. 3, ktorým sa stanovuje výkon dohľadu nad vodnými stavbami
III. kategórie a to:
– vykonávať odborné hodnotenie javov a skutočností, ako aj ich vývoj,
– zabezpečiť meranie a pozorovanie
hladín a nádrží (rybníku),
– meranie množstva prítoku vody
a vypúšťanej vody (odpadu), meranie a sledovanie priesakov hrádzami
alebo ich podložím,

Nové Zámky

–

–

–

–

všetky skutočnosti, ktoré môžu mať
vplyv na bezporuchovú prevádzkyschopnosť príslušného rybného
hospodárstva, resp. rybníkov a prípadné zmeny neodkladne hlásiť príslušnému nadriadenému,
sledovať poveternostné pomery a kvalitu napúšťanej vody, stavy
a prítoky vody,
chrániť rybníky pred poškodením
rôznymi nepriaznivými vplyvmi alebo ľudskými zásahmi,
dodržiavať všetky pokyny a v súlade
s manipulačným a prevádzkovým
poriadkom, resp. inými prevádzkovými pokynmi sa riadiť pri prevádzke rybničných hospodárstiev, resp.
rybníkov.
Na vodných stavbách III. kategórie
a to konkrétne „Paríž – kaprové rybníky“ a „Rybník VN Poltár“ je žiaduce
výkon TBD prispôsobiť požiadavkám
vyplývajúcim z vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 458/2005,
ktorou sa stanovujú podrobnosti
o výkone technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami,
je potrebné zabezpečiť:

Vodohospodársky spravodajca

– vykonávať a pravidelne kontrolovať stav vodných stavieb meraním
deformácie hrádzí a objektov, resp.
inych súčastí stavieb, ktoré sú ich súčasťou, za tým účelom na vodných
stavbách je potrebné vybudovať sieť
merných kontrolných bodov,
– z poveternostných a prevádzkových
pomerov sledovať zrážkové a poveternostné pomery, teplotu vzduchu
a zamŕzanie.
b) V súlade s § 9 ods. 9 vyhlášky č.
458/2005 vykonávať pravidelne raz
týždenne obchôdzky vodnej stavby.
c) V súlade s § 10 ods. 5 vyhlášky č.
458/2005 raz za štyri roky vypracovať o výsledkoch dohľadu etapové
správu.
Na základe celkového zhodnotenia
stavu vodných stavieb – rybochovných
zariadení, resp. rybníkov SRZ - RADA
Žilina z hľadiska ich ďalšej prevádzky sa
žiada uviesť určité všeobecné pravidlá, ktoré môžu zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. Ide najmä o tieto
skutočnosti:
• Pre každé vodohospodárske dielo
platia určite pravidlá, podľa ktorých

29

Voda v krajine
sa hospodári s vodou, robí kontrola,
údržba a opravy jednotlivých zariadení a pod.
• Ú
 lohou prevádzky rybníkov je zabezpečiť, aby produktivita výroby zameranej na chov rýb bola čo
najvyššia. To vyžaduje neustále vytvárať priaznivé životné prostredie
a rešpektovať nielen zásady vodohospodárske, biologické a stavebno-konštrukčné, ale vo zvýšenej
miere dbať aj na bezpečnosť vodnej
stavby.
• Z technického hľadiska rybníky (rybochovné zariadenia) musia mať
potrebné bezporuchové prevádzkové vybavenie, ktoré predstavuje za-

ťanie rybníkov a ich využívanie, robí
všetky predpísané merania priesakov, prietokov a ďalšie merania. Ďalej pravidelne preskúšava funkčné zariadenia a chráni rybníky pred
poškodzovaním prírodnými vplyvmi alebo ľudskými zásahmi. Hrádze
sa musia uchovávať trvalo v dobrom stave, hrádzové teleso sa nesmie znižovať ani inak poškodzovať.
Na návodnej strane treba priebežne
udržiavať opevnenie svahov.
• Prevádzkovateľ musí tiež zabezpečiť výkon obhliadok a kontrol
na vodnej stavbe – rybochovnom
zariadení, vykonávanie údržby, ako
napr. objektov, komunikácií, dla-

schopná stoková sieť, ktorá sa musí
po každom vypúšťaní rybníka čistiť
od nánosov a opraviť tak, aby bola
zachovaná zodpovedajúca hĺbka,
pozdĺžny sklon a tvar jednotlivých
stôk.
• Medzi dôležité činnosti v rámci prevádzky rybníkov patria tzv. meliorácie rybníkov, účelom ktorých je obnovovať, udržiavať a zlepšovať ich
dobrý výrobný a prevádzkový stav.
• Je bezodkladne potrebné vypracovať pre uvedené vodné stavby
(rybníky, rybochovné zariadenia)
program TBD.
Záverom možno konštatovať, že
predmetné vodné stavby sú z hľadis-

Vodné stavby SRZ - Rybochovné zariadenia vo vlastníctve SRZ – Rada Žilina
Por. Kat.
Vodná stavba
číslo TBD
1. IV. Brzotín
2. IV. Rybníky Košarovce
3. III. Paríž - kaprové rybníky
4. IV. Malé Zálužie
5. IV. Trstená
6. IV. Uhorské
7. IV. Uzovská Panica
8. IV. Svit
9. IV. Bytča
10. IV. Považská Bystrica
11. IV. Slovianska dolina
12. IV. Nové Zámky
13. IV. Golianovo – kanály
14. IV. Rybníky Čičov
15. IV. Kľúčovec – sádky
16. IV. Lučenec
17. III. Poltár - Zelené
18. IV. Ružomberok–Biely potok
19. IV. Kubrica
20. IV. Pribovce
21. IV. Demänová
22. IV. Rybníky - Prejta - Vystrkov
23. IV. Rybníky - Kunov
24. IV. Rybník Handlová
25. IV. Rybníky pri Kúpeľoch v Rožňave
26. IV. Rybníky Vlachovo

Vodný tok
Čremošna
Oľka
Paríž
Radišinka
Trsteník
Ipeľ
Blh
Poprad
Petrovička
Domanižanka
Sloviansky potok
Nitra
Kadaň

Vrzotán
Girovce, Košárovce
Ľubá, Kam. Most
Malé Zálužie
Trstená
Uhorské
Uzovská Panica
Svit
Bytča
Pov. Bystrica
Slovany
Nové Zámky
Golianovo
Čičov
Klúčovecký kanál
Kľučovec
Tuhársky potok
Lučenec
Uhorštiansky potok
Zelené (Poltár)
Revúca
Ružomberok
potok Kubrá
Kubrica
Blatnícky potok
Príbovce
Demänová
Demänovská dolina
Prejtovka
Prejta
Teplica
Kunov
Handlovka
Handlová
Drázus (Rožňavský potok) Rožňava
Slaná
Rožňava

riadenie na reguláciu vodného režimu, t. j. napúšťanie, vypúšťanie, meranie vody a prevádzkové objekty.
• R
 iadenie prevádzky rybníkov (rybochovných zariadení) prislúcha príslušnému prevádzkovateľovi, správcovi, resp. majiteľovi, ktorý prevádzkové činnosti zabezpečuje na základe schváleného manipulačného
poriadku.
• Prevádzkovateľ sa stará o všestranne dobrý stav rybníkov (rybochovných zariadení) - stav nádrže, najmä hrádzí, funkčných objektov, kanálov, priekop, prívodov a odpadu
vody, komunikácií, brehových porastov atď. Riadi všetky manipulácie s vodou, t. j. napúšťanie a vypúš-
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Obec

Okres

Vlastník

prehl. TBD

Rožňava
Vranov n. Topľou, HE
Nové Zámky
Nitra
Tvrdošín
Lučenec
Rim. Sobota
Poprad
Žilina
Pov. Bystrica
Martin
Nové Zámky
Nitra
Komárno
Dun. Streda
Lučenec
Poltár
Ružomberok
Trenčín
Martin
Liptovský Mikuláš
Ilava
Senica
Prievidza
Rožňava
Rožňava

SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
SRZ-Rada ŽA
MO SRZ Dubnica
MO SRZ Senica
MO SRZ Handlová
MO SRZ Rožňava
MO SRZ Rožňava

10/19/2006
10/19/2006
8/22/2007
8/21/2007
7/14/2007
11/2/2007
10/2/2007
10/18/2007
6/7/2007
6/7/2007
6/8/2007
8/21/2007
8/21/2007
8/21/2007
8/21/2007
10/2/2007
10/2/2007
10/18/2006
4/16/2008
6/8/2007
7/10/2007
4/16/2008
5/15/2008
6/2/2008
6/27/2011
6/27/2011

žieb, plotov, zábradlí, výstražných
tabúľ, vegetačných spevnení, sadových úprav, čistenie hrablíc, prívodov a odpadov vody, preplavovanie
a čistenie potrubí a pod.
Všetky uvedené úlohy prevádzkovateľ (vlastník) vykonáva a zabezpečuje podľa prevádzkového poriadku,
ktorý je vypracovaný v zmysle vopred schváleného manipulačného
poriadku a sú v ňom uvedené všetky
dôležité údaje pre prevádzku a kontrolu diela.
• Dôležitou a jednou zo základných
činností je napúšťanie a vypúšťanie
rybníkov, pričom základnou podmienkou správneho napúšťania
a vypúšťania rybníkov je prevádzky-

správa
TBD
Jul-07
Dec-07
Oct-07
Dec-07
Oct-06
Dec-06
Jun-07
Jun-07
Jul-07
Jun-07
Mar-08
Apr-08
Jan-08
Jul-07
May-08
Oct-07
Jun-08
Sep-07
Nov-06
Jul-07
Oct-07
Jul-08
Jun-08
Jul-08
VII. 2011
VII. 2011

Posledná
prehliadka
X. 2011
VII. 2011
XI. 2011
XII. 2011
VII. 2011
XII. 2011
X. 2011
X. 2011
VII. 2011
VII. 2012
VII. 2011
XI. 2011
XII. 2011
XI. 2011
XII. 2011
X. 2011
X. 2011
VII. 2011
XI. 2011
VII. 2011
VII. 2011
IX. 2012
IX. 2012
X. 2012
VII. 2011
VII. 2011

ka TBD v prevádzkyschopnom stave
a z hľadiska bezpečnosti neohrozujú príslušné dotknuté územia. Pri obhliadkach neboli zistené také nedostatky, ktoré by mohli mať zásadný
priamy alebo nepriamy vplyv na funkčnosť jednotlivých vodných stavieb.
Z hľadiska ďalšej prevádzky a funkčnosti je im potrebné aj naďalej venovať
patričnú pozornosť, dodržiavať pokyny a postupovať pri prevádzke v súlade s manipulačnými poriadkami, resp.
prevádzkovými poriadkami a programom TBD ako aj ďalšími prípadnými
prevádzkovými pokynmi a dodržiavať požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 458/2005 Ministerstva životného
prostredia SR.
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Veda, technika, technológia

Adsorpcia PO43-, SO42- a NO3- na prírodných materiáloch
Mgr. Renata Hodossyová, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky

Cieľom tejto práce je stanoviť a porovnať adsorpčnú účinnosť vybraných prírodných a syntetických adsorbentov pre odstraňovanie fosforečnanov, síranov a dusičnanov.
Eutrofizácia vôd je zložitý proces, počas ktorého dochádza k negatívnym zmenám vo vodnom ekosystéme a kvalitatívnom zložení samotnej vody. Nadmerný vstup makrobiogénov ako fosfor, dusík a ich oxoaniónové formy je zodpovedným činiteľom intenzívnej produkcie fytoplanktónu,
následnej tvorby toxických substancií a zmien organoleptických vlastností vody [1].
Ich pôvod v povrchových vodách je prevažne antropogénny. Hlavným zdrojom sú jednak priesaky a výluhy z aplikácie NPK-hnojív, ako aj priemyselné a splaškové odpadové
vody nedostatočne vyčistené od PO43- a NO3-. SO42- (až v tisíckach mg.l-1), sú prítomné v odpadových vodách pri výrobe
kyseliny sírovej alebo desulfurizácie uhlia. Ich priemyselné
exhaláty sa však podobne dostávajú do vôd suchou a mokrou depozíciou [2].
K odstraňovaniu týchto aniónov v bežnej praxi čistiarní
odpadových vôd dochádza na základe tvorby málo rozpustných zlúčenín a/alebo biologickou cestou počas defosfatizácie, denitrifikácie a desulfirikácie v aktivačnej a popr. dosadzovacej nádrži [3]. V priebehu úpravy vôd sa však využívajú
alternatívne postupy – iónová výmena, adsorpcia, magnetická separácia, elektrolýza a kryštalizácia. Spomedzi uvedených sa finančne nenáročná adsorpcia na ľahko dostupných
prírodných materiáloch v natívnej forme javí ako účinný spôsob dekontaminácie vôd od týchto polutantov [4].
MATERIÁL A METÓDY
Na prípravu jednozložkového zásobného roztoku PO43-,
SO42- a NO3- sa použili chemikálie: Na3PO4.12 H2O p.a;
Na2SO4.10 H2O p.a.; KNO3 p.a. (Lachema Brno, ČR) s jednotnou východiskovou koncentráciou 300 mg.l-1 .
Na sledovanie účinnosti adsorpcie hore uvedených látok
sa použili adsorbenty:
Klinoptilolit SK – prírodný zeolitový adsorbent z ložiska
pri Nižnom Hrabovci (SR); Klinoptilolit CN – z ložiska pri juhovýchodnom kantóne Hubei (Čína); Klinoptilolit USA – ložisko v Castle Creek, Idaho (USA); Klinoptilolit Kuba – ložisko Tasajeras (Kuba); Klinoptilolit JAR – ložisko Juhoafrická republika; Mordenit NZ – prírodný zeolitový adsorbent,
ložisko Nový Zéland; Kombinovaný chitosan – zeolitový
produkt – pripravený metódou rozvlákňovania chitosanu
v TU – Liberec (ČR); Montmorillonit – Al-Mg ílový minerál,
aktívna zložka bentonitu, ložisko pri Jelšovom potoku (SR);
Beringit – modifikovaný hlinitokremičitan silno alkalického
charakteru, vyrobený v Belgicku; Lignit – slabo sfosilizované hnedé uhlie, ložisko na Záhorí (SR); Alginit – organo-minerálna prírodná látka z tiel uhynutých rias (algae) z ložis11 – 12 2012
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ka Pinciná pri Lučenci (SR); Calsit – syntetický zeolit typu 5A
syntetizovaný vo VÚRUP-Slovnaft, Bratislava; GEH102 – granulovaný oxi-hydroxid železa, špecificky vyvinutý na selektívnu adsorpciu arzénu z odpadových vôd. GEH104 – adsorbent na podobnej báze ako GEH102 vyvinutý na selektívnu
sorpciu fosforečnanov. Dodávateľ GEH102 a GEH104 – Wasserchemie GmbH & Co. KG, Osnabrück (DE); Slovakit® – geokompozit, vyrobený z domácich surovín, prevažne z hlinitokremičitanov (SR); Powersorb U – granulovaný hydrofóbny sorbent zo zmesi celulózových vlákien a kaolínového ílu,
producent FS, Ltd. Veľká Británia, dodávateľ Johan ENVIRO,
s.r.o., Bratislava (SR); Troska – elektrárenské popolčeky, prevažne zložená z hlinitokremičitanov (Čína).
Použitá granulometria:
Klinoptilolit SK; Klinoptilolit CN; Klinoptilolit USA; Kombinovaný chitosan – zeolitový produkt; Slovakit®; Alginit:
0,2 - 0,5 mm
Klinoptilolit Kuba; Klinoptilolit JAR; Montmorillonit; Calsit; GEH102; GEH104; Beringit; Troska; Lignit: < 0,2 mm
Mordenit NZ: 0,5 - 1 mm
Powersorb U: 1 - 2 mm
Kinetika adsorpcie sa vykonávala v stacionárnom režime za stáleho pretrepávania suspenzie v horizontálnej laboratórnej trepačke Water Bath Shaker Type 357 ELPAN
(210 kmitov/min) do max. 6 hodín pri laboratórnej teplote 25 °C, pričom sa použilo 0,30 g adsorbentu naváženého a 30 ml modelového roztoku s Co = 300 mg.l-1. Crov fosforečnanov, síranov a dusičnanov, v modelových roztokoch
sa stanovili na izotachofertickom analyzátore ZK– 02 (Villa Labeco, SR).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Rovnovážnu adsorpčnú kapacitu arov (1) a adsorpčnú účinnosť η (2) sme počítali podľa vzorcov:
(1) arov =

(co–crov ).v
(mg.g-1)
m

(2) η =

(co–crov ).100
(%)
co

Použité skratky:
arov (mg.g-1) – rovnovážna adsorpčná kapacita; množstvo sledovaného polutantu na adsorbente v rovnovážnom stave
η (%) – účinnosť adsorpcie
Co (mg.l-1)– východisková koncentrácia aniónového polutantu v roztoku (pred adsorpciou)
Crov (mg.l-1) – rovnovážna koncentrácia aniónového polutantu v roztoku (po adsorpcii)
V (l) – objem modelového roztoku
m (g) – hmotnosť adsorbenta

31

Veda, technika, technológia

Obr. 1: Adsorpčná účinnosť η (%) skúmaných adsorbentov pre odstraňovanie
PO43-, SO42- a NO3-

la hodnoty 11,2 a 12,0 mg.g-1. Beringit v práškovej forme sa
považuje za najvhodnejší adsorbent spomedzi nami skúšaných adsorpčných materiálov pre elimináciu NO3- z modelového roztoku (s adsorpčnou kapacitou 10,1 mg.g-1), avšak
v priemyselnej praxi v kolónovom usporiadaní je takýto
jemno mletý adsorbent nevhodný. GEH102 vykazuje druhú
najvyššiu účinnosť adsorpcie NO3-.
Na základe doteraz získaných výsledkov je možné zostaviť škálu štyroch najúčinnejších adsorbentov, ktoré sú potenciálne vhodné pre odstraňovanie nutrientov z odpadových vôd, avšak hlavne fosforečnanov. Základný rad v smere poklesu adsorpčnej kapacity je nasledovný: Montmorillonit > GEH104> Slovakite® > Klinoptilolit SK.
Väzba fosforečnanov na týchto adsorbentoch bola skúmaná pomocou analytických metód – RTG, IČ – Raman spektroskópia, resp. ich povrch a základné chemické zloženie
študované SEM technológiou. Na obr. 2 sú ich SEM snímky.
Adsorpciu na klinoptilolite môžeme opísať tvorbou povrchového precipitátu Ca3(PO4)2 medzi vymeniteľnými katiónmi Ca2+ a aniónovým polutantom PO43- v externých póroch
a dutinkách zeolitovej štruktúry. Adsorpcia na GEH104 prebieha formou naviazania (kovalentnej väzby) troch kyslíkových
atómov PO43- s katiónom Fe3+. Zachytávanie PO43- montmorillonitom je statické, dochádza k ich vsunutiu, k tzv. interkalácii do ich medzivrstevnatých priestorov. Diatomickými

Obr. 2: SEM štyroch vybraných adsorbentov

Výsledky sú prezentované v grafickej podobe (obr. 1).
Ako vidieť z histogramu, najvyššia adsorpčná účinnosť
pre fosforečnany sa dosiahla na prírodnom adsorbente montmorillonit, ktorého adsorpčná kapacita bola 13,6
mg.g-1. Druhým najúčinnejším adsorbentom bol syntetický adsorpčný materiál GEH104. Ich adsorpčná účinnosť
sa však výrazne nelíši od účinnosti prírodných zeolitov
typu klinoptilolit (8,8; 7,4 mg.g-1) – z ložiska pri Nižnom
Hrabovci (SK) a Castle Creek, Idaho (USA), ktorých trhová
cena je viacnásobne nižšia oproti syntetickému oxi-hydroxidu železa.
Adsorpčná kapacita pre odstraňovanie SO42- u komerčných adsorbentoch GEH104 a GEH102 bola najvyššia, dosiahLiteratúra
[1] LUKAVSKÝ, J., 2003: The evaluation of algal growth potential (AGP) and
toxicity of water by miniaturized growth bioassay. Water Research 26, pp.
1409 – 1413.
[2] PITTER, P., 1999: Hydrochemie. VŠCHT Praha, str. 580.
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ílmi, vápencami, avšak v najväčšom rozsahu dolomitom tvorené Slovakite® podobne viaže fosforečnany ako klinoptilolit, a to obzvlášť na základe ich príbuzného zloženia a hlavne obsahu vápenatých iónov.
ZÁVER
V predloženom príspevku sme sa snažili zhodnotiť a porovnať široké spektrum prírodných a synteticky pripravených adsorbentov pre odstraňovanie oxoaniónových foriem fosforu, síry a dusíka z modelových roztokov. Adsorbenty – montmorillonit, GEH104, Slovakit a zeolit typu klinoptilolit sa preukázali ako použiteľné pre odstraňovanie
fosforečnanov z vody.

[3] RYBICKI, S., 1997: Advanced Wastewater Treatment. Phosphorus removal fromwastewters – A Literature Review. Kungl Tekniska Högskolan,
Stockholm, 1.
[4] CHMIELEWSKÁ, E., 2004: Ochrana vôd. Epos, Bratislava, str. 111.
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Odborno-študijná cesta do Českej republiky
Ing. Jana Buchlovičová
VodaTím s.r.o., Bratislava

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. v spolupráci s firmou ENVI-PUR, s.r.o. a Veolia
voda ČR pripravila v októbri 2012 odbornoštudijnú cestu na významné vodohospodárske diela v Severočeskom kraji.
Na našom putovaní za odborným vzdelávaním sme ako prvú navštívili ČOV Jilemnice. Ide o ČOV s membránovými biorektormi
(MBR). Rekonštrukcia bola vykonaná v existujúcich nádržiach (zvýšenie kapacity z 900
na 1900 EO bez zväčšovania objemov nádrží). ČOV je v dvojlinkovom usporiadaní.
Našou ďalšou zastávkou bola ÚV Souš,
ktorá je významným a nezastupiteľným
zdrojom pitnej vody pre zásobovanie sku-

filtrov, ale i netradičné riešenie kalovej koncovky - flotácia.
V Liberci sme navštívili ČOV – ide o mechanicko-biologickú ČOV s primárnou sedimentáciou, aktiváciou s jemnobublinovou
aeráciou, pozdĺžnymi dosazdovacími nádržami a teplým dvojstupňovým vyhnívaním.
ČOV čistí odpadovú vodu z lokalít miest Liberec a Jablonec nad Nisou, vrátane priľahlých obcí.
Vyčistená odpadová voda je cez merný objekt zaústená do Lužickej Nisy. ČOV
je vybavená kalovým, plynovým, tepelným
a energetickým hospodárstvom.
V rokoch 2006 – 2009 sa tu uskutočnila

ČOV Mariánské Lázně

pinového vodovodu Liberec – Jablonec nad
Nisou. Do prevádzky bola uvedená v roku
1974. Zdrojom surovej vody je vodárenská
nádrž Souš, vybudovaná v r. 1915 ako protipovodňová, ktorá je umiestená na riečke
Černá Desná. Úpravňa vody Souš i vodárenská nádrž sú umiestnené v Jizerských horách
severne od mesta Desná.
V rokoch 2006 – 2009 bola na úpravni vody vykonaná rozsiahla rekonštrukcia.
Predmetom rekonštrukcie boli potrubné
rozvody, chemické hospodárstvo, rozšírenie skladových kapacít surovín, filtrácia, akumulácia, kalové hospodárstvo, elektroinštalácia, automatický riadiaci systém a príslušné stavebné konštrukcie. Celej rekonštrukcii
a príprave projektu predchádzali dôkladné
poloprevádzkové a modelové skúšky. Na ich
základe bola navrhnutá nielen konštrukcia
11 – 12 2012

v strojovni uzáverov. Dĺžka štôlne s priemerom 2,0 až 2,68 m je 6327 m.
ÚV Hradište - pôvodná projektovaná kapacita úpravne bola 1050 l/s. Od konca 90.
rokov bola maximálna výrobná kapacita
úpravne znížená na 750 l/s z dôvodu zhoršeného technického stavu technológie úpravne.
Rekonštrukcia úpravne sa vykonala v rokoch 2005 – 2006 a týkala sa rozhodujúcich častí technologickej linky úpravy vody
a niektorých súvisiacich celkov. Zásadne
bola zmenená konštrukcia reakčných nádrží
a filtrácia. Bola pridaná linka prípravy a dávkovania roztoku manganistanu draselného.

Vodárenská nádrž Přísečnice – odberný objekt

rozsiahla rekonštrukcia, ktorá zvýšila kapacitu ČOV na 193 000 EO. Maximálny prietok
ČOV je v dnešnej dobe 1800 l/s, z čoho 550
l/s je odľahčené za UN a cez biológiu je max.
prietok 1250 l/s.
Zaujímavosťou tejto ČOV je, že na prítoku majú nízke organické zaťaženie, preto je
technológia doplnená o dávkovanie externého substrátu.
Zaujímavá bola návšteva vodárenskej
nádrže Přísečnice, ktorá je zdrojom vody
pre ÚV Hradište. Nádrž je umiestnená na Přísečnickém potoku. Priehradné teleso bolo
vytvorené ako zemná hrádza so stredným
hlinitým tesnením a stabilizačnou časťou.
Surová voda je odoberaná prostredníctvom
odberného objektu so štyrmi odbernými
otvormi. Odberný objekt je napojený na tlakovú štôlňu, ktorá je zakončená portálom
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Zásadnou rekonštrukciou prešla tiež akumulácia upravenej vody. Čiastočne bolo riešené
i kalové hospodárstvo. Novo bol inštalovaný
automatický riadiaci systém so všetkými súvisiacimi prvkami, prevádzkovými chemikáliami a meradlami, vizualizáciou a riadiacim
programom.
Naše putovanie sme ukončili v Mariánskýchch Lázních, kde sme navštívili: ÚV
a ČOV pre Mariánské Lázně.
Úpravňa vody bola postavená v rokoch
1963 – 1965. Do skúšobnej prevádzky bola
uvedená v decembri 1965 a do trvalej prevádzky v roku 1971 s projektovaným výkonom 100 l/s prešla niekoľkými čiastočnými
rekonštrukciami:

V rokoch 1992 - 1993 bol zvýšený výkon
ÚV celkom o 30 l/s.

V roku 1997 bola prevádzka úpravne
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Účastníci odborno-študijnej cesty

čiastočne automatizovaná. Na stredisku
Mariánské Lázně bol zriadený dispečing
vodovodnej siete.

V rokoch 2001 – 2002 bolo zrekonštruované dávkovanie chemikálií a riadiaci systém.

Predmetom poslednej rekonštrukcie
úpravne vody, ktorá sa začala v roku
2007, bolo vykonanie celkovej rekonštrukcie filtrácie. Išlo o rekonštrukciu
za plnej prevádzky úpravy vody vrátane
čiastočnej prevádzky filtrácie.

Technické riešenie - náhrada klasického
medzidna u otvorených vodárenských filtrov drenážnym systémom s dvojsmerným
prietokom pracích médií „Leopold“ v kombinácii s trojvrstvovou filtračnou náplňou.
V súčasnosti úpravňa vody Mariánské
Lázně upravuje povrchovú vodu z údolnej nádrže na Kamenném potoce (kapacita
80 l/s) a podzemných zdrojov Nimrod a Kovářská louka (kapacita 20 l/s).
V roku 2010 bol Európskou komisiou
schválený veľký vodohospodársky pro-

jekt. Ide o prvý schválený veľký projekt
Operačného programu Životné prostredie v Karlovarskom kraji, a to o intenzifikáciu ČOV v Chebe a ČOV v Mariánských
Lázních.
Zvolené riešenie na ČOV v Mariánskych
Lázních je prestavba existujúcich stavebných a technologických objektov s cieľom maximálnej eliminácie celkového dusíku, a tým i zníženia znečistenia recipientu - Košového potoka. Vzhľadom na charakter zloženia čistených odpadových vôd
pre nedostatok organického znečistenia,
s cieľom maximálnej eliminácie celkového dusíka, je realizovaná technológia dávkovania externého substrátu a technológia hrubého predčistenia doplnená o pračku zhrabkov a piesku. Doba trvania projektu: 2010 - 2013.
Na záver by som chcela v mene všetkých
účastníkov odborno-študijnej cesty vyjadriť
vďaku zástupcom firmy ENVI-PUR, s.r.o. (Milan Drda), Veolia voda ČR (Ladislav Bartoš)
a Severočeských vodární a kanalizácií, a.s.
(Karel Blažek), ktorí nám pomohli pri organizovaní tejto cesty a prispeli tak k získaniu nových poznatkov, tak veľmi potrebných v našom odvetví.
Foto: autorka

Zaznamenali sme

AQUARINA AWARD pre slovenského odborníka
Ing. Martina Hanková
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebná fakulta STU, Bratislava

V dňoch 9 - 12. 9. 2012 sa v poľskom
meste Staré Jablonki blízko Mazurských jazier organizovala už XI. medzinárodná konferencia „Water Supply and Water Quality“.
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Konferencia je organizovaná pod patronátom Poľského združenia inžinierov a technikov sanitárnych (PZITS). Konferencia sa organizuje každé dva roky vždy v inom meste

Poľska a odznievajú tam prednášky vedcov,
akademikov i odborníkov z praxe z takmer
celého sveta.
Špecialisti z rôznych krajín a inštitúcií prinášajú svoje skúsenosti, pohľady a interpretácie rôznych tém z oblasti zdravotného inžinierstva. Tradične sa na konferencii udeľujú
prestížne ceny AQUARINA AWARD za oblasť
výskumu a zavádzanie nových technológií
na ochranu životného prostredia. Cena je
udeľovaná za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti environmentálneho inžinierstva a za prínos pre vedu a výskum. Je sponzorovaná PZITS a spoločnosťou SEEN. Podľa pravidiel sa udeľuje cena pre zástupcu zo
zahraničia a z Poľskej republiky. Víťaz získava
bronzovú sochu navrhnutú poľskou umelkyňou Annou Szalast.
Tento rok si cenu pre zahraničného odborníka odniesol prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.,
ktorý pôsobí na Stavebnej fakulte STU,
na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva.
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Naši jubilanti

K 80. narodeninám Ing. Pavla Neupauera
28. augusta 2012 oslávil Ing. Pavel Neupauer významné
životné jubileum - osemdesiat rokov. Narodil sa v roku 1932
v Poprade v rodine stavebného inžiniera-vodára, po ktorom
neskôr prevzal profesiu ako rodinnú tradíciu. Prežité roky jeho
života sú naplnené poctivým štúdiom na školách a prácou
na pracovisku. Jeho významnou a charakteristickou črtou vždy
bolo aj je mimoriadne slušné a ústretové vystupovanie, ktoré
v dnešných časoch nie je veľmi obvyklé.
Po absolvovaní základného vzdelania a následne reálky
s maturitou úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešnej
STU), na Stavebnej fakulte, Katedre zdravotného inžinierstva.
Celú pracovnú aktivitu v priebehu 55
rokov - od mája 1955 do októbra 2010 venoval práci v odbore vodného hospodárstva. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia nastúpil do funkcie projektanta vo Vodoprojekte Bratislava, stredisko
Brno, neskôr Hydroprojektu š.p. zameraného na projektovanie vodohospodárskych stavieb. Pracoval v stredisku
zdravotno-vodohospodárskych stavieb
pod odborným vedením uznávaných
odborníkov Ing. Kovalského, Ing. Svobodu a ďalších. Zúčastnil sa spracovávania projektov vodovodov a kanalizácií pre mesto Bratislava a po získaní skúseností už ako hlavný inžinier mnohých
projektov najmä v oblasti kanalizácií a čistiarní odpadových
vôd na Slovensku. Ako jeden z prvých zaviedol realizáciu samostatných splaškových stokových sietí v lokalitách, kde bolo
možné riešenie bez dažďovej stokovej siete (napr. tatranské
obce), alebo ako výstavbu splaškovej stokovej siete s výhľadom dobudovania dažďovej stokovej siete (napr. mesto Senec). Súčasťou kanalizácií v tatranskom regióne bolo aj riešenie na túto dobu komplikovaných technológií čistenia pre
elimináciu choroboplodných zárodkov z odpadových vôd.
Spracoval aj projektové dokumentácie pre väčšie čistiarne
odpadových vôd, napr. pre mesto Handlová, mesto Liptovský
Mikuláš (spoločná ČOV pre mestské a priemyselné odpadové
vody). V roku 1976 na podklade výsledkov výskumu VÚVH vypracoval spolu s Ing. Turi-Nagyom a Ing. Zagorodnovom návrh technológie čistenia odpadových vôd z petrochemického
komplexu SLOVNAFT Bratislava pre prietok 1000 l/s a následne projektovú úlohu.
Spoločnou črtou všetkých spracovávaných projektov bolo
použitie na vtedajšiu dobu progresívnych a dostupných riešení technológií kanalizácií a čistenia odpadových vôd. Pri svojich technických aktivitách spolupracoval s uznávanými pracoviskami v oblasti čistenia odpadových vôd - s vysokými školami, s VÚV Praha, VÚVH Bratislava - a s poprednými odborníkmi v Československu zaoberajúcimi sa výskumom a vývojom
technológií čistiarní odpadových vôd.
Po rozdelení Hydroprojektu š.p. s celoštátnou pôsobnosťou na Hydroprojekt Praha š.p. s pôsobnosťou v Českej repub11 – 12 2012
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like a Hydroconsult Bratislava š.p. s pôsobnosťou v Slovenskej republike sa zaoberal riešením vývojových úloh v oblasti zdravotno-vodohospodárskych stavieb v Slovenskej republike. Spoločne so zástupcami nadriadeného orgánu (MLVH
SR) spracovával návrhy plánu vývojových úloh pre nasledujúce obdobia a sám vypracoval mnohé metodiky pre riešenie úloh. Zabezpečil rozšírenie strediska vývoja o oblasť vodárenstva s príslušnými laboratóriami (chemickým a hydrobiologickým). Neskôr mu boli pridelené aj strediská Normalizácie a Typizácie. V rámci normalizačnej činnosti po vstúpení SR
do EÚ zabezpečoval vypracovanie prekladov európskych noriem do slovenčiny. Niekoľko prekladov vypracoval sám.
V spolupráci so zástupcami VÚVH a vysokých škôl vypracoval normu „Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500
obyvateľov,“ ktorá je základnou technickou normou pre oblasť čistenia komunálnych odpadových vôd..
V roku 1992 bola v rámci privatizácie vytvorená spoločnosť Hydrocoop
spol. s r.o., v ktorej sa stal spolumajiteľom a hlavným inžinierom. Túto funkciu
zastával až do ukončenia svojej aktívnej činnosti v roku 2010. Pre úspešný rozbeh novej spoločnosti zorganizoval veľmi plodnú spoluprácu najmä v oblasti používania výpočtovej
techniky pri projektovaní s poprednou konzultantskou spoločnosťou v Spolkovej republike Nemecko GKW Mannheim. Priamo na pracovisku GKW Mannheim pracovali pracovníci Hydrocoopu spol. s r. o. na projektoch pre zdravotnovodohospodárske stavby.
V rámci výkonu svojej funkcie zabezpečil pre dodávateľa stavby Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava vypracovanie projektovej dokumentácie pre dve čistiarne odpadových
vôd a úpravňu vody s vodojemami v Kazachstane a projekty
kompletnej infraštruktúry vrátane čistenia odpadových vôd
a úpravy vody pre dve úplne nové sídliska pre 40 000 obyvateľov Wjazma a Tver v Rusku.
Tiež zabezpečoval vypracovanie potrebných dokumentácií pre nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ Phare CBC,
ISPA, Kohézneho a Štrukturálneho fondu na výstavbu stokových sietí, vodovodov a čistiarní odpadových vôd pre investorov na Slovensku.
Pri príležitosti významného životného jubilea mu v mene
všetkých bývalých spolupracovníkov a priateľov srdečne blahoželáme a prajeme zdravie, silu a elán do ďalších rokov.
My mladší mu ďakujeme za to, že sme mali možnosť pri ňom
odborne aj ľudsky rásť. Ďakujeme aj za to, že osud nám doprial
príležitosť s ním dlhé roky spolupracovať. Svojím správaním sa
a prístupom k ľuďom i k povinnostiam nám bol a je vzorom,
mnohokrát musíme priznať, že vzorom nedostižným.
Ing. Peter Gemeran
konateľ-riaditeľ Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava
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Oznamy

KONFERENCIA
SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na slovensku, Slovenská vodohospodárska
spoločnosť ZSVTS, Československá asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Slovenský národný
komitét IWA organizujú v dňoch 22. – 23. mája 2013 7. konferenciu s medzinárodnou účasťou SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ.
Tematické okruhy konferencie
• normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia
a využitia sedimentov,
• sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach,
• kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
• vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
• legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami
z vodných tokov a nádrží.
Forma prezentácie na konferencii
1. prednáška,
2. posterová prezentácia,
3. firemná prezentácia,
4. reklama v zborníku.

Odborní garanti konferencie
Ing. Pavel Hucko, Csc., RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.,
Ing. Dušan Abaffy, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Dôležité termíny
31. 1. 2013: oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok
na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok
15. 2. 2013: oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie
pokynov na vypracovanie rukopisov
5. 4. 2013: konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov
do zborníka
10. 5. 2013: uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu

V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. posterom treba poslať stručný súhrn obsahu príspevku v dĺžke
cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 31. januára 2013 (stačí aj e-mailom).
Adresa pre korešpondenciu
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) pri VÚVH Bratislava, Ing. Pavel Hucko, CSc.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2-59343424, -59343473, mobil: +421-905 965515 (0905 965515), fax: +421-2-54411941, +421-2-54418047, e-mail: hucko@vuvh.sk
Záujemcovia o bližšie informácie týkajúce sa účasti na konferencii ich môžu získať na vyššie uvedenej adrese alebo na internetovej stránke
VÚVH - www.vuvh.sk.

Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
V auguste a septembri 2012 vyšli v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN ISO 7887: 2012 (75 7363) Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby
Vydaním STN EN ISO 7887: 2012 bolo zrušené predchádzajúce vydanie
STN EN ISO 7887 z roku 1998.
STN EN 806-5: 2012 (73 6670) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 5: Prevádzka a údržba
V októbri 2012 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN ISO 8692: 2012 (75 7740) Kvalita vody. Skúška inhibície rastu
sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami
Vydaním STN EN ISO 8692: 2012 bolo zrušené predchádzajúce vydanie
STN EN ISO 8692 z roku 2005.
STN EN 16161: 2012 (75 7381) Kvalita vody. Pokyny na použitie absorpcie in vivo na hodnotenie koncentrácie chlorofylu a vo vzorkách
morských a sladkých vôd
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16037: 2012 (75 8208) Chemikálie používané pri úprave vody
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na pitnú vodu. Hydrogensíran sodný
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16038: 2012 (75 8228) Chemikálie používané pri úprave vody
v bazénoch. Hydrogensíran sodný
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16056: 2012 (75 8706) Vplyv kovových materiálov na pitnú
vodu. Metóda hodnotenia pasívneho správania nehrdzavejúcich ocelí
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16057: 2012 (75 8708) Vplyv kovových materiálov na pitnú
vodu. Stanovenie zvyškového olova (Pb) na povrchu. Extrakčná metóda
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16058: 2012 (75 8709) Vplyv kovových materiálov na pitnú
vodu. Dynamická skúška hodnotenia povrchových povlakov s niklovými vrstvami. Dlhodobá skúšobná metóda
Norma vyšla v anglickom jazyku.
Od 1. 10. 2012 boli bez náhrady zrušené normy:
STN 83 0916: 1975 Ochrana pred ropnými látkami. Doprava ropných
látok potrubím + Zmena a 1/85
STN 83 0917: 1977 Ochrana vody pred ropnými látkami. Kanalizácia
a čistenie zaolejovaných vôd
Vodohospodársky spravodajca

11 – 12 2012

Opustili naše rady

Za
prof. JUDr. Ing. Jurajom Králikom
*26. 7. 1926 †24. 9. 2012
Diplomat, vysokoškolský profesor, spisovateľ, výtvarník,
JUDr. Ing. Juraj Králik, sa narodil 26. júla 1926 v Košiciach.
Vyrastal v Michalovciach, kde na gymnáziu aj maturoval.
Právne a ekonomické vedy, ako aj operný spev, vyštudoval
v Bratislave. Začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia riadil Ústav teórie štátu a práva na Právnickej fakulte UK.
V rokoch 1953 až 1992 pôsobil, s prerušením v rokoch normalizácie, v diplomatických službách v Budapešti, Ženeve
a v New Yorku. Bol poradcom generálneho tajomníka OSN.
Po roku 1968 bola jeho kariéra diplomata na dlhé roky
prerušená: v priebehu nasledujúcich dvadsatich rokov pracoval na Hydrometeorologickom ústave v Bratislave, v Stredisku OSN pre ochranu životného prostredia, v Ústave rádioekológie a využitia jadrových techník, Košice.
V rokoch 1974 - 1977 sa podieľal na príprave medzištátnej Zmluvy medzi ČSSR a Maďarskom o spoločnej výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (SVD G-N). A to je práve to obdobie, keď sa nezmazateľne zapísal do povedomia mnohých vodohospodárov. Ľudia,
ktorí s ním v tom období prichádzali do styku, ho považovali za vynikajúceho znalca vodného práva, priam vodohospodára, a za veselého spoločníka. O veselých príhodách z tohto
obdobia by autor tohto príspevku vedel hovoriť dlhé hodiny.
Ako diplomat sa veľmi zaslúžil o pozitívne hodnotenie Vodného diela Gabčíkovo vo svete a dlhodobo zaň loboval.
Po roku 1989, predtým ako nastúpil opäť v pozícii veľvyslanca do Ženevy, bol vedúcim Úradu vlády národného
porozumenia. Následne bol poradcom ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a neskôr radcom prezidenta SR Michala Kováča. Prednášal dejiny umenia diplomacie na dvoch bratislavských univerzitách. Štyri roky bol ex-

terným poradcom ministra zahraničných vecí SR. Viac ako
pätnásť rokov predsedal Medzinárodnej asociácii pre OSN
na Slovensku.
Diplomat Juraj Králik dostal do vienka viacero talentov - spev, maľovanie, šport, literárna tvorba, znalosť cudzích rečí. Jeho výtvarné diela - predovšetkým kresby a akvarely - boli prezentované na výstavách v mnohých slovenských mestách, ale aj v rezidenciách ambasád jeho pôsobenia. Muzikantský talent popri speve uplatňoval aj pri hre
na klavír, ba autor bol svedkom hry - džemovania pána veľvyslanca na fujaru v slovenskej pivnici v areáli veľvyslanectva v Ženeve.
Významná bola jeho publikačná činnosť. Juraj Králik napísal trinásť kníh, medzi inými vedecko- popularizačné publikácie „Trójsky kôň civilizácie“, „Dnešok a zajtrajšok vedy“.
Knihy “Medovnik- ľubovňik“ (napísaný v zemplínskom dialekte) a „ Lúčnica, moja láska“ ilustroval sám svojimi akvarelmi. Z kníh „ Letokruhy diplomacie „ a “Kariérny diplomat“
nepochybne čerpali a čerpajú poznatky aj mnohí slovenskí
diplomati a študenti diplomacie a medzinárodného práva.
Z jeho pera pochádza aj libreto opery „Na Zempline“ , ku
ktorej hudbu zložil Tibor Andrašovan. Bol milovníkom vážnej hudby, opernej tvorby, ale mal rád aj „ľahší žáner“.
V roku 2006 prevzal z rúk prezidenta republiky Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti zahraničnej politiky.
Jeho životným krédom bolo pre neho také typické:
„V žiadnej situácii si nezúfať.“
Česť jeho pamiatke!
Za redakčnú radu: Ing. Vladimír Holčík

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
tel.: +420 283 981 432
+420 603 416 043
fax: +420 283 980 127
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1.
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku - so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Projekt DANUBE FLOODRISK
(k článku na strane 21)

Atlas Dunaja - Mapa povodňového ohrozenia s vyobrazením intervalov hĺbok záplavy pri Q1000.

Atlas Dunaja - Mapa povodňového rizika s vyobrazením škôd pri záplave Q1000.

Mapa povodňového ohrozenia s vyobrazením intervalov hĺbok záplavy pri Q1000.

Mapa povodňového rizika s vyobrazením škôd pri záplave Q1000 a počtu postihnutých obyvateľov
v obciach z údajov Štatistického úradu SR z roku 2010 (ŠÚ SR).

20 rokov prevádzky plavebných komôr Gabčíkovo
(k článku na strane 6)

Kolaps dolných vrát v marci 1994.

Pred hornými vrátami sú klapky, ktoré slúžia ako záloha pri poruche horných vrát. V rokoch 1996 –
1997 sa klapky dopĺňali.

Poškodenie horných vrát pri strete s plavidlom v decembri 2010

Poškodenie konštrukcie.

Dočasná sanácia.

Výmena časti vodorovného rúrového nosníka a výstuh.

Horné vráta po oprave.

