
Vodohospodársky
spravodajca 1–2
dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredieročník 57 2 0 1 4

P.F. 2014P.F. 2014



Voda je život, chráòme si ju 

èlen skupiny BRUGG

Prístroje, meranie, 
regulácia a riadenie 
technologických 
procesov.

Poradenstvo, 
projekcia, finálne 
dodávky a 
servis. Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.

Pluhová 2, P.O.BOX 96
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika

office@regotrans-rittmeyer.sk
www.regotrans-rittmeyer.sk

+421-2-444 61612
+421-2-444 61641
+421-2-443 71766
+421-2-444 61478

Adresa:

E-mail:

Tel:

Medzi energiou a spotrebite¾om

Fax:



1 – 2  2014   Vodohospodársky spravodajca 3

Úvodník  /  Obsah

Vážení čitatelia, milí vodohospodári,

pri čítaní týchto riadkov si už len matne spomenieme na 

Vianoce a novoročné sviatky. Napriek tomu, že žijeme v akej-

si uponáhľanej dobe, Vianoce neprestávajú mať to neopa-

kovateľné čaro. Dokážu vytvoriť teplo domova a usadiť nás 

vedľa najbližších. 

Začiatkom nového roka už tradične hodnotíme rok pred-

chádzajúci a  dávame si predsavzatia do roka nového. Tak 

aký vlastne bol rok 2013 pre Združenie zamestnávateľov vo 

vodnom hospodárstve na Slovensku? 

Činnosť združenia sa aj v  roku 2013 riadila schváleným 

akčným plánom a  rozpočtom. Úlohy zahrnuté do akčného 

plánu sme úspešne splnili. Medzi významnejšie akcie môže-

me zahrnúť XVIII. celoslovenskú konferenciu k  Svetovému 

dňu vody, Súťaž o dve najlepšie diplomové práce na Katedre 

vodného hospodárstva krajiny a  Katedre hydrotechniky 

STU Bratislava, XII. ročník konferencie mladých vodohospo-

dárov spojenú so súťažou o  najlepšie príspevky konferen-

cie. Naša snaha v  tejto oblasti vyvrcholila vedeckou konfe-

renciou s  medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra ži-

votného prostredia SR za podpory Medzinárodného vyše-

hradského fondu „Manažment povodí a  povodňových rizík 

2013“. Úspešná bola aj odborná exkurzia vodohospodárov 

do Macedónska, ktorú pripravil a zabezpečil na veľmi vyso-

kej odbornej úrovni Slovenský priehradný výbor. ZZVH uhra-

dilo príspevok za dvadsať účastníkov z členských organizá-

cií ZZVH. 

Pri hodnotení činnosti nie je možné nepochváliť sa vyda-

ním už 56. ročníka nášho časopisu - Vodohospodársky spra-

vodajca. 

Kolektívne vyjednávanie vyvrcholilo podpísaním Vyššej 

kolektívnej zmluvy na rok 2014 medzi Odborovým zväzom 

DREVO, LESY, VODA a ZZVH. 

Za aktivity realizované v  roku 2013 ďakujem všetkým 

členským organizáciám, členom výkonnej rady, členom od-

borných komisií, členom redakčnej rady, obchodným partne-

rom a všetkým tým, ktorí sa pričinili o úspešnú činnosť náš-

ho združenia.

Rok 2014 bude rokom volieb. Začneme voľbami preziden-

ta, budú nasledovať eurovoľby a volebný rok 2014 ukončíme 

komunálnymi voľbami. Prajem Vám uvážlivé a  múdre roz-

hodnutia.

Všetkým čitateľom Vodohospodárskeho spravodajcu že-

lám v roku 2014 veľa zdravia, pozitívnej energie a pripájam 

novoročný vinš: Všetko krásne v  novom roku, dobrých ľudí 

hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plá-

ny daria.

Ing. Ján Munkáči

predseda výkonnej rady ZZVH
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Oznamy

Milí čitatelia,
redakcia Vodohospodárskeho spravodajcu sa v roku 2014 teší na spoluprácu s Vami, 
vodohospodármi, vo forme Vašich zaujímavých článkov, názorov, podnetov... Veľmi privítame, 
keď sa rozhodnete Vašu spoločnosť a jej aktivity prezentovať na stránkach Vodohospodárskeho 
spravodajcu formou reklamy. Cenník reklamy zostáva aj v roku 2014 nezmenený:

Opakovanie:
zľava pri 1 opakovaní: 10 %

zľava pri 2 a viac opakovaniach: 20 %

Zľava pre členské organizácie 
Združenia zamestnávateľov 

vo vodnom hospodárstve 
na Slovensku:

20 % na všetky formy inzercie

Farebné strany

vonkajšia, zadná strana obálky 498 EUR
vnútorné strany obálky:

plná strana, formát A4 398 EUR
1/2 strany, formát A5 249 EUR
1/4 strany, formát A6 166 EUR
1/8 strany, vizitka   40 EUR

Čiernobiele strany

plná strana, formát A4 266 EUR
1/2 strany, formát A5 166 EUR
1/4 strany A6 116 EUR
1/8 strany, vizitka   27 EUR

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
  28. február – vyplnenie on-line predbežnej prihlášky a zaslanie abstraktu príspevku na e-mail  pd2014@svp.sk (elektronický 

formulár predbežnej prihlášky a pokyny pre spracovanie abstraktov dostupné na webovej stránke organizátora)
 30. marec – rozoslanie 2. cirkulára s pokynmi pre účastníkov 
 15. máj – zaslanie príspevkov a záväzných prihlášok

Odborný garant: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., STU Bratislava

Kontaktná osoba pre organizáciu a prihlášky: Mgr. Myrtil Tordová 

tel.: +421 55 6008 143 , mobil: +421 911 783292

Bližšie informácie na stránke organizátora http://www.svp.sk/bah sekcia Priehradné dni 2014

Hlavné témy konferencie: 
 Úlohy vodných nádrží v extrémnych podmienkach - povodne a sucho

 Malé vodné nádrže a ich budúcnosť 

 Monitoring a technicko-bezpečnostný dohľad

 Rekonštrukcie a sanácie vodných stavieb

organizujú
konferenciu s medzinárodnou účasťou

XXXIV. PRIEHRADNÉ DNI 2014
24. - 26. 6. 2014

GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE
SLOVENSKÝ PRIEHRADNÝ VÝBOR

SLOVENSKÁ VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, POBOČKA PRI SVP, Š. P., OZ KOŠICE, ČLEN ZSVTS
ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU
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Z vodohospodárskej histórie

Štiavnické tajchy sú už 20 rokov
v zozname svetového dedičstva

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

11. decembra minulého roka uplynulo presne 20 rokov od historického zápisu prvých troch významných slovenských lokalít 

do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Stalo sa tak v columbijskom meste Cartagena, kde Výbor svetového dedičstva 

udelil túto poctu mestu Banská Štiavnica s jeho technickými pamiatkami, rezervácii ľudovej architektúry Vlkolínec pri Ru-

žomberku a Spišskému hradu s priľahlými pamiatkami jeho okolia. Toto významné výročie si obyvatelia Banskej Štiavnice 

pripomenuli na slávnostnom zhromaždení za účasti prezidenta Slovenskej republiky, Ivana Gašparoviča, ale aj odborným 

seminárom, kde zhodnotili všetky architektonické, kultúrne, technické i prírodné zvláštnosti svojho mesta. Súčasťou tech-

nických pamiatok, ktoré do značnej miery ovplyvnili aj pozitívne rozhodnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO, je aj celý 

unikátny historický vodohospodársky systém pozostávajúci z umelých vodných nádrží, tzv. tajchov, ale aj prívodných jarkov 

a odvodňovacích štôlní. Na odbornom seminári sa práve tejto téme venoval generálny riaditeľ Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š. p., Banská Štiavnica, Ing. Marián Supek v príspevku, ktorý prinášame v plnom znení.

Ing. Marián Supek:
Vážené dámy a páni!
Cieľom tejto konferencie je zhod-

notenie ostatných 20-tich rokov v  ži-
vote Banskej Štiavnice a jej kultúrnych 
a technických pamiatok, ktorým sa do-
stalo najvyššieho svetového uznania - 
zápisu do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. 

Pre nás vodohospodárov je zvlášť 
potešiteľné, že jedným z  rozhodujú-
cich faktorov, ktorý ovplyvnil práve 
toto priaznivé rozhodnutie o zápise do 
Zoznamu UNESCO, boli technické pa-
miatky v Banskej Štiavnici a  jej okolí – 
a  to najmä unikátne banskoštiavnic-
ké tajchy s celým komplexom jedného 
z  najdômyselnejších vodohospodár-
skych systémov na svete. Tieto vod-
né nádrže, ktoré začali vznikať už pred 
viac ako 500 rokmi, najskôr ako záso-
bárne vody na pitné a  protipožiarne 
účely a neskôr ako vodné diela, slúžia-
ce pre potreby baníctva a úpravníctva 
rúd sú súčasne aj prvými konkrétnymi 
dokladmi vzniku a rozvoja priehradné-
ho staviteľstva na území dnešnej Slo-
venskej republiky.

Slovenský vodohospodársky pod-
nik, respektíve jeden z  jeho pred-
chodcov, štátny podnik Povodie Hro-
na v Banskej Bystrici, si preto už od za-
čiatku 80-tych rokov minulého storo-
čia, keď sa niektoré štiavnické tajchy 

začali ocitať bez zodpovedného hos-
podára, uvedomil, že toto vzácne prí-
rodné a technické dedičstvo je potreb-
né chrániť a zachovať pre budúce ge-
nerácie. To všetko bolo ešte v čase, keď 
nikto ani netušil o  tom, že by sa toto 
mesto raz dostalo do Zoznamu sveto-
vého dedičstva UNESCO. 

V  tejto súvislosti patrí osobitné po-
ďakovanie nás všetkých bývalému ria-
diteľovi štátneho podniku Povodie 
Hrona a  neskôr technicko-prevádzko-
vému riaditeľovi Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š.p. Banská 
Štiavnica, pánu Ing. Ladislavovi Pod-
konickému, ktorý sa spolu s vtedajším 
primátorom Banskej Štiavnice, Ing. Ma-
riánom Lichnerom, CSc., s  vehement-
nou iniciatívou pustil do presviedča-
nia predstaviteľov politických a  štát-
nych orgánov, aby sa banskoštiavnic-
ké vodné nádrže postupne vyňali spod 
správy štátneho podniku Rudné bane 
a aby sa dostali pod vodohospodárske-
ho správcu, kam po útlme, resp. neskôr 
úplnej likvidácii rudobanskej činnosti 
logicky jednoznačne patria. 

V roku 1981 sa pod správu vodohos-
podárov dostala prvá z  banskoštiav-
nických vodných nádrží – vodárenská 
nádrž Rozgrund, ktorá bola až do vy-
budovania Pohronského skupinové-
ho vodovodu a podzemného vodného 
zdroja v Banskom Studenci prakticky aj 

jediným vodárenským zdrojom pitnej 
vody pre celú Banskú Štiavnicu. 

O dva roky neskôr, v roku 1983 pre-
šlo pod správu Povodia Hrona jazero 
Klinger, Veľká i Malá vodárenská nádrž 
pod Červenou studňou, ktorých hrá-
dze už nezodpovedali technicko-bez-
pečnostným kritériám, ale aj Moder-
štôlniansky tajch na Kopaniciach, Ban-
čiansky tajch v  obci Banky a  Brenner-
štôlnianska nádrž v Hodruši-Hámroch. 

O  desať rokov neskôr, v  roku 1993, 
po pamätnom historickom decem-
brovom zápise Banskej Štiavnice do 
Zoznamu svetového dedičstva UNE-
SCO sa začala väčšia pozornosť veno-
vať už aj samotnej obnove štiavnic-
kých tajchov. Významným medzníkom 
bol v tejto súvislosti rok 1995, keď spo-
ločnosť Hell defi nitívne ukončila ban-
skú činnosť v Banskej Štiavnici a histo-
rické vodné nádrže, ktoré ešte neboli 
v  správe nás vodohospodárov zostali 
bez akejkoľvek ochrany. Preto sa v roku 
1995 rozhodlo, že do správy vtedajšie-
ho štátneho podniku Povodie Hrona sa 
prevezmú aj ostatné rozhodujúce vod-
né nádrže: Bola to trojica kaskádovi-
tých tajchov v  Štiavnických Baniach – 
Evička, Windšachta a  Bakomi, z  opač-
nej strany kopca Veľká i Malá Richňav-
ská vodná nádrž, celoslovensky známe 
jazero Počúvadlo, ale aj Veľký a  Malý 
Kolpašský tajch, ako aj menšie tajchy 
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Beliansky, Halčiansky, Michalštôlnian-
sky, Ottergrund, Dolnohodrušský tajch 
a  Jasenica v  Banskej Belej, ktorá síce 
nepatrí medzi historické vodné nádr-
že, no taktiež si vyžaduje starostlivosť 
a  odborný technicko-bezpečnostný 
dohľad. 

V  záujme ďalšieho zabezpečenia 
ochrany a  záchrany týchto vodných 
nádrží bola v roku 1995 bývalým pod-
nikom Povodie Hrona v Banskej Bystri-
ci vypracovaná „Analýza banskoštiav-
nických vodných nádrží“ a o rok neskôr 
na základe Príkazného listu Minister-
stva pôdohospodárstva SR z 20.2.1996 
aj „Návrh programu obnovy a koncep-
cie rozvoja historických vodných diel 
Banskoštiavnického vodohospodár-
skeho systému“. Súčasne bol v  sep-
tembri 1996 vypracovaný aj „Čiastko-
vý projekt obnovy banskoštiavnických 
vodných nádrží“, ktorý slúžil jednak 
ako podklad k  jednotlivým uznese-
niam vlády, prijímaným v  nasledujú-
cich rokoch, ale zároveň sa pre pod-
nik Povodie Hrona a od roku 1997, keď 
vznikol v  Banskej Štiavnici Slovenský 
vodohospodársky podnik, tak aj pre 
náš štátny podnik, stal základným do-
kumentom na postupnú obnovu celé-
ho vodohospodárskeho systému. 

V  priebehu 10-tich rokov 1985 až 
1995, teda až do obdobia delimitácie 
rozhodujúcej časti vodohospodárske-
ho systému boli zrealizované rekon-
štrukčné práce na vodných dielach 
Bančiansky tajch, Klinger, Veľká i Malá 
vodárenská a  čiastočná oprava vodá-
renskej nádrže Rozgrund. Po roku 1995 
sme vykonali kompletnú rekonštrukciu 
tajchov Moderštôlňa, Beliansky tajch, 
Vindšachta, Rozgrund, Bakomi, ako aj 
obidva Kolpašské tajchy v  Banskom 
Studenci a  čiastočnou rekonštruk-
ciou prešiel aj tajch Evička. Na rekon-
štrukciu všetkých spomínaných histo-
rických tajchov sme doteraz vynaložili 
zhruba 3,5 mil. €, pričom na dokonče-
nie všetkých plánovaných rekonštruk-
cií, v  zmysle „Čiastkového projektu 
obnovy banskoštiavnických vodných 
nádrží“, je potrebných ešte najmenej 
4,5 mil. €, z čoho najväčšiu sumu si ur-
čite vyžiada rekonštrukcia najväčšej 
tunajšej vodnej nádrže – jazera Počú-
vadlo. 

Zložité obdobie Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, z hľadiska fi -
nancovania po roku 2009 a  nedosta-
tok investičných prostriedkov na proti-
povodňové opatrenia sa však zákonite 

Ing. Marián Supek počas slávnostného príhovoru na oslavách 20. výročia zápisu Ing. Marián Supek počas slávnostného príhovoru na oslavách 20. výročia zápisu 
Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva. Foto: Mgr. Michal KrížBanskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva. Foto: Mgr. Michal Kríž
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prejavil aj v útlme ďalšej postupnej re-
konštrukcie týchto tajchov. 

Slovenský vodohospodársky podnik 
však aj napriek nedostatku fi nančných 
zdrojov na ochranu pred povodňami 
vo svojom investičnom programe stá-
le mal a neustále má zaradené aj ďalšie 
historické vodné nádrže, pričom s  re-
konštrukciou dvoch z nich sme už za-
čali a na rekonštrukciu ďalších troch je 
už vypracovaná projektová dokumen-
tácia. 

Banskoštiavnická stavebná spoloč-
nosť Combin po úspešnom verejnom 
obstarávaní začala už vlani s  rekon-
štrukčnými prácami na tajchu Evič-
ka, ktoré by mali byť ukončené v  júni 
2014. V rámci týchto prác dôjde k vý-
mene ovládacieho zariadenia dnové-
ho výpustu a drevených vodiacich se-
diel, zrekonštruuje sa štôlňa dnového 
výpustu, novým kamenným opevne-
ním sa spevní návodná strana hrádze 
v  celkovej dĺžke 167 metrov a  upraví 
sa aj koryto od bezpečnostného prie-
padu a  štôlne dnového výpustu. Cel-
kové náklady na rekonštrukciu vodnej 
nádrže Evička odhadujeme na 447 ti-
síc eur. 

Ďalším z  historických tajchov, kde 
sa jeho rekonštrukcia začala v  sep-
tembri 2013, je vodná stavba Dolno-
hodrušská, na ktorej dôjde k zabezpe-
čeniu stability a  zvýšeniu bezpečnosti 
hrádzového telesa. V rámci rekonštruk-
cie tejto vodnej nádrže bude potrebné 
vyraziť novú, zhruba 60 metrov dlhú 
štôlňu, do ktorej sa potom osadia dve 
nové, vzájomne nezávislé potrubia 
dnových výpustov, samostatne ovlá-
dané a uzatvárateľné. Ďalej dôjde k re-
konštrukcii bezpečnostného priepa-
du so znížením jeho prepadovej hra-
ny zhruba o  70 centimetrov, taktiež 
sa kompletne kamennou dlažbou zre-
konštruuje opevnenie návodnej stra-
ny hrádze, v  jej objekte sa osadia po-
zorovacie sondy a  (podobne, ako to 
bolo na všetkých doteraz rekonštruo-
vaných tajchoch,) vyrovná sa a zatráv-
ni aj celá koruna hrádze, aby počas let-
ných mesiacov mohla slúžiť na rekreá-
ciu a oddych početných návštevníkov 
tohto tajchu. Celkové rozpočtové ná-
klady na rekonštrukciu Dolnohodruš-
ského tajchu predstavujú 1 milión 459 
tisíc eur, z ktorých sa 85  % bude fi nan-
covať z  Kohézneho fondu Európskej 
únie, 10  % z  fi nančných prostriedkov 
štátu a 5  % z vlastných zdrojov Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 

pričom celá rekonštrukcia by sa mala 
ukončiť v júni 2015. Napúšťať vodu do 
nádrže by sme však, ak to samozrejme 
technické podmienky dovolia, chce-
li začať už počas jarného topenia sa 
snehov v roku 2015, tak aby sme Dol-
nohodrušský tajch mohli v čo najkrat-
šom čase sprístupniť rekreantom, cha-
tárom, rybárom a  všetkým návštevní-
kom tohto pekného romantického zá-
kutia v Štiavnických vrchoch.

Technicky podrobnejším opisom 
začínajúcich rekonštrukčných prác na 
tomto tajchu som chcel súčasne aspoň 
stručne objasniť charakter prác, aké 
sa počas rekonštrukcií vodných nádrží 
v Banskej Štiavnici a jej okolí spravidla 
vykonávajú.

V investičných zámeroch nášho pod-
niku sú na najbližšie roky zaradené aj 
rekonštrukcie ďalších štyroch historic-
kých vodných stavieb. Je to Malá i Veľ-
ká Richňavská vodná nádrž,   Halčian-
sky tajch a  jazero Počúvadlo, pričom 
na prvé tri z nich už máme vypracova-
nú aj projektovú dokumentáciu a s re-
konštrukciou malého richňavského taj-
chu sme začali koncom roka 2013. Od-
hadované fi nančné náklady na rekon-
štrukciu Malej Richňavy predstavujú 
vyše 353 tisíc eur a  na Veľkú Richňa-
vu cca 876 tisíc eur. Predpokladáme, 
že s rekonštrukciou Veľkej Richňavy by 
sme mohli začať už v najbližších mesia-
coch. Všetko to však bude závisieť od 
dostatku fi nančných prostriedkov, no 
veríme, že za pomoci nášho zaklada-
teľa, Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, sa nám tieto zá-
mery podarí splniť. Nové vedenie MŽP 
SR má totiž mimoriadnu snahu zabez-
pečiť v  ďalšom programovom obdo-
bí rokov 2014 – 2020 cca 400 miliónov 
eur na protipovodňovú ochranu v rám-
ci celého Slovenska. 

Slovenský vodohospodársky podnik 
má v súčasnosti vo svojej správe v Ban-
skej Štiavnici a jej okolí 20 historických 
tajchov a jednu novodobú vodnú stav-
bu – nádrž Jasenica v Banskej Belej. Po 
vlaňajšom rokovaní s  pani primátor-
kou Banskej Štiavnice, Mgr. Nadeždou 
Babiakovou, a ďalšími zainteresovaný-
mi organizáciami sme sa rozhodli de-
limitovať do správy nášho podniku aj 
zostávajúce tri historické tajchy, ktoré 
sú ešte pod správou mesta. Je to vodná 
stavba Červená studňa, vybudovaná 
v roku 1759 a obidve Komorovské vod-
né nádrže, pochádzajúce ešte spred 
roka 1742, ktoré majú teda už viac ako 

270 rokov. Vodná stavba Červená stud-
ňa je v súčasnosti vypustená zhruba na 
1/3 objemu, ovládacie mechanizmy sú 
nefunkčné a  prakticky sa nevyužíva. 
U Komorovských jazierok ide o dve za 
sebou postavené nádrže, ktoré ale ne-
majú funkčné ovládanie. Horná nádrž 
je spolovice zarastená a obidve jazier-
ka sa využívajú len ako rybárske revíry 
SRZ. V tejto súvislosti je potrebné zdô-
razniť, že Slovenský vodohospodársky 
podnik ako správca vodohospodárske-
ho majetku štátu, má eminentný záu-
jem, aby aj na týchto vodných nádr-
žiach bol zabezpečený maximálny od-
borný technicko-bezpečnostný do-
hľad, na ktorý mesto nemá vytvorené 
vhodné podmienky.

Okrem rekonštrukcie historických 
vodných nádrží, ktoré sú hradené z in-
vestičných prostriedkov, však Sloven-
ský vodohospodársky podnik vynakla-
dá nemalé fi nančné prostriedky aj na 
prevádzkovanie tajchov, ktoré spočí-
va v permanentnej údržbe a nevyhnut-
ných opravách týchto vodných sta-
vieb. Je to napríklad pravidelná kosba 
trávnych porastov, výrub náletových 
drevín, postreky proti burinám a  kro-
vinám, občas je potrebné opraviť šin-
dľovú krytinu či latkové opláštenie po-
škodených manipulačných objektov 
na hrádzach, tzv. mníchov, opraviť po-
škodené betónové schody do nádrží, 
resp. v niektorých prípadoch aj pomer-
ne nové, ale vandalizmom poškodené 
kamenné opevnenie na hrádzi, tak ako 
k  tomu došlo napríklad na Belianskej 
vodnej nádrži. V  záujme pravidelnej 
starostlivosti o  toto vzácne historické 
dedičstvo bolo v Štiavnických baniach 
vybudované aj prevádzkové stredisko, 
ktorého 15 zamestnancov, z  toho 9 
hrádznych alebo tajchárov, ako sa táto 
profesia nazýva v Banskej Štiavnici, sa 
venuje len starostlivosti o tieto vodné 
stavby. Tajchy v okolí Banskej Štiavnice 
tak majú už 20 rokov, obrazne poveda-
né, svojho stáleho gazdu.

Vážené dámy, vážení páni.
Týmto mojím príspevkom som 

chcel načrtnúť charakter činnosti Slo-
venského vodohospodárskeho pod-
niku súvisiacu práve so správou histo-
rických vodných nádrží, ich záchranou 
a  obnovou. Dovolím si vás ubezpečiť, 
že Slovenský vodohospodársky podnik 
bude aj naďalej toto vzácne historické, 
technické a  prírodné dedičstvo chrá-
niť, zveľaďovať a uchovávať aj pre ďal-
šie generácie. 
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Predstaviť známe banskoštiavnic-
ké historické vodné nádrže, tzv. taj-
chy ako súčasť svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO a pri-
blížiť ich obnovu a  rekonštrukciu zo 

strany ich správcu, Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š.  p. bolo 
cieľom výstavy, ktorú 21. októbra 2013 
slávnostne sprístupnili v  átriu Minis-
terstva životného prostredia SR. Výsta-
vu autorsky pripravili pracovníci ban-

skobystrického odštepného závodu 
SVP pri príležitosti 20. výročia zápisu 
Banskej Štiavnice a  pamiatok jej oko-
lia do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. 

Banskoštiavnické vodné nádrže za-
čali vznikať už pred viac ako 500 rok-
mi, pričom svojou podstatou položili 
vlastne aj základy priehradného stavi-
teľstva u nás. Prvou nádržou spomína-
nou v  listinách už v  roku 1510 je Veľ-

ká vodárenská, ktorá po svojej obnove 
spoľahlivo slúži až doteraz ako jeden 
zo zdrojov pitnej vody pre mesto. Prvé 
nádrže vznikali najskôr ako zdroje pit-
nej vody a vody na protipožiarne účely, 

no neskôr sa sila ich vodnej energie za-
čala využívať predovšetkým na potre-
by baníctva a  úpravníctva rúd. Práve 
v súvislosti s rozvojom baníctva, najmä 
v 17. a 18. storočí, bolo v Banskej Štiav-
nici a  jej okolí vybudovaných najviac, 

Z vodohospodárskej histórie

Štiavnické tajchy ako svetové dedičstvo predstavila výstava 
na Ministerstve životného prostredia

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Historické vodné nádrže predstavili na 20-tich paneloch.

Výstavu otvoril štátny tajomník MŽP SR, Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Vľavo generálny riaditeľ SVP, š. p., Ing. Marián Supek.Výstavu otvoril štátny tajomník MŽP SR, Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Vľavo generálny riaditeľ SVP, š. p., Ing. Marián Supek.
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zhruba 60 tajchov, z  ktorých takmer 
polovica ešte aj dnes láka početných 
návštevníkov. Najväčšie a  súčasne aj 
najznámejšie vodné nádrže, napríklad 
Počúvadlo, Kolpachy, Veľká Richňava, 
či Rozgrund vznikli v čase najväčšieho 
rozkvetu štiavnického baníctva v  18.
storočí a ich výstavba sa spája s mena-

mi vynikajúcich učencov, akým bol na-
príklad Samuel Mikovíni či Matej Kor-
nel Hell a neskôr jeho syn Jozef Karol. 

O úžasnej technickej vyspelosti vtedaj-
ších staviteľov svedčí aj fakt, že naprí-
klad hrádza vodnej nádrže Rozgrund 
bola svojou štíhlosťou a pomerom výš-
ky a sklonu hrádze vyše 115 rokov (od 
svojho vybudovania v  r. 1744 až do 
roku 1859) najodvážnejšou priehrad-
nou stavbou na svete.

Tajchy po útlme banskoštiavnické-
ho baníctva prevzali do svojej sprá-
vy vodohospodári, ktorí ich postupne 

rekonštruujú, tak aby sa zachovali vo 
svojom pôvodnom historickom vzhľa-
de, harmonicky zakomponované v ča-
rovných údoliach Štiavnických vrchov, 
ale aby boli súčasne aj bezpečné a vyu-
žívané aj na letnú rekreáciu.

Foto: Pavol Ondrovič

Z vodohospodárskej histórie

Vodohospodári pokračujú 
v rekonštrukcii štiavnických tajchov

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. v súčasnosti spravuje v Banskej Štiavnici a jej okolí 20 historických vodných nádrží, tzv. 

tajchov, ktoré pred 20-timi rokmi ocenilo aj UNESCO zápisom do Zoznamu svetového dedičstva, spolu s Banskou Štiavnicou. Od 

roku 1991 začali tieto, rokmi už značne poškodené vodné nádrže, prechádzať komplexnou rekonštrukciou. Doteraz sa podarilo 

zrekonštruovať už polovicu z nich. Prvým z obnovených tajchov bol už v roku 1991 Bančiansky tajch v obci Banky, ďalej Klinger, 

Veľká vodárenská, Moderštôlniansky tajch na Kopaniciach, čiastočne Evička, Beliansky tajch, Vindšachta, Rozgrund, Bakomi 

i obidva Kolpašské tajchy. V posledných rokoch však došlo k útlmu plánovaných rekonštrukcií. Zhruba pred rokom sa však karta 

obrátila a slovenskí vodohospodári sa opäť mohli pustiť do obnovy ďalších tajchov. Na podrobnosti sme sa opýtali hovorcu SVP, 

š. p., Mgr. Ľuboša Krnu.

Ľ.K. Priebeh rekonštrukcie ban-
skoštiavnických vodných nádrží v pod-
state odráža situáciu, ku ktorej došlo 
v  roku 2010, keď Slovenský vodohos-
podársky podnik nedostal zo štátne-
ho rozpočtu potrebné a plánované fi -
nancie na budovanie investícií proti-

povodňovej ochrany. Znamená to, že 
hoci sme napríklad na rekonštrukcie 
tajchov Evička, Dolnohodrušského taj-
chu i obidvoch Richňavských vodných 
nádrží mali na jar roku 2010 spracova-
nú nielen projektovú dokumentáciu, 
ale dokonca už vydané aj stavebné po-

volenie, tak kvôli nedostatku fi nanč-
ných zdrojov sa muselo zostať stáť. Za 
predchádzajúcej vlády pani Ivety Radi-
čovej sa totiž, ako dobre vieme, prefe-
roval iný program, ktorý bol nazvaný 
Program revitalizácie krajiny a  integ-
rovaného manažmentu povodí. Nech-

Na výstave ukázali aj 
200-ročné historické 
kľúče na otváranie 
dnových výpustov.

Úvodný panel výstavyÚvodný panel výstavy

Z vodohospodárskej praxe
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Z vodohospodárskej histórie

Dolnohodrušský tajch - pohľad na poškodené kamenné opevnenie hrádze.

Evička - súčasná rekonštrukcia kamenného opevnenia hrádze.
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Z vodohospodárskej histórie

Malá Richňava čiastočne vypustená pred začiatkom rekonštrukcie.

Veľká vodárenská - najstaršia priehrada na Slovensku z r. 1510. Foto: Mgr. Ľuboš Krno, Ing. Václav Koleda a archív SVP
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Z vodohospodárskej histórie

cem tento program v tejto chvíli hod-
notiť, isteže niektoré myšlienky nebo-
li zlé, no pokiaľ ide o kvalitu realizova-
ných protipovodňových opatrení, tzv. 
hrádzok, či prehrádzok, tak o  tom sa 
mohli presvedčiť napríklad obyvatelia 
obce Beluj neďaleko Banskej Štiavnice, 
kde sa v  júni tohto roku prehnali dve 
silné prietrže mračien a  žiadne hrádz-
ky im nepomohli. Pritom skutočný vo-
dozádržný objem ani zďaleka nedosa-
hoval deklarované parametre z projek-
tu. Na úkor tohto programu však Slo-
venský vodohospodársky podnik, š.p. 
nedostal prakticky žiadne fi nancie na 
seriózne a  odborne vykonávané pro-
tipovodňové opatrenia, ktoré musí zo 
zákona vykonávať. Takže preto nebo-
li fi nancie ani na rekonštrukciu tajchov.

VS: Dnes je teda už dostatok fi -

nancií?

Po marcových voľbách v  roku 2012 
a nástupe vlády premiéra Róberta Fica, 
keď rezort životného prostredia, ktorý 
je aj zakladateľom Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku začal viesť mi-
nister Peter Žiga, situácia sa v protipo-
vodňovej ochrane začala prehodnoco-
vať a dnes môžeme s uspokojením kon-
štatovať, že rezort robí všetko preto, aby 
na potrebné vodohospodárske opatre-
nia získal čo najviac fi nančných zdro-
jov. Preto sme sa už koncom roku 2012 
mohli pustiť do rekonštrukcie tajchu 
Evička v Štiavnických Baniach a v druhej 
polovici roku 2013 aj do rekonštruk-
cie Dolnohodrušského tajchu a  tajchu 
Malá Richňava. No a  už čoskoro, pred-
pokladáme že už tohto roku, začneme 
aj s  rozsiahlou rekonštrukciou známe-
ho a turistami veľmi vyhľadávaného taj-
chu Veľká Richňava. Všetky tieto inves-
tičné akcie sa uskutočňujú v rámci dlho-
dobej koncepcie rekonštrukcie a obno-
vy štiavnických tajchov. Táto koncepcia, 
ktorá bola prijatá ešte bývalým štátnym 
podnikom Povodie Hrona v  roku 1996 
pod názvom „Čiastkový projekt obnovy 
banskoštiavnických vodných nádrží“, je 
vlastne východiskovým dokumentom 
na postupnú obnovu celého tohto uni-
kátneho banskoštiavnického vodohos-
podárskeho systému.

VS: Kvôli čomu je nevyhnutné re-

alizovať tieto rekonštrukčné práce?

Ľ.K.: Treba si uvedomiť, že štiavnic-
ké tajchy majú viac ako 200, 300, 400, 
ale napríklad vodná stavba „Veľká vo-
dárenská“ pod Červenou studňou už 
vyše 500 rokov. Za tie roky sa pod ne 
podpísal aj poriadny zub času. V mno-

hých prípadoch boli znefunkčnené 
dnové výpustné uzávery, ktoré boli na-
vyše zanesené nánosmi, takže niekedy 
sme v  prvom momente po vypustení 
nádrže nedokázali presne ani lokalizo-
vať miesto dnového výpustu, tak ako 
to bolo napríklad vlani v septembri na 
Dolnohodrušskom tajchu. Navyše tieto 
vodné nádrže neboli pôvodne budo-
vané s  tzv. bezpečnostnými priepad-
mi, nemali osadené pozorovacie sondy 
a  na mnohých miestach boli naruše-
né aj hrádzové telesá. No a keďže Slo-
venský vodohospodársky podnik, ako 
správca vodohospodárskeho majetku 
štátu, je aj zo zákona povinný zabezpe-
čovať primeraný a  potrebný technic-
ko-bezpečnostný dohľad, tak aj kvôli 
tomu bol prijatý už spomínaný „Čiast-
kový projekt obnovy banskoštiavnic-
kých vodných nádrží“.

VS: Čo všetko sa v  rámci takých-

to rekonštrukčných prác musí vyko-

nať? 

Ľ.K.: Samozrejme, že každá rekon-
štrukcia má svoje špecifi ká a všetko zá-
leží od stavu poškodenia tej-ktorej vod-
nej stavby. Niekde bolo a  je potrebné 
dokonca vyraziť aj novú dnovú výpust-
nú štôlňu. Na vodnej nádrži Bakomi 
sme napríklad po prvý raz v histórii mu-
seli formou tryskovej injektáže vybudo-
vať aj podzemnú tesniacu stenu, ale vo 
všeobecnosti možno povedať, že prak-
ticky na každom tajchu sa rekonštruuje 
hrádzové teleso. Jeho návodná strana 
sa spevňuje lomovým kameňom a ved-
ľa manipulačného objektu, tzv. mnícha, 
sa osádzajú na vstup do vody kamen-
né schody, budujú sa nevyhnutné bez-
pečnostné priepady, aby v prípade po-
vodňových situácií nedošlo k preliatiu 
hrádzí, rekonštruujú sa dnové výpusty 
so zachovaním ich pôvodných historic-
kých technologických prvkov, osádza-
jú sa pozorovacie objekty a sondy, ako 
aj vodočet. Napríklad na vodnej stavbe 
Evička sa zrekonštruuje celý dnový vý-
pustný systém s výmenou ovládacieho 
zariadenia, ďalej sa rekonštruuje štôl-
ňa dnového výpustu, spevňuje sa celá 
návodná strana hrádzového telesa a 
upraví sa aj koryto od bezpečnostné-
ho priepadu a štôlne dnového výpus-
tu. Celkové náklady na rekonštrukciu 
tajchu Evička budú predstavovať vyše 
440 tis. eur, pričom jej ukončenie je na-
plánované na jún tohto roka.

Podobné práce sa budú realizovať aj 
na Dolnodrušskom tajchu, ktorý je už 
od septembra minulého roka vypuste-

ný, no navyše, razí sa tam aj nová od-
vodňovacia štôlňa s dvoma samostat-
nými, nezávisle od seba ovládateľnými 
výpustnými potrubiami a znižovať  sa 
tam bude aj bezpečnostný priepad. Re-
konštrukcia tohto tajchu bude už ná-
kladnejšia, predpokladáme, že to bude 
viac ako 700 tis. eur, no treba zdôrazniť, 
že všetko ide o investičné stavby, kto-
ré sú na 85 % fi nancované zo zdrojov 
Európskej únie, konkrétne Kohézneho 
fondu. S ukončením rekonštrukcie Dol-
nohodrušského tajchu počítame v júni 
budúceho roka, teda 2015. 

No a do tretice, ešte koncom minu-
lého roka sa nám podarilo vypustiť a 
začať rekonštruovať aj tretí tajch – Malú 
Richňavu, kde nás čakajú podobné 
práce ako už na oboch spomínaných 
tajchoch, no trochu komplikovanejšie. 
To bude kvôli tomu, že rekonštrukciu 
Malej Richňavy budeme musieť zosú-
ladiť aj s komplexnou obnovou jej väč-
šej sestry, teda Veľkej Richňavy, ktorú 
však začneme rekonštruovať až v tom-
to roku, po ukončení verejného obsta-
rávania a výbere úspešného realizátora 
stavby. Investičné náklady na obnovu 
Malej Richňavy by mali dosiahnuť pri-
bližne 350 tis. eur. S jej ukončením  po-
čítame taktiež do júna budúceho roka.

VS: A čo ďalšie zostávajúce histo-

rické tajchy?

Ľ.K.: Slovenský vodohospodársky 
podnik a jeho banskobystrický odštep-
ný závod má spracovanú projektovú 
dokumentáciu už aj na Halčiansky tajch 
v katastri obce Banská Belá, no problé-
mom sú doteraz nevysporiadané po-
zemkové vlastnícke vzťahy. Ďalšou na-
šou veľkou výzvou bude aj rekonštruk-
cia celoslovensky známeho jazera Po-
čúvadlo, ktorá bude však už investične 
podstatne náročnejšia. Sú to však všet-
ko, spolu s ďalšími tromi menšími taj-
chami (Červená studňa a dva Komorov-
ské tajchy), ktoré sa SVP rozhodol pre-
vziať od mesta Banská Štiavnica do svo-
jej správy, úlohy na ďalšie programové 
obdobie rokov 2014 až 2020. Veríme, že 
za pomoci nášho zakladateľa a dostat-
ku fi nančných zdrojov sa nám v rám-
ci protipovodňovej ochrany Slovenska 
podarí dokončiť aj celý program obno-
vy Štiavnických tajchov, technicky ich 
spoľahlivo zabezpečiť a v pôvodnom 
historickom šate ich zachovať aj pre bu-
dúce generácie ako vzácne dedičstvo 
našich predkov.

Za rozhovor sa poďakovala 

Tatiana Šimková
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Zhodnotenie povodňových situácií 
na dolnom Ipli

Ing. Juraj Jurica, Ing. Jarmila Michalková

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa 

Príspevok sa zaoberá historickými a súčasnými povodňovými situáciami dolného toku Ipeľ a jeho prítokmi so zameraním na 

obec Plášťovce. Obec je opakovane ohrozovaná veľkými prietokmi toku Krupinica a jeho prítoku Litava. Na zabezpečovacie 

práce sú vynakladané značné fi nančné prostriedky. Často sa opakujúce povodňové situácie v obci boli už v minulosti riešené 

rôznymi protipovodňovými opatreniami, ktoré sa zhodnotia. Predostrie sa aj návrh na nové opatrenia, ktoré sú v súčasnos-

ti vo výstavbe, ako aj zámer vypracovaný v rámci Plánu manažmentu povodňového rizika.

POVODŇOVÉ SITUÁCIE NA 
DOLNOM IPLI 

Ipeľ je jedna z dlhších riek Slovenska 
a  ľavostranný prítok Dunaja. Celkovú 
dĺžku má 232,5 km, z toho 140 km tvorí 
hranicu s Maďarskom. Dolný tok Ipľa na 
území SR má medzi mestom Šahy a ob-
cou Ipeľský Sokolec 5 pravostranných 
prítokov, z  toho toky Štiavnica, Krupi-
nica a Búr patria medzi významné prí-
toky čo do vodnatosti. Z tohto dôvodu 
je nutné vykonávať také opatrenia, aby 
sa zamedzilo na najvyššiu možnú mie-
ru zlúčeniu jednotlivých povodňových 
vĺn v toku Ipeľ. 

Potreba poznania dotokových dôb 
vyplýva z nutnosti predpokladu ich ča-
sových postupností. Ide hlavne o  prí-

pady, kedy sa zvýšené prietoky na prí-
tokoch spájajú a vlievajú do už zvýše-
ného prietoku hlavného toku. 

V júni roku 2010 sa povodňové prie-
toky na úrovni III. stupňa PA z  tokov 
Štiavnica, Krupinica, Litava a  Búr do-
stávali do  toku Ipeľ, ktorého hladina 
dosahovala tiež tretí stupeň PA z hor-
ných častí jeho povodia. Pri nepoznaní 
dotokových dôb bolo veľmi obtiažne 
predpokladať kulmináciu toku, ktorá 
bola dôležitá z  hľadiska ochrany obcí, 
nakoľko sa hladina toku pohybovala 
až na úrovni koruny ochrannej hrádze. 
V  týchto situáciách je nutné pozna-

nie dotokových dôb, ktoré nám doká-
žu určiť pohyb kulminačného prietoku. 
Predpoklad stúpania či klesania hladi-

ny vody je rozhodujúci pri takých zá-
važných krokoch, akými sú napr. eva-
kuácia obyvateľstva.

PLÁŠŤOVCE
Severne od Šiah, v  strede historic-

kej Hontianskej župy, vo východnej 
časti dnešného Levického okresu, na 
maďarsko-slovenskej jazykovej hrani-
ci a hlavne v údolí pri sútoku vodohos-
podársky významných vodných tokov 
Litava a  Krupinica sa nachádza obec 
Plášťovce s cca 1500 obyvateľmi.

Prevažná časť intravilánu obce sa 
nachádza v ohrozenom (inundačnom) 
území povodí obidvoch tokov. Tok 
Krupinica tečie severozápadne extravi-
lánom obce. Je neupravený, so silnou 
brehovou vegetáciou, ktorá stabilizu-
je priečny profi l. V bezprostrednej blíz-
kosti toku je ČOV, zástavba obce je cca 
170 m od toku. Ľavostranný prítok Kru-
pinice v  rkm 11,300, v  tesnej blízkos-
ti pod intravilánom, je tok Litava. Tok 
tvorí takmer v celej dĺžke juhovýchod-
nú hranicu intravilánu obce Plášťovce. 
Napriek tomu, že tok je upravený, do-
chádza k vybrežovaniu toku počas po-
vodňových prietokov, ktoré sú zapríči-
nené hlavne búrkovou činnosťou.

POVODNE V OBCI
Obec Plášťovce je ohrozovaná po-

vodňovými prietokmi z obidvoch tokov 
– Krupinice aj Litavy. Ide hlavne o  po-
vodňové situácie zapríčinené lokálny-
mi zrážkami, alebo v  jarnom období 
v časoch topenia sa snehu. V poslednej 
dobe je spozorovaný nárast intenzity 
zvýšených prietokov, ako aj frekvencia 
ich výskytu. Obec bola v minulosti ried-

Časť vodohospodárskej mapy dotknutého územia.
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ko obývaná, ale hlavne výstavba bola 
riešená na vyššie položených miestach. 
V  nedávnej dobe sa zástavba rozšíri-
la do blízkosti toku Litava a naďalej sa 
zvyšuje napriek tomu, že zasahuje do 

inundácie veľkých vôd. Týmto spôso-
bujú povodne v daných častiach obce 
veľké hmotné a morálne škody.

Z  historických povodní sú známe 
záznamy o  výškach hladín na tokoch 

z obce Plášťovce z roku 1928 a o prie-
tokoch z roku 1931. Limnigrafi cká sta-
nica na Krupinici bola vybudovaná 
v  roku 1991. Je situovaná  v extravilá-
ne obce nad ľavostranným prítokom 
Litava, v  rkm 11,800 s  plochou povo-
dia 302,79 km2. Limnigrafi cká stanica 
na Litave je situovaná priamo v intravi-
láne obce v rkm 0,900 s plochou povo-
dia 214,27 km2. Prevádzkovateľom sta-
níc je SHMÚ. 

Povodňové prietoky, hlavne toku 
Litava, sú charakteristické ich rýchlym 
vzostupom. Už pri prietokoch nad II. 
stupňom PA musí byť obec ochraňo-
vaná výstavbou druhotnej ochrannej 
hrádze tzv. zajačou hrádzkou. Najhor-
šia situácia v  obci bola zaznamena-
ná v júni 2010, kedy na ochranu obce 
bolo použitých 3500 vriec s pieskom. 
Značným meandrovaním toku sa pod-
mýva koreňový systém pobrežnej ve-
getácie, vznikajú vývraty a  následne 
zátarasy. Je nutné okamžité odstráne-
nie zátarasu, nakoľko dochádza k  vy-
breženiu toku priamo v  intraviláne 
obce. V  takýchto situáciách má tech-
nika obtiažny až znemožnený prístup 
k  toku vďaka podmočenému terénu. 
Správca tokov vynakladá každoročne 
nemalé fi nančné prostriedky nielen na 
zabezpečovacie práce, ale aj na pre-
venciu – technicko-pestovateľské zá-
sahy ako elimináciu vzniku vývratov 
a zátarasov. 

ÚPRAVY NA TOKOCH KRUPINICA 
A LITAVA V MINULOSTI

Tok Krupinica má celkovú dĺžku 
68,6 km, z čoho iba 4,614 km je uprave-

tabuľka 1: Povodňové stupne na tokoch Litava a Krupinica na LS v Plášťovciach

tok I. stupeň PA II. stupeň PA III. stupeň PA

Krupinica 270 320 380

Litava 140 190 230

tabuľka 2: Povodňové situácie v obci Plášťovce 

rok tok dátum udalosť Hladina/stupeň PA

1996 Krupinica 1. – 2. 5. Zatopených 22 rodinných domov

1999

Krupinica marec Topenie snehu

Litava 18. – 30. 6. Výdatné zrážky

Krupinica, 
Litava

7. – 16. 7. Intenzívne búrky
410 cm / III. st. PA
110 cm / I. st. PA

2005

Krupinica 19. 3. Topenie snehu 357 cm / II. st. PA

Litava 19. 3. Topenie snehu 220 cm / II. st. PA

Krupinica,
Litava

21. 4. Výdatné zrážky
370 cm / II. st. PA
190 cm / II. st. PA

Krupinica,
Litava

26. 4. Výdatné zrážky
380 cm / III. st. PA
220 cm / II. st. PA

Krupinica 7. 12. Dážď a topenie snehu 320 cm / II. st. PA

2006 Krupinica 27. 3. – 4. 4. Výdatné zrážky a topenie snehu 265 cm / I. st. PA

2009
Krupinica,
Litava

23. 12. – 7. 1.
2009 – 2010

Výdatné zrážky a topenie snehu
417 cm / III. st. PA
151 cm / I. st. PA

2010

Krupinica 26. 2. – 5. 3. Výdatné zrážky a topenie snehu 362 cm / II. st. PA

Krupinica 15. 4. – 7. 5. Výdatné zrážky 321 cm / II. st. PA

Krupinica,
Litava

15. 5. – 31. 5. Výdatné zrážky
364 cm / II. st. PA
247 cm / III. st. PA

Krupinica,
Litava

1. 6. – 29. 10. Výdatné zrážky
456 cm / III. st. PA
276 cm / III. st. PA

Litava 16. 8. – 23. 8. Výdatné zrážky 244 cm / III. st. PA

Krupinica 22. 11. – 17. 12. Výdatné zrážky 333 cm / II. st. PA

2013

Krupinica,
Litava

25. 2. Výdatné zrážky
341 cm / II. st. PA
236 cm / III. st. PA

Krupinica,
Litava

31. 3. Výdatné zrážky
441 cm / III. st. PA
247 cm / III. st. PA

Krupinica,
Litava

3. 5. Výdatné zrážky
271 cm / I. st. PA
141 cm / I. st. PA

Ortofotomapa obce Plášťovce a vodohospodársky významných vodných tokov Litava a Krupinica.

Krupinica

Litava



1 – 2  2014   Vodohospodársky spravodajca 15

Z vodohospodárskej praxe

ný. Úpravy toku sú v meste Krupina – 
horná časť toku, od rkm 40,100  po rkm 
42,868,  v dolnej časti toku v obci Veľké 
Túrovce a v meste Šahy – priamo v zá-
ustnej časti. Napriek tomu, že v úseku 
katastrálneho územia Plášťovce je tok 
neupravený, jeho brehy sú zastabilizo-
vané brehovou vegetáciou a nedochá-
dza v tejto časti toku k jeho meandro-
vaniu.

Tok Litava má celkovú dĺžku 47,8 km, 
z  čoho iba 1,295 km je upravená časť 
toku. Úprava bola realizovaná od rkm 
0,650 po rkm 1,945 v  rokoch 1979–
1984. Riešila napriamenie trasy v  in-
traviláne obce a vytvorenie brehových 
línií pomerne silne meandrujúceho 
toku. Koryto toho času nepreviedlo ani 
1-ročné prietoky. Priečny profi l bol di-
menzovaný a upravovaný na Q100 = 80 
m3s-1 s bezpečnosťou 43 cm. Tvar profi -
lu je dvojitý lichobežník so šírkou kyne-
ty v dne 8 m, šírkou bermy 3,5 m. Prieč-
ny profi l je zapustený do terénu v min. 
kolmej výške 2,4 m. Opevnenie prieč-
neho profi lu sa skladá z päty svahu za-
istenou pätkou z náhadzky z lomového 
kameňa. Svahy kynety boli opevnené 
polovegetačnými prefabrikátmi ulože-
nými do štrkopieskového lôžka. Zosta-
tok priečneho profi lu bol ohumuso-
vaný a  osiaty. Pozdĺžny sklon nivelety 
dna bol zastabilizovaný 13-mi kamen-
nými prahmi. Prechodom veľkých vôd 
sa úprava toku narúšala. V rámci opra-
vy povodňových škôd sa vynaložili veľ-
ké prostriedky na udržanie projektova-
ného stavu. Polovegetačné prefabriká-
ty, ktoré boli značne narúšané, boli po-
stupne v  namáhaných častiach toku 
nahradzované opevnením z lomového 
kameňa. Kamenné stabilizačné prahy 
sú natoľko narušené, že neplnia svoju 
funkciu. V súčasnosti je tok značne za-
nesený, šírka kynety je do veľkej miery 
zúžená. Meandrovaním toku sa vytvá-
rajú nánosy a výmole. 

PROGRAM REVITALIZÁCIE 
KRAJINY A INTEGROVANÉHO 
MANAŽMENTU POVODÍ SR 2011 – 
OBEC PLÁŠŤOVCE

V roku 2010 a 2011 sa na celom Slo-
vensku preferuje projekt „Program re-
vitalizácie krajiny a integrovaného ma-
nažmentu povodí SR 2011“. Obce si 
v rámci tohto projektu riešia  protipo-
vodňovú problematiku. 

V  projekte pre obec Plášťovce sa 
konštatuje, že vybudovanými opatre-
niami dôjde:

Kamenná prehrádzka - foto z roku 2012

Zanesená vodozádržná prehrádzka – foto z 9. 5. 2013

Kamenná prehrádzka - foto z roku 2013
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 K zlepšeniu stavu drobných tokov
 Prispeje k zníženiu rýchleho odto-

ku vody z ich korýt
 Napomôže zlepšiť stav účelových 

ciest
 Zabezpečí vytvorenie vodozádrž-

ných opatrení s minimálnou kapacitou 
30 000 m3.

Celkový rozpočtovaný náklad na vo-
dozádržné opatrenia v  Plášťovciach 
boli v hodnote 94 900,00 €.

Program revitalizácie krajiny a  in-
tegrovaného manažmentu povodí SR 
2011 – Obec Plášťovce bol zrealizova-
ný za 8 mesiacov bez povolení, súhla-
sov, stanovísk a  bolo vybudovaných 
niečo cez 100 vodozádržných opat-
rení bez majetkového vysporiadania. 
Predkladáme Vám pre porovnanie sku-
točné vyhotovanie a  ich funkčnosť po 
dvoch rokoch.

Problém Programu revitalizácie kra-
jiny a integrovaného manažmentu po-
vodí SR 2011 nie je len v  tom, že bol 
realizovaný bez potrebných povolení 
a stanovísk neodbornými pracovníkmi, 
hlavne z  radu nezamestnaných. Prob-
lém je v prvom rade v údržbe. V zmys-
le štúdie a  zmluvy s  obcou je uvede-
né, že tieto opatrenia budú minimálne 
raz ročne kontrolované a  opravované 
obcou, v  prípade potreby viackrát do 
roka po výdatných dažďoch a  silných 
búrkach. Obce však nemajú dostatoč-
né technické vybavenia na tieto čin-
nosti, a  ani fi nančné krytie na opravy. 
Význam týchto opatrení bez náležitej 

údržby sa stráca. Svedčia o tom aj gra-
fy (3. strana obálky), na ktorých je zrej-
mý taký istý vzostup povodňovej vlny 
pred realizáciou programu a po nej.

ÚPRAVY NA TOKOCH KRUPINICA 
A LITAVA V SÚČASNOSTI A PLÁN 
MANAŽMENTU POVODŇOVÉHO 
RIZIKA

Nakoľko koncom 20. storočia a  za-
čiatkom 21. storočia dochádza k čoraz 
častejším výskytom povodňových situ-
ácií v  obci Plášťovce, bolo rozhodnu-
té navrhnúť protipovodňové opatre-
nia, ktoré by ochránili obec od častých 
povodňových situácií a následných po-
vodňových škôd. 

V  roku 2006 je Slovenským vodo-
hospodársky podnikom, š. p., Odštep-
ný závod Banská Bystrica vypracovaný 
projekt „Plášťovce, protipovodňové 
opatrenia na toku Litava a Krupinica“. 
Protipovodňové opatrenia navrhnu-
té správcom toku (naprojektované, so 
stavebným povolením), opakovane 
neprešli výzvou, nakoľko nebol majet-
kovo vysporiadaný jediný pozemok, 
pri protipovodňových opatreniach 
v  celkovej dĺžke 3715 m. Z  dôvodu, 
aby sa neukončila platnosť stavebné-
ho povolenia, bol správca toku núte-
ný začať realizáciu projektu na vlastné 
náklady. 

Obec Plášťovce sa z titulu opakova-
ných povodní III. stupňa PA dostala do 
programu „Plán manažmentu povod-
ňového rizika“. Touto skutočnosťou 

sa protipovodňová ochrana Plášťoviec 
dostala do strategických plánov štá-
tu v  oblasti ochrany pred povodňami 
na nasledujúce obdobie. Zámer vypra-
covaný do programu vychádzal z pro-
jektu správcu toku „Plášťovce, proti-
povodňové opatrenia na toku Litava 
a Krupinica“.

Tento projekt rieši ochranu obce 
pred zvýšenými prietokmi Litavy a Kru-
pinice, ktoré nenarúša urbanizáciu 
obce a  neovplyvní životné prostredie 
ani v  mieste stavby. Najpriaznivejším 
riešením je vybudovanie jednostran-
ných ochranných hrádzi pozdĺž tokov 
Krupinica a Litava zo strany obce s do-
plňujúcimi objektami na odvedenie 
vnútorných vôd (hrádzové priepusty). 
V  mieste križovania miestnej komuni-
kácie k  cestnému mostu na toku Kru-
pinica a  cesty k  brodu na toku Lita-
va budú ochranné hrádze prerušené. 
Toto prerušenie bude počas povod-
ne hradené dočasným zariadením mo-
bilnej protipovodňovej ochrany typu 
Eko-systém (tzv. Pražský systém). Celé 
riešenie protipovodňovej ochrany má 
minimálny dopad na biodiverzitu to-
kov. 

Riešenie protipovodňovej ochrany 
obce Plášťovce:
 Vybudovanie ľavostrannej ochran-
nej zemnej hrádze (ĽOH) toku Krupini-
ca od sútoku v dĺžke 1059,00 m.
 Vybudovanie pravostrannej ochran-
nej hrádze toku Litava, ktorá nadvä-
zuje nad sútokom tokov na ĽOH toku 

Situácia s navrhnutým riešením ochrany obce Plášťovce pred zvýšenými prietokmi na Litave a Krupinici.
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Z vodohospodárskej praxe

Krupinica. Zemná hrádza je kombino-
vaná s nábrežnými múrmi, kvôli sties-
neným pomerom. Celková dĺžka hrá-
dze – 2656,00 m, z  toho 1120,70 m 
zemná hrádza a  1535,30 m nábrežné 
múry.
 Odvedenie vnútorných povrcho-
vých vôd bude zabezpečené hrádzo-
vými priepustmi v počte 5.
 Križovania miestnych komunikácií 
budú vynechané priechody a  počas 

povodne budú zahradené mobilným 
protipovodňovým hradením Eko-sys-
tém v počte 2.
 Pre protipovodňovú ochranu obce 
Plášťovce hrádzami bol stanovený ná-
vrhový prietok:
Krupinica –  Q

n
=Q

100
=140

 
m3.s-1 

Litava –  Q
n
=Q

100
=85m3.s-1

 Celkový predpokladaný náklad na-
vrhnutej protipovodňovej ochrany je  
1 200 000 €.

V roku 2013 Slovenský vodohospo-
dársky podnik, ako správca vodného 
toku Litava, z vlastných zdrojov vybu-
doval v najkritickejšom úseku nad cest-
ným mostom ochrannú hrádzu v dĺžke 
100 m a hrádzový priepust na konci tej-
to ochrannej hrádze.

ZÁVER
Obec Plášťovce je v  priemere raz 

ročne skúšaná povodňovou situá-
ciou. Nutnosť vykonať protipovod-
ňové opatrenia v  obci vyplývajú nie-
len z  často sa opakujúcich povodňo-
vých aktivít na toku Krupinica a Litava, 
ale hlavne rýchlosťou nástupu povod-
ňovej vlny. Realizáciou úpravy na toku, 
výstavbou ochranných hrádzí, znač-
ne znížime škody na majetku občanov, 
ako aj fi nančné náklady na zabezpečo-
vacie a  záchranné práce. Pomocou na 
realizáciu plánovaných opatrení bude 
aj zaradenie obce Plášťovce do „Plánu 
manažmentu povodňového rizika SR“. 
V  rámci odštepného závodu v Banskej 
Bystrici je obec Plášťovce zaradená pre 
čiastkové povodie Ipeľ na prvom mies-

te. K zníženiu potrebných fi nancií určite 
mohol prispieť aj „Program revitalizácie 
krajiny a  integrovaného manažmen-
tu povodí SR 2011“, musela by však byť 
dodržaná podmienka trvalo udržateľ-
ného potenciálu vodozádržných opat-
rení. Bez údržby týchto zariadení strá-
cajú svoju funkciu a opodstatnenie. 

Opatrenia realizované len na vod-
nom toku sú však nedostačujúce. Je 
potrebná vzájomná spolupráca pra-
covníkov vodného hospodárstva, poľ-
nohospodárstva a  lesníctva. Súborom 
opatrení na celom povodí, ktoré budú 
zlepšovať vodné pomery, môžeme do-
siahnuť zníženie potrebných fi nanč-
ných prostriedkov na ochranu ľudí 
a majetku. Pod týmito opatreniami ro-
zumieme hlavne zabraňovanie škod-
livým zmenám odtokových pomerov, 
splachovaniu pôdy a  dbať o  udržia-
vanie pôdnej vody a  hlavne o  zlepše-
nie retenčnej schopnosti územia, tak 
ako je to uvedené vo Vodnom zákone 
v §30 Všeobecné povinnosti.

Tento príspevok v upravenej verzii zo 
zborníka konferencie Manažment po-
vodí a  povodňových rizík 2013 (Ma-
nažment povodí a  povodňových rizík 
2013, 11. – 13. december 2013, VÚVH 
Bratislava, ISBN: 978-80-89062-95-9) 
publikujeme na vyžiadanie a  so súhla-
som autorov.

Plášťovce počas povodňovej situácie.

Plášťovce po vybudovaní ochrannej hrádze.
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Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Hodnotenie sedimentov vodných tokov 
a nádrží v SR ako odpadu

ÚVOD
Dnové sedimenty, vzniknuté ako 

dôsledok eróznych procesov pre-
biehajúcich v  povodiach tokov, 
predstavujú významnú súčasť rieč-
neho ekosys tému, ktorá má schop-
nosť akumulovať polutanty z  vody. 
Zmena environmentálnych podmie-
nok, či už prírodných alebo antropo-
génnych, môže silne ovplyvniť sprá-
vanie sa toxických prvkov a  orga-
nických látok, pričom ich synergic-
ký účinok môže následne negatívne 
pôsobiť na celý vodný ekosystém.

Keďže dnové sedimenty sú väč-
šinou tvorené erodovanou zemi-
nou, ktorá predstavuje cenný ma-
teriál, je predpoklad, že takúto ze-
minu je možné po vyťažení z  tokov 
alebo z  nádrží ďalej vhodne využiť. 
Významným faktorom využiteľnos-
ti sedimentov je miera ich znečiste-
nia. Okrem aplikácie dnových sedi-
mentov do pôdy je možné pri mani-
pulácii s nimi postupovať podľa zá-
kona č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch 
v  znení neskorších úprav. V  záko-
ne č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a  dopĺňa zákon č.  223/2001 Z. z. 
o  odpadoch a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov [1] sa § 1 odsek 
2 dopĺňa písmenami i) až k), kde pís-
meno k) znie: sedimenty premiest-

ňované v  rámci povrchových vôd 

na účely vodného hospodárstva 

a  riadenia vodných tokov alebo 

na zabránenie záplavám, alebo na 

zmiernenie účinkov povodní a ob-

dobí sucha, alebo na rekultiváciu 

pôdy, ak sa preukáže, že sedimen-

ty nevykazujú nebezpečné vlast-

nosti“. Ak je splnená vyššie uvede-
ná podmienka, tak sa na sedimen-
ty pri nakladaní s  nimi nevzťahuje 
zákon č. 223/2001 Z. z., ale je treba 
preukázať, že nemajú nebezpečné 

vlastnosti. Pre tento účel je potreb-
né zisťovať ich vlastnosti podľa vy-
hlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vy-
konaní niektorých ustanovení záko-
na o odpadoch [2] v znení vyhlášky 
MŽP SR č.  263/2010 Z. z., ktorou sa 
mení a  dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
283/2001 Z. z. [3].

V  tomto príspevku je na príklade 
sedimentov zo zdrže Hrušov, VD Ču-
novo [4] a  z  Karloveského ramena 
v oblasti VZ Sihoť, Bratislava [5] pre-
zentované hodnotenie kvality sedi-
mentov v zmysle zákona č. 343/2012 
Z. z., ako odpadu podľa požiadaviek 
vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 v zne-
ní vyhlášky MŽP SR č. 263/2010 Z. z. 

METODIKA

Odbery vzoriek sedimentov

Odbery vzoriek dnových sedi-
mentov zo zdrže Hrušov – predha-
tie Hate na obtoku (SVD G-N, VD Ču-
novo) sa vykonali z  troch miest od-
beru z  člna pomocou jadrového 
odberáku fi rmy Uwitec Mondsee, 
s  možnosťou manuálneho zaráža-
nia jadrovnice. Z  každého miesta 
sa uskutočnili 3 odbery vzoriek se-
dimentov v priečnom profi le, z kto-
rých sa pripravila zmiešaná vzorka. 
Samotný odber sedimentov/umies-
tenie miesta odberu sa realizova-
lo na mieste s  najmenšou hĺbkou 
vody, t. j. s predpokladanou najväč-
šou hrúbkou akumulovaného se-
dimentu, kde by sa vykonávala prí-
padná ťažba. Odbery vzoriek dno-
vých sedimentov z Karloveského ra-
mena sa vykonali zo  štyroch miest 
odberu. V čase odberu vzoriek bolo 
Karloveské rameno vypustené a len 
na niektorých miestach sa nachá-
dzala voda. Samotné dno ramena 
bolo prevažne štrkové s  miestny-
mi „lavicami“ jemných sedimentov, 
ktoré boli predmetom skúmania. 
Z každého miesta sa odobrala vzor-

ka sedimentu o objeme cca 8 l. Vždy 
z dvoch vzoriek (1 a 2 – horná a 3 a 4 
– dolná časť ramena) sa pripravila 
zmiešaná vzorka (S1/2 a  S3/4). Od-
bery vzoriek sedimentov boli vyko-
nané podľa STN EN 5667-12: 2001 
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12: 
Pokyny na odber dnových sedimen-
tov [6]. 

Spracovanie vzoriek sedimentov

Vzorky sedimentov sa po odbe-
roch spracovávali v  laboratóriu. Po 
odseparovaní hrubých častíc a  ho-
mogenizácii boli odobraté vzor-
ky sedimentov spracované v  zmys-
le požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 
283/2001 Z. z. v znení vyhlášky MŽP 
SR č. 263/2010 Z. z., a to formou ana-
lýz natívnych vzoriek sedimentov 
a vodných výluhov z nich, získaných 
predpísaným postupom podľa STN 
EN 12457-4 [7]. 

Hodnotenie kvality sedimentov

Hodnotenie kvality sedimentov 
vychádzalo z  požiadaviek vyhlášky 
MŽP SR č.  263/2010 Z. z., ktorou sa 
mení a  dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
283/2001 Z. z. Podľa vyhlášky MŽP 
SR č. 283/2001 Z. z. § 32 Prevádz-
kovanie skládky odpadov, ods. 5 
Na skládke odpadov na odpad, kto-
rý nie je nebezpečný, možno sklád-
kovať len: písmeno b) stabilizova-
né nereakčné nebezpečné odpady, 
ktorých hraničné koncentrácie lá-
tok nesmú presiahnuť limitné hod-
noty ukazovateľov pre triedu sklád-
ky odpadov a odpad, ktorý nie je ne-
bezpečný, uvedené v prílohe č. 11b; 
nesmú sa však ukladať spolu s rozlo-
žiteľným odpadom, ktorý nie je ne-
bezpečný, pričom metódy analýz 
a skúšok odpadov sú uvedené v prí-
lohe č. 11c. Limitné hodnoty hodno-
tených ukazovateľov sú súčasťou ta-
buliek 1 a 2. 
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VÝSLEDKY
Hodnotenie kvality sedimentov 

podľa vyhlášky MŽP SR č. 263/2010 
Z. z. [3] zo zdrže Hrušov [4], je uve-
dené v  tabuľke 1 a  z  Karloveského 
ramena v tabuľke 2 [5]. V zmysle vy-
hlášky sa hodnotia natívne vzorky 
sedimentov a  výluhy z  týchto sedi-
mentov z  pohľadu potenciálneho 
skládkovania na skládkach odpa-
dov. 

Z  výsledkov analýz natívnych 

vzoriek sedimentov zo zdrže Hru-

šov (tabuľka 1) [4] sa zistilo, že z kva-
litatívneho pohľadu tieto vyhovova-
li uloženiu na skládke odpadov na 
inertný odpad. Hodnotené ukazo-
vatele sa v  natívnych vzorkách se-
dimentov vyskytovali v  hodnotách 
o  jeden až dva poriadky nižšie než 
sú stanovené limitné hodnoty pre 
skládku odpadov na inertný od-
pad (SKIO) [3], resp. boli stanove-
né pod limitom detekcie. Rovnako 
aj z  výsledkov analýz výluhov se-

dimentov zo zdrže Hrušov vyply-
nulo, že hodnotené ukazovatele sa 
vo výluhoch sedimentov vyskyto-
vali v hodnotách o jeden až dva po-
riadky nižšie než sú limitné hodno-
ty pre skládku odpadov na inertný 
odpad (SKIO), resp. boli stanovené 
pod limitom detekcie. Hodnotenie 
kvality sedimentov zo zdrže Hrušov 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 263/2010 
Z. z. [3] ukázalo, že tieto vo všetkých 
hodnotených ukazovateľoch (analý-
zy natívnych sedimentov a ich výlu-
hov) vyhovovali požiadavkám limit-
ných hodnôt pre SKIO. 

Z  výsledkov analýz natívnych 

vzoriek sedimentov z Karloveské-

ho ramena (tabuľka 2) [5] sa zistilo, 
že viaceré stanovované ukazovatele 
sa vo vzorkách sedimentov vyskyto-
vali v hodnotách o jeden až dva po-
riadky nižšie než sú limitné hodno-
ty pre skládku odpadov na inertný 
odpad (SKIO). Pri porovnaní výsled-

kov analýz vzoriek z  hornej a  dol-
nej časti ramena vyplýva, že okrem 
TOC, BTEX, kadmia a  ortuti, kedy 
boli zistené rovnaké hodnoty, alebo 
hodnoty pod limitom detekcie, boli 
vyššie hodnoty v  natívnych vzor-
kách sedimentov zistené vo vzorke 
z  hornej časti Karloveského rame-
na. V  prípade výluhov z  odobra-

tých vzoriek sedimentov z  Karlo-

veského ramena možno konštato-
vať, že obidve vzorky vo všetkých 
hodnotených ukazovateľoch vyho-
vovali požiadavkám limitných hod-
nôt pre skládku odpadov na inert-
ný odpad. Rovnako ako v  prípade 
natívnych vzoriek sa viaceré stano-
vované ukazovatele vo výluhoch 
sedimentov vyskytovali v  hodno-
tách o  jeden až dva poriadky nižšie 
než sú limitné hodnoty pre SKIO [3]. 
Kvalita sedimentov z  Karloveského 
ramena hodnotená podľa vyhlášky 
MŽP SR č.  263/2010 Z. z., rovnako 
ako v  prípade sedimentov zo zdrže 
Hrušov, vo všetkých hodnotených 
ukazovateľoch (analýzy natívnych 
sedimentov a  ich výluhov) vyhovo-
vala požiadavkám limitných hodnôt 
pre SKIO (skládka odpadov na inert-
ný odpad). 

ZÁVERY
V  príspevku je na príklade sedi-

mentov zo zdrže Hrušov – predhatie 
Hate na obtoku (SVD G-N, VD Čuno-
vo) a  z  Karloveského ramena v  ob-
lasti VZ Sihoť Bratislava prezento-
vané hodnotenie kvality sedimen-
tov podľa požiadaviek vyhlášky MŽP 
SR č. 263/2010 Z. z., ktorým sa sedi-
menty hodnotia ako odpad [3].

Významným momentom, kto-
rý vstúpil do problematiky nakla-
dania so sedimentmi z vodných to-
kov a nádrží na Slovensku je skutoč-
nosť, že novelou zákona č. 223/2001 
Z. z. (zákon č. 343/2012 Z. z.) sa zá-
kon nevzťahuje na „sedimenty pre-

miestňované v  rámci povrcho-

vých vôd na účely vodného hos-

podárstva a  riadenia vodných 

tokov alebo na zabránenie zápla-

vám, alebo na zmiernenie účinkov 

povodní a období sucha, alebo na 

rekultiváciu pôdy, ak sa preuká-

že, že sedimenty nevykazujú ne-

bezpečné vlastnosti“. Dôležité ale 
je, že treba preukázať, že sedimenty 
nemajú nebezpečné vlastnosti. Pre 
tento účel je potrebné zisťovať ich 
vlastnosti. V  zmysle vyhlášky MŽP 
SR č. 283/2001 Z. z. v znení vyhlášky 
MŽP SR č. 263/2010 Z. z. sa hodnotia 
natívne vzorky sedimentov a výluhy 
z  týchto sedimentov z  pohľadu po-
tenciálneho skládkovania na sklád-
kach odpadov. 

Na základe získaných výsledkov 
a  hodnotenia kvality sedimentov 
zo zdrže Hrušov – predhatie Hate 
na obtoku (SVD G-N, VD Čunovo) 
a  z  Karloveského ramena v  oblasti 
VZ Sihoť Bratislava podľa vyhlášky 
MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o od-
padoch v  znení vyhlášky MŽP SR 
č. 263/2010 Z. z. možno konštatovať, 
že sedimenty vo všetkých hodnote-
ných ukazovateľoch (analýzy natív-
nych sedimentov a ich výluhov) vy-
hovovali požiadavkám limitných 
hodnôt pre SKIO (skládka odpadov 
na inertný odpad). Z  toho vyplýva, 
že netreba s nimi nakladať ako s od-
padom a  dajú sa primerane využiť 
po ich prípadnom vyťažení.

Tento príspevok v  upravenej verzii 
zo zborníka konferencie Analytika od-
padů III (Analytika odpadů III, 13. – 14. 
listopadu 2013, Hustopeče, Halousko-
vá Olga (Edit.), str. 130, ISBN 978-80-
86832-74-64, Vodní zdroje EKOMONI-
TOR spol. s r.o. Chrudim, 2013) publi-
 kujeme na vyžiadanie a  so súhlasom 
autora.
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tabuľka 1: Výsledky analýz výluhov a natívnych vzoriek sedimentov zo zdrže Hrušov podľa vyhlášky MŽP SR č. 263/2010 Z. z. [4]

Ukazovateľ Jedn.
Zdrž Hrušov/ 
VD Čunovo-1 

Zdrž Hrušov/ 
VD Čunovo-2

Zdrž Hrušov/ VD 
Čunovo-3

Trieda skládky odpadov

SKIO SKNNO SKNO

Trieda vylúhovateľnosti

I II III

VÝLUHY

pH (–) 7,86 8,04 7,9 6 – 12 5,5 – 13 4 – 13,5

Hliník (Al)*

mg/l

0,0642 0,0262 0,0123 2 50 –

Arzén (As) 0,00561 0,00425 0,00485 0,05 0,2 2,5

Bárium (Ba) 0,0199 0,0213 0,0216 2 10 30

Kadmium (Cd) <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,004 0,1 0,5

Kobalt (Co)* <0,05 <0,05 <0,05 0,1 1 5

Chróm celkový (Cr) <0,002 <0,002 <0,002 0,05 1 7

Meď (Cu) 0,0028 0,0025 <0,002 0,2 5 10

Ortuť (Hg) <0,00005 <0,00005 0,00017 0,001 0,02 0,2

Molybdén (Mo) 0,00573 <0,005 <0,005 0,05 1 3

Nikel (Ni) <0,05 <0,05 <0,05 0,04 1 4

Olovo (Pb) <0,001 <0,001 <0,001 0,05 1 5

Antimón (Sb) 0,00303 0,00278 0,00359 0,006 0,07 0,5

Selén (Se) <0,005 <0,005 <0,005 0,01 0,05 0,7

Cín (Sn)* <0,01 <0,01 <0,01 0,2 5 20

Vanád (V)* <0,01 <0,01 <0,01 0,05 2 10

Zinok (Zn) <0,02 <0,02 <0,02 0,4 5 20

Chloridy 3,1 3,2 2,7 80b) 1 500 2 500

Fluoridy 0,15 0,16 0,15 1 15 50

Sírany 15,4 16 17,8 100 b) c) 2 000 5 000

Fenolový index <0,006 <0,006 <0,006 0,1 50 100

DOCd) e) 8,3 6,8 8,4 50 80f) 100

CRL 109 143 115 400 6 000 10 000

Kyanidy ľahko uvoľniteľné* <0,005 <0,005 <0,005 0,02 1 2

Ekotoxicitad) g) ml/l negat. negat. negat. negat 10 –

NATÍVNE VZORKY

Strata žíhaním pri 550 °Ch)
% hm

0,0053 0,0052 0,0053 5 8 10h)

TOCh) 0,404 0,381 0,348 3i) 5f) j) 6h)

BTEXd)

mg/kg
sušiny

0,0027 0,0059 <0,0025 6 – –

PCBd) 0,0227 <0,0025 0,0283 1 – 100

Uhľovodíky C10-C40d) 76 66 95 500 1000 50 000k)

PAU 0,100 <0,02 <0,02 80 – 100

Arzén (As) 9,24 8,88 8,71 200 – 5 000

Kadmium (Cd) <0,2 <0,2 <0,2 4 – 5 000

Ortuť (Hg) 0,32 0,29 0,3 2 – 3 000

Nikel (Ni) 26,9 35,3 37,5 500 – 5 000

Olovo (Pb) 15,3 15,2 15,1 500 – 10 000
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tabuľka 2: Výsledky analýz výluhov a natívnych vzoriek sedimentov z Karloveského ramena podľa vyhlášky MŽP SR č. 263/2010 Z. z. [5]

Ukazovateľ Jedn.
Karloveské 

rameno - VZ Sihoť 
S1/2 

Karloveské 
rameno - VZ Sihoť 

S3/4 

Trieda skládky odpadov

SKIO SKNNO SKNO

Trieda vylúhovateľnosti

I II III

VÝLUHY

pH (–) 7,17 8,36 6 – 12 5,5 – 13 4 – 13,5

Hliník (Al)*

mg/l

0,0462 0,304 2 50 –

Arzén (As) 0,0013 0,00156 0,05 0,2 2,5

Bárium (Ba) 0,0443 0,0206 2 10 30

Kadmium (Cd) <0,0001 <0,0001 0,004 0,1 0,5

Kobalt (Co)* <0,005 <0,005 0,1 1 5

Chróm celkový (Cr) <0,002 <0,002 0,05 1 7

Meď (Cu) 0,0035 0,0022 0,2 5 10

Ortuť (Hg) <0,00005 <0,00005 0,001 0,02 0,2

Molybdén (Mo) <0,020 <0,020 0,05 1 3

Nikel (Ni) 0,0031 0,0014 0,04 1 4

Olovo (Pb) <0,001 <0,001 0,05 1 5

Antimón (Sb) <0,001 <0,001 0,006 0,07 0,5

Selén (Se) <0,003 <0,003 0,01 0,05 0,7

Cín (Sn)* <0,01 <0,01 0,2 5 20

Vanád (V)* <0,0025 <0,0025 0,05 2 10

Zinok (Zn) <0,02 <0,02 0,4 5 20

Chloridy 3,2 2,3 80b) 1 500 2 500

Fluoridy 0,18 0,15 1 15 50

Sírany 8,3 10,3 100 b) c) 2 000 5 000

Fenolový index 0,007 <0,006 0,1 50 100

DOCd) e) 4,6 5,5 50 80f) 100

CRL 179 95 400 6 000 10 000

Kyanidy ľahko uvoľniteľné* 0,001 <0,001 0,02 1 2

Ekotoxicitad) g) ml/l negat negat negat 10 –

NATÍVNE VZORKY

Strata žíhaním pri 550 °Ch)
% hm

2,09 1,42 5 8 10h)

TOCh) 0,00078 0,00078 3i) 5f) j) 6h)

BTEXd)

mg/kg
sušiny

<0,0025 <0,0025 6 – –

PCBd) 0,0148 0,0062 1 – 100

Uhľovodíky C10-C40d) 57 46 500 1000 50 000k)

PAU 0,138 0,128 80 – 100

Arzén (As) 12,1 6,83 200 – 5 000

Kadmium (Cd) <0,2 <0,2 4 – 5 000

Ortuť (Hg) 0,19 0,19 2 – 3 000

Nikel (Ni) 36,3 26,3 500 – 5 000

Olovo (Pb) 17,1 15,6 500 – 10 000

Vysvetlivky k tabuľkám 1 a 2: pozri vyhlášku MŽP SR č. 263/2010 Z. z.
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Rozšiřování matice vzorových dat 
pro výpočet odtokové reakce 

malého povodí na přívalový déšť 
a ukázka výsledků

ÚVOD
Obsahem prací autora v delším ča-

sovém horizontu je sestavení mode-
lu založeného na principech umělé 
inteligence pro nalezení malých po-
vodí nejvíce ohrožených povodně-
mi z  přívalových dešťů. Pro kalibraci 
takového modelu je potřeba dosta-
tečně rozsáhlý soubor dat, který ob-
sahuje informace, které slouží jako 
vstupní a  výstupní hodnoty do se-
stavovaného modelu. Je snaha sesta-
vit nástroj, který bude sloužit v  ob-
lasti preventivní ochrany před po-
vodněmi z přívalových dešťů. Koneč-
ná představa je taková, že sestavený 
model bude sloužit patřičným insti-
tucím jako objektivní nástroj pro roz-
hodování o toku investic v souvislos-
ti s preventivními protipovodňovými 
opatřeními. Je snaha sestrojit model, 
jehož působnost by spadala do ob-
lasti off-line rozhodování, nikoli do 
oblasti operativy.

Sestavený model pracuje se vstup-
ními veličinami popisujícími geogra-
fi cké vlastnosti povodí a  paramet-
ry příčinného přívalového deště. Vý-
stupní veličinou modelu je kulminač-
ní průtok, který vzniká jako reakce na 
spadlou srážku na sledovaném povodí. 
Dlouhodobým cílem prací je sestavení 
modelu, který dokáže algoritmizovat 
kauzální vztah příčinného deště a  ná-

sledné odtokové reakce povodí ve for-
mě kulminačního průtoku. K celé pro-
blematice je přistupováno jako ke sta-
tistickému souboru dat. 

VZOROVÁ DATA
Matice vzorových dat představu-

je soubor vstupních/výstupních hod-
not, které slouží pro kalibraci modelu. 
Matice obsahuje sloupce reprezentují-
cí vlastnosti povodí a parametry příčin-
ného přívalového deště – doba trvání 
a intenzita. V posledním sloupci je pak 
hodnota kulminačního průtoku Q. Po-
čet řádků matice vzorových dat je ro-
ven počtu povodí, která byla do této 
matice zahrnuta.

Byl přijat předpoklad, že N-letý déšť 
způsobí N-letý odtok z povodí. Pro ka-
ždé povodí byla dle jeho geografi c-
kých vlastností odvozena doba době-
hu vody z  nejvzdálenějšího místa do 
uzávěrového profi lu dle Čerkašina [1], 
která byla ztotožněna dobou trvání pří-
činné srážky. Pro takto odvozené doby 
trvání byla z  Truplových tabulek [2] 
odečtena patřičná intenzita deště dle 
zvolené periodicity.

Nová, rozšířená matice obsahu-
je 251 povodí z celé České republiky, 
přičemž naprostá většina z  nich leží 
v  oblasti místní působnosti brněnské 
pobočky Českého hydrometeorolo-
gického ústavu (ČHMÚ). Tato rozšíře-

ná matice se však od původní matice 
liší nejen větším počtem užitých po-
vodí, ale zejména zevrubností, s  ja-
kou byly hodnoty v  ní obsažené zís-
kávány. A  to především ve dvou kro-
cích: za prvé byly hodnoty intenzit pří-
činných dešťů odvozovány vždy pro 
nejbližší stanici, za druhé byly hod-
noty N-letých průtoků získávány z da-
tabáze hydrologických posudků, kte-
ré brněnská pobočka ČHMÚ za úplatu 
vydává zejména pro účely projekční 
praxe. Prohledávání zmíněné databá-
ze představovalo mravenčí práci hle-
dání vhodných povodí, ke kterým byly 
k  dispozici všechny potřebné infor-
mace, a  zakreslování jejich poloh do 
programu ArcMap, kde pak byly zjiš-
ťovány geografi cké vlastnosti povo-
dí. Ke každému povodí byla naleze-
na nejbližší srážkoměrná stanice, kte-
rá je v  databázi Truplových tabulek. 
Pro odvozenou hodnotu doby trvání 
příčinné srážky bylo potřeba určit in-
tenzitu. V této fázi bylo potřeba vyře-
šit několik dílčích problémů. Pro poža-
dované stanice byly většinou k dispo-
zici údaje o intenzitách pouze pro niž-
ší N-letosti než ty, které měly sloužit 
jako vstupy do modelu. Zároveň bylo 
zapotřebí hodnoty z Truplových tabu-
lek extrapolovat do větších dob trvá-
ní než 120 minut, což jsou maximální 
hodnoty, které Trupl v tabulkách uva-

Tento článek obsahuje část příspěvku prezentovaného v rámci Konference mladých hydrologů pořádané SHMÚ v listopadu 

2013. Příspěvek popisuje rozšíření matice vzorových dat pro účely sestavení modelu pro hledání povodí ohroženého po-

vodněmi z přívalových dešťů. Pro kalibraci sestaveného modelu je použita matice vzorových dat, která obsahuje odvozené 

hodnoty vstupů pro modelování. Rozšíření této vzorové matice spočívá v hledání vhodných povodí, určení příslušných geo-

grafi ckých charakteristik, odvození parametrů příčinné přívalové srážky ve vztahu k nejbližší srážkoměrné stanici a hledání 

údajů o N-letých průtocích pro příslušné profi ly. Součástí příspěvku je také ukázka dosažených výsledků.
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žuje. Bylo tedy nutné provést extrapo-
laci dvojího druhu: jednak extrapola-
ce do vyšších N-letostí, jednak extra-
polace do vyšších dob trvání. Situace 
je však komplikovaná zejména kvůli 
vysokému počtu nutných zopakování 
této operace (dáno množstvím stanic 
a  množstvím potřebných N-letostí). 
Navíc je potřeba do získaných rovnic 

dosazovat vždy jiné hodnoty odvoze-
ných dob trvání dešťů. Z  uvedených 
důvodů bylo přikročeno k  provedení 
určité algoritmizace. Vstupem do to-
hoto procesu je rozsáhlá matice obsa-

hující údaje o závislostech dob trvání 
a intenzit dešťů dle Trupla pro všech-
ny potřebné stanice. Automatizovaný 
postup nejdříve extrapoluje křivky do 
vyšších N-letostí (proložením logarit-
mické funkce při vykreslení závislosti 
intenzity deště a jeho N-letosti).

Po odvození poloh těchto křivek 
pro dříve neznámé polohy v  poža-

dovaných vyšších N-letostech byla 
provedena extrapolace do vyšších 
dob trvání. Pro řešení byl použit Cur-
ve Fitting Toolbox v  MATLABu, který 
svým interaktivním prostředím umož-

ňuje poměrně přehledně pracovat ve 
fázi, kdy jsou hledány vhodné tvary re-
gresních rovnic. Pro úspěšné proklá-
dání křivek musejí být splněny násle-
dující požadavky: zvolený typ regre-
se musí co nejlépe přiléhat bodům, ze 
kterých se vychází; zároveň křivky ne-
smí pro žádnou z  uvažovaných peri-
odicit v časech, které jsou uvažovány 

jako následné vstupy do modelu, za-
bíhat do příliš nízkých nebo snad zá-
porných hodnot; intenzity také muse-
jí s  rostoucí dobou trvání deště vždy 
klesat. 

Obr. 1: Extrapolace intenzitních křivek do vyšších N-letostí 

Obr. 2: Extrapolace intenzitních křivek do vyšších N-letostí a do vyšších dob 
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Oba dva typy extrapolace intenzit-
ních křivek jsou pak viditelné na násle-
dujícím grafu (obr. 2).

Plnou černou čarou jsou zobraze-
ny původní Truplovy hodnoty. Křivky 
ve vyšších N-letostech, než které uvádí 
Trupl, jsou zobrazeny tečkovaně. Extra-
polace do vyšších dob trvání než 120 
min jsou zobrazeny čárkovaně. Obr. 
2 je ilustrativní – stanice, se kterými 
bylo pracováno, mají v Truplových ta-
bulkách zpravidla následující N-letosti: 

0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 a 20 či 25 let. Rozšíře-
ní bylo provedeno pro N-letosti 50, 100 
a 200 let, přičemž pro účely modelová-
ní byly využity zejména 100leté hod-
noty. U  všech těchto křivek pak bylo 
provedeno prodloužení do dob trvání 
až 400 minut, oproti původním 120 mi-
nutám.

SESTAVENÍ MODELU
Pro účely zjednodušeného mode-

lování srážko-odtokového procesu 
byl sestaven model. Tento model vy-
chází z teorie možnosti, která má své 

základy ve fuzzy logice. Bližší infor-
mace o fuzzy logice či teorii možnos-
ti jsou k  dispozici např. zde [3], [4], 

[5], případně v  loňském příspěvku 
[6]. Model byl sestavován v  progra-
movém prostředí MATLAB, s využitím 
Fuzzy Logic Toolboxu. Struktura mo-
delu je následující (obr. 4): do celého 
rozhodovacího mechanismu vstupu-
jí pomocí inferenčních systémů vždy 
dvojice veličin. Každý inferenční sys-
tém má dvě vstupní a  jednu výstup-

ní veličinu, přičemž jsou tyto systé-
my řazeny za sebou tak, že (dílčí po-
mocný) výstup z předchozího je uva-
žován jako jeden ze dvou vstupů do 
dalšího. Druhým vstupem je pak dal-
ší přiřazená vstupní veličina. Výjimku 
představuje veličina popisující plo-
chu povodí – touto hodnotou je po-
slední dílčí výstup prostě přenáso-
ben. Tento sekvenční přístup lze po-
važovat za jakousi obdobu koaxiální 
korelace [7].

V  obr. 4 jsou jednotlivé vstupy po-
jmenovány in1, ... , in5, protože pořa-

dí vstupních veličin bylo různě měně-
no a testováno. Veličiny out1, … , out4 
jsou pomocné dílčí výstupy, veličina P 

reprezentuje plochu, celkovým výstu-
pem je pak kulminační průtok Q.

KALIBRACE MODELU
Model je kalibrován pomocí opti-

malizačních procesů s  využitím vzo-
rových dat. Cílem je vytvoření mode-
lu s takovými vlastnostmi a parametry, 
aby výstupní hodnoty průtoků mode-

lu co nejvíce korelovaly s  hodnotami, 
dle kterých je model kalibrován. Tak-
to nakalibrovaný model pak bude po-
užit pro určení odtokové reakce, resp. 
možnosti ohrožení povodněmi z příva-
lových srážek i na jiných povodích.

Kalibrace modelu probíhá v několi-
ka krocích, a  to tak, že jsou postupně 
optimalizovány dílčí části modelu. Mo-
del je opakovaně spouštěn (jako vstu-
py slouží hodnoty z matice vzorových 
dat) s  pozměněnými parametry. V  ka-
ždém cyklu jsou vypočteny hodnoty 
kriteriálních funkcí a  dílčí složky mo-

Obr. 3: Mapa povodí 
obsažených ve vzorové 
matici s vyznačenými 
srážkoměrnými stanicemi

Obr. 4: Základní struktura modelu 
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delu jsou měněny tak, aby docházelo 
k  postupné extremalizaci kriteriálních 
funkcí do požadovaných oblastí. Po-

drobnější popis kalibrace je k dispozi-
ci v loňském příspěvku [6].

UKÁZKA VÝSLEDKŮ
Pro hodnocení dosažených vý-

sledků byla sledována dvě kritéria. 
Jednak vztah výstupního modelové-
ho průtoku Q a  odpovídajícího prů-
toku ze vzorových dat (obr. 5), jed-
nak výsledek tzv. citlivostní analýzy, 
která sleduje vliv měnící se vstupní 
veličiny na hodnotu výstupního prů-
toku. Podrobnější popis této analý-
zy je k  dispozici v  nezkráceném pří-
spěvku ve sborníku z konference [8]. 
Vyhodnocení citlivostní analýzy mo-

delu lze v  případě takto zkalibrova-
ného modelu považovat za uspoko-
jivé.

ZÁVĚR
Celá matice vzorových dat (čítající 

251 povodí z celé České republiky) byla 
sestavena pro účely kalibrování mode-
lu vycházejícího z teorie možnosti, kte-
rý má odhadovat velikost odtokové re-
akce malého povodí po dopadu pří-
valové srážky. Původní matice, se kte-
rou bylo pracováno dříve, obsahovala 
výrazně nižší počet povodí. Hlavní sla-
binou původní matice však bylo užití 
průměrných intenzitních křivek pro ce-
lou řešenou oblast (to bylo pouze po-
vodí Moravy). V  nově rozšířené matici 
jsou tyto hodnoty určovány vždy pro 
nejbližší srážkoměrnou stanici, pro kte-

rou jsou data k  dispozici. Druhým vý-
razným zpřesněním nové matice opro-
ti původní je užití jiných hodnot o prů-
tocích – v  původní matici byly použi-
ty hodnoty z  Hydrologických poměrů 
[9], v  nové matici jsou užity hodnoty 
z  databáze hydrologických posudků 
ČHMÚ, případně hodnoty přímo pod-
ložené dlouhodobým měřením. Před-
pokládá se, že užití rozšířené mati-
ce přinese větší spolehlivost kalibrace 
modelu, a tedy širší možnosti užití mo-
delu.

Rovněž byly prezentovány výsledky 
jedné z  uvažovaných variant modelu. 
Při vykreslení vztahu modelového prů-
toku a odpovídajícího průtoku ze vzo-
rových dat bylo dosaženo příznivých 
výsledků (obr. 5). Korelace zmíněných 
veličin dosahovala hodnot 0,87. Model 
je rovněž schopen adekvátně a logicky 
reagovat na data, která nejsou součás-
tí vzorové matice, což se ukazuje ve vý-
sledcích, kterých bylo dosaženo v citli-
vostní analýze. Na všechny užité vstup-
ní veličiny model reaguje očekávaným 
způsobem.

Užití modelu se předpokládá v  ob-
lasti preventivní ochrany před povod-
němi z přívalových dešťů. Předmětem 
dalších prací bude určování limitních 
hodnot průtoků v  jednotlivých sle-
dovaných profi lech, které pak budou 
srovnávány s  hodnotami, které určí 
model. Pomocí tohoto porovnání pak 
bude možno z množiny malých povodí 
vybrat po zadání srážkových paramet-
rů povodí ohrožena povodněmi z  pří-
valových dešťů.

Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory specifi c-

kého výzkumu FAST-13-2048 s  názvem 
„Odtoková reakce malého povodí na pří-
valovou srážku“.

Neskrátená verzia príspevku pa-

trí mezi ocenené práce na Konferen-

cii mladých hydrológov usporiada-

nej SHMÚ v novembri 2013.

Obr. 5: Vztah modelového průtoku a odpovídajícího průtoku ze vzorových dat
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Voda v krajine

Ing. Eva Kolesárová

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov

Zemplínska vodná cesta

Oblasť Medzibodrožia patrí z  hľa-
diska krajinnej ekológie medzi výrazné 
dominanty Východoslovenskej nížiny. 
Je neodmysliteľnou súčasťou regiónu 
Južného Zemplína, ku ktorému sa via-
že história vodohospodárskych úprav 
stará viac než 160 rokov. 

Pred vybudovaním hrádzí v 19. sto-
ročí vtekalo do Východoslovenskej ní-
žiny päť riek – Latorica, Uh, Laborec, 
Ondava a  Topľa v  tvare roztvorenej 
dlane a  vytvárali obrovské močarisko 
až po rieku Tisu. Vodohospodárskymi 
úpravami vznikla rieka Bodrog, ktorá 

je v určitom zmysle umelo vytvorenou 
riekou. Pozostatkami sú mnohé mŕtve 
ramená, nachádzajúce sa v  okolí rie-
ky Bodrog tak na slovenskej ako aj vo 
väčšej miere na maďarskej strane. Je to 
vlastne jediná rieka na Slovensku, kto-
rá nemá prameň, pretože vznikla súto-
kom dvoch riek – Ondavy a Latorice. 

Myšlienka splavniť túto rieku, ako aj 
rieky Latorica a  Laborec vznikla v  70-
tych rokoch minulého storočia, už vy-
budovaním priemyselného prístavu 
v  Ladmovciach, a  mala svoje opod-
statnenie v  snahe podporiť nákladnú 
lodnú dopravu medzi hranicou SR-MR 
a  haťou Vojany na priemyselné účely 
regiónu. 

Túto myšlienku sa do projektu „Zem-
plínska vodná cesta“ podarilo rozpra-
covať Slovenskej technickej univerzite 
v  Bratislave, Stavebnej fakulte, kated-
re hydrotechniky v rokoch 2006 - 2008 

v  rámci projektu cezhraničnej spolu-
práce Interreg III/A v spolupráci so Slo-
venským vodohospodárskym podni-
kom, š.p. OZ Košice, Správou povodia 
Bodrogu Trebišov. Postupne, s  rozvo-
jom regiónu, hlavne v  oblasti agrotu-
ristiky a  vinohradníctva v  známej To-
kajskej oblasti sa postupne začala roz-
víjať aj rekreačná plavba, ktorú výrazne 
podporilo otvorenie hranice s  Maďar-
skom. Plavba cez hranicu bola povole-
ná občanom EÚ od 8. júla 2006 a od 1. 
januára 2008 bola táto plavba povole-
ná aj v  rámci Schengenského priesto-

ru. To bolo vážnym signálom k  tomu, 
že projekt Zemplínskej vodnej cesty 
je potrebné postupne naplniť a  začať 
s jeho realizáciou. 

Následne na to Štátna plaveb-
ná správa v  Bratislave vydala Plaveb-
né opatrenie č.34/2010, ktorým sa vy-
dal Poriadok k plavbe plavidiel na vod-
ných cestách Bodrog, Laborec a  Lato-
rica, ktoré tvoria Zemplínsku vodnú 
cestu IV. triedy medzinárodného výz-
namu. Týmto opatrením sa na zaiste-
nie bezpečnosti a plynulosti plavebnej 
prevádzky vydal Poriadok k plavbe na 
vodných cestách v  úseku riek Bodrog 
v  rkm 65,310 – 50,010; Latorica v  rkm 
9,860 – 0,000; a Laborec v rkm 11,170 
– 0,000; čo bolo hlavným dôvodom pre 
správcu plavebnej cesty – SVP, š.p. OZ 
Košice, Správu povodia Bodrogu Trebi-
šov neodkladne začať s jej vyznačením 
a zabezpečením jej prevádzky. 

Tak vznikla investičná akcia, kto-
rej realizácia sa predpokladá v  dvoch 
časových etapách. Práce na I. etape 
– vyznačenie plavebnej cesty na rie-
ke Bodrog realizovala Správa povodia 
Bodrogu, Trebišov vlastnými kapaci-
tami v  období 11/2011 – 09/2013. Na 
15 km dlhom úseku vodnej cesty bolo 
umiestnených na pobrežných pozem-
koch 96 znakov, ktoré slúžia pre navi-
gáciu plavidiel. Rozmery znakov a  ich 
súčasti boli vyhotovené podľa odpo-
rúčaní Dunajskej komisie. Vzhľadom 
k stavu korýt a ich parametrom sa ne-

predpokladalo použitie plávajúcich 
znakov. Parametre vodnej cesty podľa 
Plavebného poriadku sú: min. plaveb-
ná hĺbka 350 cm podľa vodočtu v Stre-
de nad Bodrogom, max. plavebná hĺb-
ka 510 cm, min. šírka plavebnej dráhy 
30 m. Na Bodrogu sa môžu plaviť lode 
max. dĺžky 70 m a šírky 12 m. U veľkých 
plavidiel je max. rýchlosť 7 km/hod. 
U  malých plavidiel rýchlosť nie je ob-
medzená. Celkové náklady SVP, š.p. na 
realizáciu I.etapy vodnej cesty predsta-
vovali čiastku 68 238 €. 

Otvorenie I. etapy Zemplínskej vod-
nej cesty sa konalo jej „slávnostným 
odomknutím“ dňa 18. októbra 2013 
v Strede nad Bodrogom za účasti ge-
nerálneho riaditeľa SVP, š.p. Banská 
Štiavnica, Ing. Mariána Supeka, zástup-
cov Ministerstva dopravy SR, Agentú-
ry rozvoja vodnej dopravy v  Bratisla-
ve, vodohospodárskej organizácie ÉM-

Takáto loď sa plaví po BodroguTakáto loď sa plaví po BodroguÚčastníci slávnostného odomknutia vodnej cestyÚčastníci slávnostného odomknutia vodnej cesty
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-VÍZIG Miskolc, Stavebnej fakulty STU 
v  Bratislave, Štátnej plavebnej sprá-
vy, zástupcov orgánov štátnej sprá-
vy a  miestnej samosprávy, ako aj uží-
vateľov plavebnej cesty. Po predsta-
vení projektu a  jeho samotnej reali-
zácie nasledovala plavba po Bodrogu 
a prehliadka vodnej cesty až po hrani-
ce s Maďarskom. 

Aj keď Bodrog je veľmi krátka rieka, 
je to rieka dvoch tvárí. V hornom úse-
ku je to viac- menej rieka tečúca lesom 
s  minimálnymi známkami civilizácie, 
v dolnom úseku rieky už cítiť turistický 

ruch, ktorý dotvárajú kompy, domče-
ky, oddychové zóny na pobreží. Celý 
Bodrog prechádza vinárskymi oblas-
ťami od Slovenska až po maďarský To-
kaj, tzv. Tokajská vínna cesta, kde sú 
bohaté možnosti pre degustáciu to-
kajských vín. Špecifi ckosť tokajské-
ho vína je daná práve riekou Bodrog 
vo forme mikroklímy, ktorú v  oblasti 
svojho toku vytvára. Z hľadiska zeme-
pisného je zaujímavý fakt, že najniž-
šie položené miesto Slovenska v nad-
morskej výške 94,3 m n. m. je miesto, 
kde rieka Bodrog opúšťa územie Slo-

venska a vteká do Maďarska. Na tom-
to mieste sa nachádza pláž a  pätník 
s týmto údajom. 

Zaujímavostí v  okolí Zemplínskej 
vodnej cesty je naozaj neúrekom, ale 
o tom je treba sa prísť osobne presved-
čiť a  spoznať krásy tohto nevšedného 
kúta Slovenska. 

Sme radi, že aj slovenskí vodohos-
podári na východe Slovenska majú 
svoju Zemplínsku vodnú cestu, ktorá 
určite prispeje k rozvoju regiónu, turis-
tického ruchu a otvorí aj nové možnos-
ti cezhraničnej spolupráce.

Voda v krajine

Príprava Medzinárodnej konvencie pre nakladanie 
s odpadmi z lodí na Dunaji pokračuje

Po roku úspešnej realizácie projektu sa bude 25. februára 
2014 v Bratislave, v priestoroch Výskumného ústavu vodné-
ho hospodárstva, konať 2. zasadnutie Medzinárodného vý-
boru pre prípravu a  implementáciu konvencie pre naklada-
nie s odpadmi z vnútrozemskej plavby na Dunaji. Predmetom 
tohto zasadnutia je predovšetkým diskusia a hodnotenie ná-
vrhu tejto konvencie v kontexte s výsledkami a skúsenosťami 
získanými v rámci nadnárodných pilotných akcií zameraných 
na zber olejovitých a mastných odpadov z lodí. Konvencia po-
skytne jednotný harmonizovaný rámec pre nakladanie s od-
padmi z lodí vo všetkých štátoch pozdĺž Dunaja.

Výsledky projektu WANDA indikovali, že na dosiahnutie 
jednotného, harmonizovaného cezhraničného systému na-
kladania s odpadmi z  lodí na Dunaji je nevyhnutná právne 
záväzná medzinárodná zmluva. Účinným príkladom je Do-
hovor o  zbere, odovzdávaní a  prijímaní odpadov z  vnútro-
zemskej plavby na Rýne (CDNI). Úspešná nadnárodná spo-
lupráca bude hrať kľúčovú úlohu pri príprave podobného 
dohovoru na Dunaji. Jej súčasťou je vytvorenie Medziná-
rodného výboru pre implementáciu (IIB), ktorý pozostáva 
z  národných a  medzinárodných expertov ako aj iných za-
interesovaných strán. Medzinárodný výbor bude spoločne 
s  poradnou skupinou expertov, ktorú tvoria pozorovatelia 
projektu, dôrazne podporuje prípravu Medzinárodnej kon-
vencie pre odpady z lodí na Dunaji tým, že defi nuje pravidlá 
a základné administratívne postupy pre nakladanie s odpad-
mi z plavidiel, čím umožní jej implementáciu na jednotlivých 

národných úrovniach a poskytne ďalšie potrebné opatrenia 
pre úspešné prijatie konvencie. 

      
Dva mesiace (od 19. 7. do 19. 9. 2013) trvala slovenská pi-

lotná akcia pre zber odpadov z vnútrozemskej plavby na Du-
naji. Bola zameraná na zber olejovitých a mastných odpadov 
z prevádzky lodí. Zber bol bezplatný a mohli sa ho zúčastniť 
všetky slovenské plavidlá, ktoré sa zaregistrovali v elektronic-
kom systéme, vytvorenom pre tento účel. Po registrácii sys-
tém vygeneroval vinetu, ktorou sa plavidlo preukázalo v zaria-
dení pre zber odpadov. Toto zariadenie sa nachádza v prísta-
ve Bratislava a prevádzkuje ho Slovenská plavba a prístavy a.s.

Pilotná akcia spresnila prehľad o  množstvách olejovitých 
a mastných odpadov z prevádzky lodí, ktoré produkujú pla-
vidlá registrované v  Slovenskej republike. Táto akcia overi-
la možnosti, kapacitu a účinnosť zariadení pre zber odpadov 
z  lodí. Výsledky sa spracovávajú a  využívajú sa pri príprave 
harmonizovaného systému nakladania s odpadmi z lodí a pri 
návrhu a budovaní siete zariadení pre zber odpadov na celom 
toku Dunaja. Hlavným cieľom tohto systému je implemento-
vať lepší environmentálny prístup k  nakladaniu s  odpadmi 
z lodí, ktorý úzko súvisí s účinnejšou ochranou životného pro-
stredia a kvality vôd. 

Ďalšie informácie o projekte CO-WANDA nájdete na strán-
kach: https://co-wandaproject.eu/, http://www.vuvh.

sk/index.php/sk_SK/news/135/88/Projekt-COWANDA/ 

d,projekty_detail.tpl 

Projekt

Bc. Tomáš Hajdin

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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Zaznamenali sme

Konferencia Vodní nádrže 2013
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Bratislava

V  dňoch 25. a  26. septembra 2013 
sa v Brne v OREA hoteli Voroněž usku-
točnil druhý ročník konferencie s me-
dzinárodnou účasťou Vodní nádrže 
2013. Konferenciu opäť zorganizoval 
podnik Povodí Moravy, s.p. v  spolu-
práci s Českou vědeckotechnickou vo-
dohospodářskou společností, ostatný-
mi štátnymi podnikmi Povodí a ďalší-
mi partnermi.

Konferencia sa konala pod záštitou 
Ministerstva zemědělství ČR, Minister-
stva životního prostředí ČR a  Jihomo-
ravského kraje. 

Na konferencii bolo prezentova-
ných 34 odborných príspevkov a  ko-
merčných prezentácií a 7 posterov. Ro-
kovania konferencie sa zúčastnilo viac 
ako 240 účastníkov.

Konferenciu otvoril dňa 25. septem-
bra úvodným slovom generálny ria-
diteľ Povodí Moravy, s. p., Ing. Radim 
Světlík. V  rámci ofi ciálneho otvore-
nia konferencie vystúpil riaditeľ odbo-
ru ochrany vôd Ministerstva životního 
prostředí Ing. Karel Vlasák a  Ing. Jaro-
slav Parolek, člen Rady Jihomoravské-
ho kraje.

Čestným hosťom konferencie bol 
český vodohospodár špecializujúci sa 

na vodné nádrže prof. Ing. Vojtěch Bro-
ža, DrSc., ktorý pôsobí na pôde České-
ho vysokého učení technického v Pra-
he ako profesor katedry hydrotechni-
ky. Prof. Broža vystúpil s  prednáškou 
o  akumulačnej a  retenčnej schopnos-
ti krajiny vodnej nádrže vo vzťahu ku 
koncepcii rozvoja zelenej infraštruktú-
ry pre zvýšenie kvality prostredia a ži-
vota ľudí. 

Prednášková časť konferencie bola 
rozdelená do šiestich tematických blo-
kov: 1) Provoz nádrží a  vodohospo-

dářských soustav; 2) Provozování 

malých vodních nádrží a rybníků; 3) 
Plánování v oblasti vod a hodnocení 

vodních nádrží; 4) Eutrofi zace nádr-

ží, eroze, transport a zdroje živin; 5) 

Speciální ochrana povodí; 6) Opatře-

ní na nádržích. 
V jednotlivých blokoch boli prezen-

tované nasledovné prednášky:
Blok č. 1 Provoz nádrží a vodohos-

podářských soustav obsahoval témy: 
Automatizace řešení zásobní funkce 
vodohospodářské soustavy; Adapta-
bilita vodohospodářské soustavy SHP; 
Analýza výhledových vodních děl na 
základě pozorovaných hydrologických 
dat; Nádrž Nové Heřminovy jako sou-

část opatření ke snížení povodňových 
rizik na  horní Opavě; Slovo partnera - 
komerční prezentace SMP CZ, a. s., Pro-
tipovodňová opatření. 

Blok č. 2 Provozování malých 

vodních nádrží a  rybníků obsahoval 
témy:  Malé vodní nádrže ve správě Po-
vodí Moravy, s.p.; Rybníky jako základní 
výrobní prostředek, vodní dílo a mož-
nosti jejich mimoprodukčního využití; 
Poruchy hrází malých vodních nádrží; 
Rekonstrukce VD Jordán; Akumulační 
a retenční schopnost krajiny vodní ná-
drže ve vztahu ke koncepci rozvoje ze-
lené infrastruktury pro zvýšení kvality 
prostředí a života lidí.

Blok č. 3 Plánování v  oblasti vod 

a  hodnocení vodních nádrží obsa-
hoval témy: Metodika pro hodnocení 
ekologického potenciálu silně ovlivně-
ných a umělých vodních útvarů – kate-
gorie jezero – návrh; Stanovení podí-
lu emisí znečišťujících látek z  různých 
zdrojů do povrchových vod; Metodi-
ka hodnocení eutrofi začního poten-
ciálu zdrojů fosforu v  povodí vodních 
nádrží – podklad k výběru efektivních 
opatření k  omezení eutrofi zace; Co ří-
kají ryby o kvalitě vodních ekosystémů; 
Plánování v  oblasti vod a  eutrofi zace 
nádrží; Slovo partnera - komerční pre-
zentace Metrostav a.s.; Slovo partnera 
- komerční prezentace Pöyry Environ-
ment a. s. 

Blok č. 4 Eutrofi zace nádrží, eroze, 

transport a  zdroje živin obsahoval 
témy: Je reálné a vůbec možné odstra-
ňovat zvýšenou měrou fosfor na ČOV 
v obcích do 1  tis. EO?? Bodové zdroje 
a problematika jejich hodnocení; Před-
zdrže v povodí VN Švihov – látková bi-
lance, účinnost retence fosforu; Meto-
dika hodnocení ohroženosti vodních 
nádrží eutrofi zací způsobenou přísu-
nem erozního fosforu; Odnos fosforu 
a dusíku z deseti mikropovodí v povo-
dí VN Dalešice; Identifi kace zdrojů po-
tenciálního plošného zemědělského 
znečištění v povodí Jihlavy; 

Na záver 1. dňa konferencie bola za-
radená prezentácia Jakuba Vágnera 

Auditórium konferencie.Auditórium konferencie.
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Zaznamenali sme

Konferencia Analytika odpadů III
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

ako hosťa – „Povídání o rybách“. Táto 
medzinárodne známa rybárska celebri-
ta a držiteľ niekoľkých svetových rekor-
dov v  love sladkovodných rýb v pred-
náške prezentoval svoje zážitky a skú-
senosti z oblasti rybolovu a ichtyológie.

Blok č. 5 Speciální ochrana povodí 
obsahoval témy: Pan-Evropské kampa-
ně monitoringu endokrinních disrupto-
rů a  dalších; mikropolutantů v  odpad-
ních, povrchových a  podzemních vo-
dách; Problematika výskytu pesticidů 
v povodích vodárenských zdrojů; Vnos 
látek do VN Švihov povodňovou vlnou 
v roce 2013; Rozvoj akvatické vegetace 
ve VN Švihov v  posledních letech; Vo-
dárenské nádrže Jizerských hor – kva-
lita vody a  jejich změny; Jak se mění 
naše acidifi kované vody; Problematika 
sucha v podmínkách Vodárenské akcio-
vé společnosti, a.s.; Slovo partnera – ko-
merční prezentace TALPA – RPF, s.r.o. - 
VD Baška, odtěžení nánosů.

Blok č. 6 Opatření na nádržích ob-
sahoval témy: Zhodnocení čtyřleté-
ho úsilí o uplatnění biomanipulačních 
opatření na vodárenské nádrži Hamry; 
Vývoj plůdkového společenstva ryb Br-
něnské přehrady v letech 2007 – 2013; 
Vývoj biomasy fytoplanktonu Brněn-
ské údolní nádrže v letech 2004 – 2013.

V  posterovej sekcii boli prezento-
vané nasledovné príspevky: Dlouho-
dobý výpar z  volné vodní hladiny na 
území ČR; Monitoring Duchcovských 

rybníků jako významných krajinných 
prvků; Luhačovický potok – návrat 
k přírodnímu charakteru toku a řešení 
jakosti vody v  Luhačovické přehradě; 
ZNALOP – Znalostní systém pro ucho-
vávání, zpracovávání a  poskytová-
ní znalostí k  provozování vodohospo-
dářských soustav; Využití pokrokových 
oxidačních procesů k odstraňování es-
trogenních hormonů z odpadních vod; 
Sledování stabilizační nádrže Kobylice; 
Vliv realizovaných pozemkových úprav 
na kvalitu vody VN Hubenov.

Osobitná pozornosť bola na konfe-
rencii venovaná problematike eutro-
fi zácie. Preto aj prednáškový blok 
Eutrofi zace nádrží, eroze, transport 

a  zdroje živin  patril k  veľmi očakáva-
ným. Toto téma je najmä v posledných 
rokoch veľmi často diskutovaným pro-
blémom, a to nielen v odborných kru-
hoch. Značná pozornosť sa jej venuje 
tak z mediálnej stránky, ako aj zo stra-
ny širokej verejnosti. Príkladom toho je 
vodná nádrž Brno, na ktorej sa realizo-
val v minulosti projekt „Realizace opat-
ření na Brněnské údolní nádrži“, ktoré-
ho cieľom bolo zníženie eutrofi zácie 
povrchových vôd v  nádrži prírode še-
trnými a blízkymi spôsobmi a nastole-
nie procesu obnovy prirodzenej rovno-
váhy fytoplanktónnych spoločenstiev.

Na záver konferencie vystúpil gene-
rálny riaditeľ štátneho podniku Povodí 
Moravy Ing. Radim Světlík. Vo svojom 

vystúpení poďakoval všetkým hosťom 
za ich účasť a príspevky. Poďakoval tiež 
celému realizačnému kolektívu, kto-
rý sa podieľal na príprave konferencie. 
Svoj prejav zakončil slovami „Věřím, že 
s většinou z Vás se setkám na konferen-
ci na přes rok. Konference se již nebu-
de opakovat v  ročních periodách, ale 
jednou za dva roky, poněvadž výzkum 
a  i  voda potřebuje svůj čas. Součas-
ně bych Vám přál, aby než tento oka-
mžik znovu nastane, jste mohli čerpat 
z nově nabitých poznatků a uplatnit je 
v běžné praxi.“

V  popoludňajších hodinách dru-

hého dňa konferencie sa uskutočni-

la na vodnej nádrži Brno „Plavba na 

dračí lodi kolem aeračních věží“.

Bližšie informácie o  konferen-

cii možno nájsť na: http://vodninadr-
ze.pmo.cz/, kde je k stiahnutiu aj zbor-
ník z  konferencie: http://vodninadrze.
pmo.cz/cz/stranka/sbornik-konferen-
ce-vn-2013/.

REFERENCIE
Tlačová správa: http://www.pmo.

cz/cz/media/tiskove-zpravy/konferen-
ce-vodni-nadrze-2013-ziskala-letos-
-svou-akreditaci/

Zborník z konferencie Vodní nádrže 
2013: 25.-26. září 2013, Brno, Česká re-
publika. KOSOUR, Dušan, ed. Brno: Po-
vodí Moravy, s.p., 2013.

V dňoch 13. a 14. novembra 2013 sa 
v hoteli Centro v Hustopečích, ČR usku-
točnil tretí ročník konferencie Analyti-
ka odpadů – Analytika odpadů III. Hlav-
ným organizátorom konferencie bola 
spoločnosť Vodní zdroje EKOMONI-
TOR spol. s r.o., Píšťovy v spolupráci so 
Zdravotním ústavem se sídlem v  Ústí 
nad Labem a Výskumným ústavem vo-
dohosporářským T.G.Masyaryka, v.v.i., 
CeHO. 

Rokovania konferencie sa zúčastni-
lo 90 účastníkov, z  toho 3 zo Sloven-
ska. V tomto ročníku bola zo Slovenska 

prezentovaná len jedna prednáška, čo 
je na škodu veci, lebo aj na Slovensku 
sú poznatky z  problematiky odpadov, 
s ktorými by sme sa mohli podeliť s ko-
legami z Česka. 

Na konferencii bolo prezentovaných 
28 odborných príspevkov (25 predná-
šok a 3 postery), z ktorých 23 je uvede-
ných v zborníku z konferencie a 3 boli 
poskytnuté ako separátne výtlačky. 

Prednášky a postery sa dotýkali pro-
blematiky odpadov v  celej jej šírke. 
Od súvisiacej legislatívy, problematiky 
vzorkovania, analýzy až po hodnotenie 

kvality odpadov. Rovnako ako v pred-
chádzajúcom ročníku aj v  tomto bola 
do  programu konferencie zaradená aj 
problematika sedimentov z  pohľadu 
odpadového hospodárstva. Program 
konferencie bol rozdelený do  piatich 
sekcií.

Prednášky a postery prezentova-

né na konferencii:

Sekcia „Obecné otázky analytiky od-

padů“

– Aktuální legislativa v  oblasti odpa-
dového hospodářství a  připravova-
né legislativní záměry – Ing.  Bc.  Jan 
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Maršák, Ph.D., Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Praha; 

– Normy pro analýzu odpadů vydané 
v  roce 2013 – Ing.  Lenka Fremrová, 
Sweco Hydroprojekt a.s., Praha;

– Hodnocení analytických výsledků – 
Ing. Miroslav Perný, ÚNS Laboratorní 
služby, s.r.o., Kutná Hora;

– Automatické vzorkování odpadu 
v  praxi neboli Autosampler II (Au-
tomatické vzorkování odpadu z dr-
ticí linky v ecorec 2.0) – Ing. Gabrie-
la Svobodová, Ecorec Česko s.r.o., Pra-
chovice;

– Stanovení šestimocného chromu – 
Ing. Jitka Hejdrychová, ALS Czech Re-
public, s.r.o., Praha;

– Ověřování heterogenity laborator-
ního vzorku tuhých zbytků po spa-
lování komunálních odpadů – 

RNDr. Petr Kohout, Forsapi, s.r.o. , Pra-
ha, Ing.  Zdeněk Veverka, UNIVERZA-
-SoP, s.r.o., Praha, Ing. Pavel Bernáth, 
Zdravotní ústav se sídlem v  Ústí nad 
Labem;

– Limity v  mikrobiologii odpadů – 
Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravot-
ní ústav, Praha.

Sekcia „Biologicky rozložitelné od-

pady“

– Využití biologicky rozložitelných 
odpadů v zemědělství – Ing. Micha-
ela Budňáková, Ministerstvo země-
dělství ČR, Praha;

– Různé přístupy k  hodnocení biolo-
gicky rozložitelných odpadů a  vý-
robků – Ing.  Dagmar Sirotková, Vý-
zkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, v.v.i., Praha;

– Vzorkování a  analýza zemin – 
Mgr.  Šárka Poláková, Ph.D., Ústřední 
kontrolní a  zkušební ústav zeměděl-
ský, Brno;

– Vzorkování organických hnojiv vy-
robených z  BRO – Ing.  Jaroslav 
Houček, Ústřední kontrolní a zkušeb-
ní ústav zemědělský, Brno;

– Analytika organických hnojiv vyro-
bených z  BRO – Ing.  Alena Žalma-
nová, Ústřední kontrolní a  zkušební 
ústav zemědělský, Plzeň;

– Stanovení fytotoxicity kompostů – 
inhibice růstu, klíčivost a index klíči-
vosti řeřichy seté – Ing. Tomáš Bou-
da, Bc.  Martina Formánková, ALS 
Czech Republic, s.r.o., Česká Lípa.

Sekcia „Stavební, demoliční a  prů-

myslové odpady“

– Právní úprava nakládání se staveb-
ními odpady a  požadavky na  je-
jich kvalitu – Ing. Milena Veverková, 

Ing.  Zdeněk Veverka, UNIVERZA-SoP, 
s.r.o., Praha;

– Problematika nakládání s  výkopo-
vými zeminami obsahujícími seme-
na invazivních rostlin – Ing.  Zdeněk 
Veverka, Ing. Milena Veverková, UNI-
VERZA-SoP, s.r.o., Praha;

– Etapovitost průzkumu stavebního 
objektu znečištěného chlororga-
nickými pesticidy za  účelem zpra-
cování návrhu sanačních opat-
ření – RNDr.  Petr Kohout, Bc.  Vác-
lav Durďák, Ing.  Jiří Hendrych, Ph.D., 
Ing.  Jiří Kroužek, doc.  Dr.  Ing.  Martin 
Kubal, Ing.  Daniel Randula, Forsapi, 
s.r.o. , Praha;

– Systém řízení jakosti při výrobě re-
cyklovaného kameniva ze sta-
vebních a  demoličních odpadů – 
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., Aso-
ciace pro rozvoj recyklace stavebních 
materiálů v  ČR a  Vysoké učení tech-
nické v Brně, FSI;

– Odběry vzorků železničních svršků 
a  interpretace výsledků ve  vztahu 
k zákonným limitům – Ing. Vladimír 
Bláha, EMPLA AG spol. s  r.o., Hradec 
Králové; 

– Problémy a  přínosy využití odpad-
ních kalů v průmyslu výroby cemen-
tu – Ing. Jiřina Schneiderová, Premak, 
Brno;

– Rizika nakládání s  odpady s  azbes-
tem – MUDr.  Magdalena Zimová, 
CSc., Státní zdravotní ústav, Praha;

– Stanovení kyanidů v  průmyslových 
odpadních vodách – Ing.  Jitka Naj-
manová, Ing. Vít Matějů, Ing. Simona 
Vosáhlová, CSc., Ing.  Martina Maza-
lová, ENVISAN-GEM a.s., Praha;

– Využití sekvenčních extrakcí k  hod-
nocení průmyslových odpadů – 
Ing.  Klára Drobíková, Roman Gabor, 
prof. Ing. Seidlerová Jana, CSc., VŠB-TU 
Ostrava, Centrum nanotechnologií;

Sekcia „Sedimenty“

– Hodnotenie sedimentov vodných 
tokov a  nádrží v  SR ako odpadu – 
Ing.  Pavel Hucko, CSc., Výskumný 
ústav vodného hospodárstva, Brati-
slava;

– Rozlišení kontaminované vrstvy niv-
ního sedimentu od  přírodního po-
zadí – Ing. Lucie Majerová, FŽP UJEP 
Ústí nad Labem, RNDr. Tomáš Matys 
Grygar, CSc., Ústav anorganické che-
mie AV ČR, v.v.i., Husinec – Řež.

Posterová sekcia 

– Simulace dlouhodobého uložení 
sklovláknobetonu s obsahem odpa-
du a vliv na ekotoxické vlastnosti – 

MVDr.  Ilona Kukletová, MVDr.  Hana 
Štegnerová, Ing.  René Čechmánek, 
Výzkumný ústav stavebních hmot, 
a.s., Brno;

– Bioremediace ftalátů, endogenních 
disruptorů – Ing.  Ondřej Šnajdar, 
Ing.  Jitka Dostálková, Ing.  Jiří Mikeš, 
Ing.  Miroslav Minařík, EPS, s.r.o., Ku-
novice; 

– Izolace, charakterizace a  identifi ka-
ce mikroorganismů s  bioremedi-
ačním potenciálem – Ing.  Jitka Do-
stálková, Ing. Juraj Grígel, Ing. Ondřej 
Šnajdar, Ing.  Jiří Mikeš, Ing.  Miroslav 
Minařík, EPS, s.r.o., Kunovice.

V  rámci programu konferencie 
bolo publikovaných veľa zaujíma-
vých príspevkov z  rôznych oblastí 
odpadového hospodárstva. Či už išlo 
o  legislatívu, vzorkovanie rôznych 
druhov odpadov, analytické spra-
covanie vzoriek alebo o  hodnotenie 
získaných výsledkov. Zaujímavé boli 
tiež skúsenosti s  hodnotením a  apli-
káciou biologicky rozložiteľných od-
padov na  pôdu v  rámci programu 
zlepšovania organického zloženia 
pôdy, ktorá v poslednej dobe výrazne 
degraduje. V  programe konferencie 
bola tiež pozornosť venovaná pro-
blematike výskytu arzénu v  staveb-
nom odpade. Pre mnohých účastní-
kov konferencie bola určite zaujíma-
vá prezentácia riešenia kontaminácie 
odpadu (zeminy) boľševníkom veľ-
kolepým, silno invazívnou rastlinou, 
kde bol predpoklad veľkého zamore-
nia odvážaného materiálu semenami 
tejto rastliny. Rovnako zaujímavou 
bola prezentácia riešenia kontaminá-
cie objektu (mapovanie výskytu kon-
taminácie a  návrh nápravných opat-
rení), ktorý bol v minulosti využívaný 
na skladovanie obilnín a pre ochranu 
proti škodcom bola vykonaná derati-
zácia organochlórovanými pesticíd-
mi – DDT.

Na základe rozhodnutia organizáto-
rov sa konferencia v nasledujúcich ro-
koch bude organizovať v dvojročných 
intervaloch.

Ďalšie informácie o konferencii mož-

no získať na adrese: 
http://www.ekomonitor.cz/semi-
nare/2013-11-13-analytika-odpadu-iii
http://www.ekomonitor.cz/publikace/
sborniky/analytika-odpadu-iii
http://www.ekomonitor.cz/fotogale-
rie/analytika-odpadu-iii
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45 rokov činnosti vodohospodárov 
v priemysle

Zaznamenali sme

V dňoch 11. – 13. novembra 2013 sa 
v  hoteli Sorea Máj v  Liptovskom Jáne 
uskutočnila už 45. konferencia vodo-
hospodárov v  priemysle pod záštitou 
štátneho tajomníka Ministerstva život-
ného prostredia SR, Ing. Vojtecha Fe-
rencza, PhD. Konferencie sa zúčastni-
lo viac ako 200 vodohospodárov z prie-
myslu, z  ústredných orgánov štátnej 
správy, pracovníkov inšpekcie životné-
ho prostredia, vysokých škôl, vodohos-
podárskych organizácií a  výskumných 
ústavov.

Zameranie 45. konferencie bolo 
orientované na zhodnotenie  činnosti 
vodohospodárov v  priemysle za ostat-
ných 45 rokov, na úlohy vyplývajúce 
z  Rámcovej smernice o  vode, na nové 
zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, 
technické normy, uznesenia vlády, ideo-
vé návrhy a akčné plány. Ich plnenie má 
prispieť k  trvalému zlepšovaniu život-
ného prostredia, čistoty povrchových 
a  podzemných vôd, k  hospodárnemu 
nakladaniu s  vodami, k  zavádzaniu no-
vých progresívnych technológií.

Pri hodnotení činnosti vodohospo-
dárov v  priemysle za ostatných 45 ro-
kov sa konštatovalo, že aktívna činnosť 
vodohospodárov v  priemysle sa začala 
v šesťdesiatych rokoch minulého storo-
čia, pričom si treba uvedomiť, že index 
rastu hrubej výroby od roku 1965 do 
roku 1990 vzrastal v  jednotlivých prie-
myselných odvetviach od 250 do 600 %. 
Tomu zodpovedala aj potreba vody pre 
priemysel, ktorá v  roku 1990 dosiahla 
až 998 mil. m3/rok, čo bolo 10-násobne 
viac ako bola potreba vody pre vybudo-
vané verejné vodovody.

Od roku 1990 potreba vody klesa-
la a v roku 2011 odber povrchovej vody 
pre priemysel klesol na 195 mil. m3/
rok. Obdobná tendencia bola aj pokiaľ 
ide o podzemné vody. V roku 1970 bol 
odber podzemnej vody pre priemysel 
3000 l/s, no v  roku 2011 sa odoberalo 
len 1008 l/s.

V  dôsledku zvyšujúcej sa potreby 
vody v  období konjunktúry do roku 
1990 narastala aj produkcia znečistenia 
vypúšťaného do povrchových i  pod-
zemných vôd. Z hodnotenia kvality po-
vrchových vôd a  zatriedenia do tried 
čistoty vyplynulo, že z  celkovej dĺžky 
vodných tokov 6030 km bolo 2389 km 
vodných tokov zaradených do I. trie-
dy čistoty, 1833 do II. triedy čistoty, 
1000 km do III. triedy čistoty a  808 km 
do IV. triedy čistoty. Budovaním ČOV 
sa do roku 1990 kvalita povrchových 
vôd zlepšila a dĺžka znečistených tokov 
v IV. triede čistoty predstavovala už len 
400 km.

Po roku 2005 sa zmenila metodika 
hodnotenia kvality vôd. Výsledky hod-
notenia ukazovateľov kvality povrcho-
vých vôd ukazujú, že percento z  vôd, 
ktoré spĺňajú požiadavky, sa v  prieme-
re pohybuje okolo 90 %. Zo 70 sledova-
ných ukazovateľov viac než 20 splnilo 
požiadavky na 100 %.

Povodne ukázali, že je potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť ochrane 
priemyselných podnikov pred povod-
ňami. Podniky zabezpečili vypracova-
nie povodňových plánov a  tiež mate-
riálne a personálne vybavenie pre rie-
šenie ochrany pred povodňami. Do 15. 
septembra 2012 mali podnikatelia (fy-
zické i právnické osoby) uviesť povod-
ňové plány do súladu s vyhláškou MŽP 
SR č. 261/2010 Z. z. Nie všetky subjek-
ty tak učinili. Okrem toho majú podni-
katelia každoročne do 31. júla vypra-
covať povodňové plány záchranných 
prác.

K  tomu, aby sa realizovalo plnenie 
úloh a dosiahli sa súčasné výsledky, vý-
znamne prispela aj práca vodohospo-
dárov v priemysle. Ich počet v hodnote-
nom období – za ostatných 45 rokov – 
sa výrazne menil. Napríklad v roku 1990 
ich bolo okolo 3000. Viac ako 1200 vo-
dohospodárov v  priemysle absolvova-
lo Energetický inštitút, čím splnili kvali-

fi kačné požiadavky na výkon funkcie vo-
dohospodára.

Vodohospodári v  priemysle skvalit-
nili hospodárne nakladanie s  vodami, 
uplatnili moderné technológie vo vý-
robe, ktoré mali za cieľ zníženie množ-
stva odoberanej a  vypúšťanej vody, 
budovali čistiarne odpadových vôd 
za účelom zníženia produkcie znečis-
tenia a  dbali o  zvýšenie úrovne pre-
vádzky vodného hospodárstva. Možno 
konštatovať, že v  priemyselných pod-
nikoch sa po dobu 45 rokov skvalitni-
lo riešenie problémov vodného hos-
podárstva a  životného prostredia. Za 
dosiahnuté výsledky na úseku vodné-
ho hospodárstva boli vodohospodá-
ri s najlepšími výsledkami v 5-ročných 
intervaloch na konferenciách vodo-
hospodárov v priemysle oceňovaní mi-
nistrom životného prostredia. Okrem 
toho je na tejto konferencii udeľova-
ná ministrom životného prostredia SR 
Národná podnikateľská cena za život-
né prostredie.

Na 45. konferencii vodohospodá-
rov v  priemysle v  novembri 2013 bola 
prof. Ing. Dušanom Petrášom, PhD., pre-
zidentom Zväzu slovenských vedecko-
-technických spoločností, udelená Ing. 
Jánovi Klimkovi, generálnemu riadite-
ľovi ŽSNP Žiar nad Hronom, a. s. Plake-
ta k 20. výročiu vzniku ZSVTS za aktivity 
pri riešení najväčšej a  najnebezpečnej-
šej skládky pre životné prostredie. Vyrie-
šil sa tak problém 1 mil. m3 alkalických 
vôd s hodnotou pH 13,5.

Záverom mi dovoľte poďakovať sa 
vodohospodárom v  priemyselných 
podnikoch za ich aktívnu činnosť v pro-
spech životného prostredia, ako aj či-
norodým pracovníkom ústredných or-
gánov a  pracovníkom vodohospodár-
skych orgánov a  organizácií. Moja oso-
bitná vďaka patrí pracovníkom inšpekcií 
životného prostredia, ktorí sa po celú 
dobu podieľajú na riešení problémov ži-
votného prostredia.

Ing. Július Hétharši, CSc.

HEKAS, s.r.o. Bratislava
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XXVII. Plavebné dni 2013

Ing. Vladimír Holčík

Slovenský plavebný kongres, Bratislava

Na konferencii sa diskutovalo o rôz-
nych aktuálnych témach, aj keď tema-
tické okruhy boli určené nasledovne:

1. Politika Slovenskej republiky 
a  Českej republiky pre rozvoj vnútro-
zemskej plavby v  zmysle programu 
NAIADES, pri  výstavbe a  rozvoji vod-
ných ciest v kontexte Dunajskej straté-
gie a Dohody o vnútrozemských vod-
ných cestách medzinárodného význa-
mu (AGN), s dôrazom na stav a význam 
Vážskej vodnej cesty (E81).

2. Vnútrozemská plavba v  konku-
renčnom prostredí s  cestnou a  želez-
ničnou dopravou s  ohľadom na trvalo 
udržateľný hospodársky rozvoj a nevy-
hnutnosť ochrany životného prostredia.

3. Zvyšovanie logistického významu 
a  pozície vodnej dopravy pri neustá-
lom rozvoji intermodálnej, najmä kon-
tajnerovej prepravy.

4. Rekreačná a športová plavba ako 
dôležitá súčasť systému turizmu a slu-
žieb cestovného ruchu.

Konferenciu otvorili spoločne pred-
seda Slovenského plavebného kongre-
su (SPK) Ing. Vladimír Novák a predse-
da Českého plavebního a  vodocest-
ního sdružení (ČPVS) doc. Ing. Jurá-
šek, CSc. Vo svojich prejavoch privítali 
účastníkov, poukázali na nevyhnutnosť 
pokračovania aktivít na rozširovanie 
a údržbu vodných ciest, riešenie prob-
lémov na medzinárodných úsekoch to-
kov (VD Nagymaros, splavnenie rieky 
Moravy), ČPVS podporil členstvo SPK 
v  Stálej medzinárodnej asociácii pla-
vebných kongresov (PIANC), čo je dl-
horočná a  neriešená téma. Konferen-
ciu pozdravili tiež JUDr. Žiláková, ge-
nerálna riaditeľka Sekcie operačného 
programu Doprava na MDVaRR SR, zo 
Sekcie cestovného ruchu MDVaRR SR 
Ing. Štubňa, primátor Kysuckého No-
vého Mesta, Ing. Hartel a ďalšie osob-
nosti. 

Autori najkvalitnejších a  najaktuál-
nejších príspevkov boli vyzvaní na ich 
prezentáciu pred účastníkmi konferen-
cie. A tak počas dvoch dní odznelo 19 
príspevkov. V tristo stranovom Zborní-
ku je ich uverejnených 33, teda úcty-
hodný počet dokazujúci, že o  vodnej 
doprave a vodných cestách je stále čo 
hovoriť. Zborník je k dispozícii u účast-
níkov, ako aj na webovej stránke Slo-
venského plavebného kongresu. 

Neprislúcha mi hodnotiť jednotlivé 
príspevky, myslím si však, že v  Českej 
republike je väčšia aktivita pri projekto-
vaní rozvoja vodných ciest, ich údržby 
a  konečne aj realizácie. Tu treba spo-
menúť aktivity týkajúce sa splavnenia 
Labe do Pardubíc, plavebný kanál Pře-
louč, vážne plánovaný plavidlový  vý-
ťah pri Vodnom diele Slapy (rozdiel hla-
dín skoro 50 m!), ale aj údržbu vodných 
ciest a výstavbu prístavov pre športovú 
plavbu. Naproti tomu sa mi, ako dlho-
ročnému pracovníkovi vo vodnom hos-
podárstve, zdá, že na Slovensku sa ne-
ustále iba diskutuje ešte iba o trase se-
vero-južného prepojenia vodných ciest 
Dunaj – Odra – Labe (po rieke Mora-
ve?, po Váhu cez Kysucké Nové Mesto 
a  Jablunkovský priesmyk?, či, ostatná 
alternatíva, po Váhu k Piešťanom a ná-
sledne tunelovým prepojením cez Kar-
paty k rieke Morave s vylúčením spoloč-
ného slovensko-rakúskeho úseku toku 
Moravy?). Treba si uvedomiť, že dlho-
ročná nerozhodnosť spôsobuje neis-
totu napríklad aj obyvateľom Kysucké-
ho Nového Mesta, kde sme za päťdesiat 
či aj viac rokov nedokázali spresniť tra-
su plavebného prepojenia a tak desiat-
ky rokov blokujeme výstavbu mesta, 
na čo správne poukázal primátor Ing. 
Hartel. To platí aj pre neriešený sloven-
sko-maďarský úsek Dunaja medzi ús-
tím Ipľa (rkm 1708 Dunaja) a obcou Sap 
(rkm 1810 Dunaja), resp. úsek od Bra-

tislavy po VD Freudenau. V oboch prí-
padoch platí, že tieto úseky sa nedajú 
splavňovať klasickými úpravami toku, 
teda výstavbou výhonov, brehových 
opevnení a bagrovaním brodov. Také-
to úpravy sú síce možné, no nie trvalo 
udržateľné a navyše sú mimoriadne ná-
kladné; po každej povodni treba totiž 
výhony a  brehové opevnenia opravo-
vať, brody opätovne bagrovať. Jedinou 
správnou metódou je splavňovať uve-
dené úseky zavzdutím hladín a teda aj, 
ako bonus, získať tú najčistejšiu, udr-
žateľnú a  večne obnoviteľnú elektric-
kú energiu. Presne tak, ako si to doká-
zali urobiť napríklad Rakúšania a Nemci 
na Dunaji (Nemci aj na Rýne a Mohane). 
Preto v súčasnosti študovať, či budeme 
splavňovať Dunaj na uvedených úse-
koch klasickými metódami či zavzdu-
tím je anachronizmus, ba až neznalosť 
problematiky. Tento problém bol vyrie-
šený už pred mnohými desaťročiami. 
Tak ako je dávno vyriešený problém, či 
na malých vodných elektrárňach (MVE) 
na Hrone či iných tokoch, kde investo-
ri potrebujú prehradiť tok a  inštalovať 
turbínku, treba postaviť aj rybovod či 
sklz pre športové lode. Tak na jednej 
strane celé tímy odborníkov dlhodobo 
študujú vhodnostné typy rýb pre há-
dam všetky toky na Slovensku, k  nim 
vhodné rybovody (existuje množstvo 
typových projektov), rovnako existu-
jú prototypy sklzov pre športové lode. 
A  na strane druhej štátna správa ne-
dokáže investorov donútiť tieto objek-
ty postaviť. O  tom hovoril, paradoxne, 
napríklad Ing. Štubňa zo Sekcie cestov-
ného ruchu Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR. Rov-
nako si na problém sťažoval primátor 
jednej z  obcí, ktoré sa zaujímajú o  tu-
ristickú plavbu a predpokladajú z nej aj 
príjem pre obec. Ak aj investor dosta-
ne do podmienok výstavby MVE reali-

V dňoch 18. – 20. septembra 2013 sa v Žiline za účasti asi 130 účastníkov konala významná medzinárodná konferencia pla-

vebných odborníkov – XXVII. Plavebné dni. Konferenciu usporadúvajú každé dva roky spoločne Slovenský plavebný kongres 

a České plavební a vodocestné sdružení.
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zovať sklz pre športové plavidlá (či as-
poň schody na ich ľahšie prenášanie) 
a  rybovod, tak takéto podmienky jed-
noducho ignoruje. A  údajne niet takej 
sily, ktorá by ho donútila podmienky, 
možno aj štátnou správou stanovené 
(?), splniť. A to je chyba neodpustiteľná.

Vzdelávanie v  oblasti vnútrozem-
skej vodnej dopravy je aktuálnou té-
mou po celom svete. Tak ako sa zále-
žitosti vážne venujú US Army Corps of 
Engineers a všetky aj námorné školy po 
celej Európe, tak aj Katedra vodnej do-
pravy Žilinskej univerzity. Mladý do-
cent Ing. Dávid referoval o.i. aj o  pro-
jekte HINT (Harmonizácia vnútrozem-
skej vodnej dopravy prostredníctvom 
vzdelávania a informačných technoló-
gií). Cieľom projektu je podpora a roz-
šírenie nadnárodnej spolupráce vzde-
lávacích a  výcvikových organizácií. 
Treba veriť, že projekt myslí aj na tzv. 
šlojsmajstrov, teda majstrov na plaveb-
ných komorách, ktorí by mali tiež mať 
riadne vzdelanie už aj vzhľadom na to, 
že ich práca je vysoko zodpovedná, na 
Dunaji zvlášť. V  budúcnosti nebude 
možné byť šlojsmajstrom bez absolvo-
vania riadneho, asi dvojročného, vzde-
lávania a praxe.

Hodnotiť všetky príspevky nie je 
úlohou tohto príspevku a  je to tiež 
z  dôvodu rozsahu nemožné. Je však 
nevyhnutné naše dlhodobé snaženia 
neustále pripomínať aj na takejto kon-
ferencii. Škoda, že sa napriek snahám 
prípravného výboru na pripravenej tla-
čovej konferencii nezúčastnil jediný 
zástupca masmédií. Témy sú očividne 
pre nich nie dosť lukratívne.

Na základe príspevkov v  zborníku, 
prezentácií a  odborných rokovaní sa 
účastníci konferencie dohodli na na-
sledovných záveroch a odporúčaniach 
pre postup orgánov a organizácií kom-
petentných v  oblasti vodnej dopravy 
a  jej príslušnej infraštruktúry Sloven-
skej republiky a Českej republiky:
 1. Zriadenie Agentúry rozvoja vod-

nej dopravy a prevedenie niekto-

rých kompetencií z  oblasti vod-
ných ciest a  ich súčastí na rezort 
dopravy, výstavby a  regionálne-
ho rozvoja Slovenskej republi-
ky je pozitívnym krokom na ceste 
k zlepšeniu postavenia vodnej do-
pravy a jej infraštruktúry.

 2. Odporúčame zaradiť projekt váž-
skej vodnej cesty medzi projek-
ty s najvyššou prioritou, aby bolo 
možné v  pripravovanom progra-
movom období v príslušnom ope-
račnom programe vyčleniť fi nanč-
né prostriedky na prípravu a reali-
záciu projektu.

 3. Odporúčame precizovať ustano-
venia príslušnej legislatívy tak, 
aby v nej boli jednoznačne stano-
vené kompetencie v  oblasti vod-
ných ciest a  ich súčastí. Odporú-
čame posilniť inštitucionálne zlož-
ky MDVaRR SR v  oblasti vodných 
ciest a ich súčastí.

 4. Odporúčame zintenzívniť aktivitu 
kompetentných orgánov v oblasti 
riešenia sporu medzi Slovenskom 
a  Maďarskom, týkajúceho sa SVD 
G-N. Predlžovanie súčasného sta-
vu má výrazne negatívny vplyv na 
podmienky medzinárodnej plav-
by na slovensko-maďarskom úse-
ku Dunaja a na dolnom Váhu. 

 5. Odporúčame posúdiť doteraz 
spracované návrhy opatrení a za-
istiť spracovanie podrobných štú-
dií realizovateľnosti týkajúcich sa 
zabezpečenia požadovaných pa-
rametrov plavebnej dráhy na Du-
naji v úseku nad Bratislavou a va-
riantných riešení prieplavného 
spojenia medzi Váhom a  Odrou, 
resp. Váhom a Moravou.

 6. Odporúčame zintenzívniť spo-
luprácu všetkých zúčastnených 
rezortov a  organizácií, vedú-
cu k  rýchlej a  efektívnej realizácii 
zlepšenie plavebných podmienok 
na labskej a vltavskej vodnej ceste.

 7. Odporúčame, aby na doprav-
ne spoľahlivú labskú vodnú ces-

tu nadviazala príprava a výstavba 
vodného koridoru Dunaj – Odra – 
Labe ako prepojenie strategické-
ho významu pre strednú Európu.

 8. Odporúčame zintenzívniť spolu-
prácu príslušných orgánov s  od-
borným a  akademickým prostre-
dím.

 9. Odporúčame zvýšiť intenzitu kon-
zultácií a rokovaní v rámci prísluš-
ných orgánov EÚ i v internom pro-
stredí s cieľom dosiahnuť pre slo-
venské a  české vodné cesty pri-
meranú pozornosť a podporu.

 10. Odporúčame podrobne rozpraco-
vať koncepciu rozvoja rekreačnej 
plavby a  legislatívne a  technicky 
(napr. technickou normou) preci-
zovať povinnosť investorov zaistiť 
bezpečný prechod malých plavi-
diel cez vodné diela.

 11. Podporujeme aktivity Slovenské-
ho technického múzea – Múzea 
dopravy v Bratislave a Slovenské-
ho plavebného kongresu týkajú-
ce sa vytvorenia lodného múzea 
z plavidla Šturec.

Po stránke spoločenskej treba kon-
ferenciu hodnotiť veľmi dobre. Stre-
tli sa odborníci zo Slovenska, Česka 
a Poľska, dlhoroční kolegovia, snažiaci 
sa o realizáciu strategickej výzvy – pla-
vebného prepojenia Dunaj – Odra – 
Labe. Predseda ČPVS, doc. Ing. Jurášek, 
CSc., sa stal čestným členom Sloven-
ského plavebného kongresu. Účastní-
ci mali možnosť, a vo veľkej miere na-
priek nie najlepšiemu počasiu, ju aj vy-
užili. Plavili sa na pltiach po nádhernej 
trase Váhu od Dubnej Skaly (nástupis-
ka Bariérová) po Strečno. Viem, že ten-
to zážitok bol pre účastníkov nezabud-
nuteľný.

Na záver konferencie predseda 
ČPVS a  čestný člen SPK, doc. Jurášek, 
CSc., pozval účastníkov konferencie 
na XXVIII. Plavebné dni, ktoré sa budú 
o  dva roky konať v  Českej republike, 
pravdepodobne v  Českých Budějovi-
ciach. 

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce

tel.: +420 283 981 432
        +420 603 416 043
fax: +420 283 980 127
www.jako.cz 
e-mail: jako@jako.cz
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Súťažné konferencie mladých 
hydrológov a vodohospodárov v roku 2013

Konferencie mladých  hydrológov 
a  vodohospodárov sa uskutočnili 
7.  novembra 2013. Gesciu nad podu-
jatím mali Slovenský výbor pre hydro-
lógiu a Združenie zamestnávateľov vo 
vodnom hospodárstve na Slovensku. 
Súťaž organizoval Slovenský hydrome-
teorologický ústav.

Ďalšími organizáciami, ktoré sa po-
dieľali na príprave konferencie boli: 
Katedra vodného hospodárstva kraji-
ny a  Katedra zdravotného a  environ-
mentálneho inžinierstva SvF STU, Slo-
venská vodohospodárska spoločnosť 
a  Global Water Partnership Sloven-
sko, ktorý túto konferenciu aj fi nanč-
ne podporil. Odmeny víťazom venova-
li gestori súťaží. 

Súťaže boli dve: mladých hydroló-
gov, kde zápolilo 10 účastníkov, a mla-
dých vodohospodárov, kde ich súťaži-
lo 13. Z konferencie sme vydali elektro-
nický zborník všetkých zaslaných prác 
s ISBN 978-80-88907-85-5. 

HODNOTIACA KOMISIA 
HYDROLÓGOV:
RNDr. Pavol Miklánek, CSc. (SVH) – 
predseda, ktorý zároveň posudzoval 
príspevky ako anonymné; 
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc. (dô-
chodkyňa, GWP Slovensko);
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD. (SHMÚ) – 
anonymné posúdenie;
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (SvF 
STU);
Ing. Dana Halmová, PhD. (ÚH SAV); 
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc. (SHMÚ);
RNDr. Peter Škoda (SHMÚ) – anonym-
né posúdenie.

HODNOTIACA KOMISIA 
VODOHOSPODÁROV:
Ing. Pavel Hucko, CSc. (VÚVH) – predse-
da, ktorý zároveň posudzoval príspev-
ky ako anonymné; 
Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. (SvF STU)
Ing. Lea Mrafková, PhD. (SHMÚ) – ano-
nymné posúdenie;
Ing. Vladimír Holčík (dôchodca);
Ing. Mária Richnovská (ZZVH);
Ing. Mária Martincová (SVP);

Ing. Martin Rybár (SVP) – anonymné 
posúdenie.

Ocenené práce poroty vyhlásili bez 
udania poradia, uvádzame ich podľa 
abecedy.

HYDROLÓGIA: 
Katarína Jeneiová a Miroslav Sabo 
TRENDOVÁ ANALÝZA MAXIMÁLNYCH 
ROČNÝCH PRIETOKOV NA POVODÍ 
BODROGU

Pavel Ježík
ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH 
DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAK-
CE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ 
DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ

Veronika Říhová
VYUŽITÍ HYDROLOGICKÉHO MODE-
LOVÁNÍ PRO ANALÝZU RIZIK ÚZEMÍ

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:
Pavel Berta  
VPLYV VÝUSTNÉHO OBJEKTU NA ZMIE-
ŠAVACIU DĹŽKU 
Lea Čubanová a Zuzana Šebestová

RIEŠENIE HLADINOVÉHO REŽIMU PRE 
ÚČELY MVE 

Dalibor Šulc a Štěpán Zrostlík
MOŽNOSTI MATEMATICKÉHO MODE-
LOVÁNÍ VYSOCE KONCENTROVANÉHO 
CHODU SPLAVENIN V OTEVŘENÉM KO-
RYTĚ

Napriek tomu, že konferencií sa zú-
častnil menší počet súťažiacich, prí-
spevky boli veľmi kvalitné, a  tak ako 
vždy, aj toho roku bol výber víťazných 
prác pomerne náročný. 

Súťažné práce môžu autori publiko-
vať v odborných periodikách, a to pod-
ľa pokynov pre autorov, ktoré si jed-
notlivé periodiká stanovujú. Dúfame, 
že s viacerými prácami sa na stránkach 
odborných časopisov oboznámi široká 
odborná verejnosť. 

Na záver mi, vážení čitatelia, dovoľ-
te pár viet, možno aj trochu osobných, 
ktoré sa týkajú minulých aj ďalších roč-
níkov. 

Hydrologická konferencia vznik-
la v roku 1985 na 2. Československých 
hydrologických dňoch na Zemplínskej 
šírave. Jej zakladateľom bol Ing. Ľudo-

Mladí vodohospodári sa po prevzatí ocenení odfotografovali s predsedom komisie vodohospodárov, Ing. 
Pavlom Huckom, CSc., i s tajomníčkou Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 
Ing. Máriou Richnovskou
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vít Molnár, CSc., vtedy z Ústavu hydro-
lógie a hydrauliky SAV. 

Od polovice 90. rokov som časť svoj-
ho profesionálneho život spojila s tou-
to konferenciou, začali sme ju organi-
zovať každoročne a  postupne sme ju 
preniesli na pôdu SHMÚ. 

Vodohospodársku súťažnú konfe-
renciu sme založili v roku 2002 na sláv-
nostnom kolokviu konanom pri príleži-
tosti 100 rokov od narodenia akademi-
ka Duba. 

Keďže ide o dve príbuzné, dopĺňajú-
ce sa a nadväzné disciplíny, konferen-
cie organizujeme spoločne. Často sa 
k  nim pripája aj konferencia mladých 
meteorológov a  klimatológov. No nie 

vždy je o ňu dostatok záujemcov, a tak 
tomu bolo aj v roku 2013. 

Od roku 2003, keď sa elektronic-
ká forma stala fi nančne dostatočne 
prístupnou (dokonca v  tomto smere 
predbehla klasickú čierno-bielu tlač, 
o farebnej ani nehovoriac), účastníkom 
konferencie mladých ponúkame prí-
spevky na CD s vyžiadaným ISBN. Do-
vtedy ste sa mohli stretnúť s  príspev-
kami viac-menej len v  podobe rozší-
rených abstraktov alebo s  ich úplným 
znením v 5-ročnom cykle v rámci Hyd-
rologických dní. 

Toľko veľmi stručne z histórie. Keď-
že tento rok je posledným, kedy som 
tieto konferencie spoluorganizova-

la, chcela by som úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí tieto konferencie inicio-
vali a  podporovali, ktorí mi pomáha-
li, a  ktorí verili, že hydrologický a  vo-
dohospodársky dorast je vo výbornej 
kondícii a  je schopný nielen predkla-
dať pekné a zaujímavé práce, ale si aj 
s nimi zasúťažiť. 

Budúci rok sa pod pozvánku na kon-
ferencie mladých podpíše Ing. Dani-
ca Lešková, PhD., vedúca odboru Hyd-
rologické predpovede a výstrahy na 
SHMÚ, a samozrejme, pokým bude zá-
ujem, SHMÚ je pripravený tieto konfe-
rencie aj naďalej podporovať a organi-
zovať. 

Oľga Majerčáková

Humor Petra Gossányiho

Zaujímam sa o vodohospodársku problematiku, lebo poľovníkom 
nosím z priehrady zastrelené vtáky.

V tom víne je toľko vody, že už vlastne ide o vodné 
dielo.

RNDr. Majerčáková pri diskusii s mladými hydrológmi

RNDr. Majerčáková si za svoju dlhoročnú, skutočne aktívnu a hlavne oduševne-
nú činnosť s mladými prevzala Cenu Ľuda Molnára (na snímke vľavo predseda 
hodnotiacej komisie hydrológov, RNDr. Pavol Miklánek, CSc.)
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K 80. narodeninám Ing. Márie Vavrovej

18. novembra 2013 oslávila 80. 
narodeniny významná osobnosť 
slovenského vodného hospodár-
stva – Ing. Mária Vavrová. 

V  roku 1957 úspešne absolvo-
vala Chemickú fakultu SVŠT v Bra-
tislave a  po skončení štúdií nastú-
pila do práce vo vodnom hospo-
dárstve – v  podniku Zásobovanie 
vodou a  kanalizácie v  Bratislave, 
potom v  nástupníckych organi-
záciách a  napokon v  Západoslo-
venských vodárňach a  kanalizáci-
ách. Celý svoj pracovný, ale často 
aj voľný čas venovala oblasti, kto-
rá sa bezprostredne týka zdravia 
občanov, ale aj prírody a krajiny – 
teda vode, jej kvalite, úprave, ale aj 
čisteniu...

Svoju profesijnú činnosť vykonávala ako chemik 
v  tíme s  kolegami viacerých odborností, najmä však 
so zameraním na vodohospodárske stavby. V takom-
to tíme sa riešili tie najzávažnejšie problémy zásobo-
vania pitnou vodou vtedajšieho západoslovenského 
kraja. 

Napriek širokým znalostiam problematiky, v  kto-
rej pracovala, si svoje poznatky neustále prehlbova-
la. Absolvovala rezortné štúdium „prevádzkový vý-
skumník“, za ktoré jej Ústredná správa vodného hos-
podárstva ČSR v  roku 1966 prepožičala titul „Provoz-
ní výskumník ve vodním hospodářství“. V rámci tohto 
štúdia sa spolu s pracovníkmi vtedajšieho Riaditeľstva 
vodohospodárskeho rozvoja podieľala na prvých mo-
delových a  poloprevádzkových skúškach úpravy po-
vrchovej vody na vodu pitnú na Slovensku. Technoló-
gia úpravy vody bola totiž na Slovensku koncom päť-
desiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov ešte veľkou 
neznámou. Prvá úpravňa vody s chemickou technoló-
giou (Hriňová) bola uvedená do prevádzky roku 1964 
a  bolo samozrejmosťou, že Ing. Vavrová (hoci nebo-
la zamestnankyňou Riaditeľstva vodohospodárske-
ho rozvoja – investora tejto stavby) sa stala vedúcou 
skupiny, ktorej úlohou bolo overiť v tejto úpravni tech-
nológiu úpravy vody. Skupina priniesla viacero pod-
netov; za najdôležitejší však možno považovať ná-
vrh doplnenia pomalého miešania. Napriek vysoké-
mu stupňu stavebnej i  technologickej rozostavanos-
ti sa vybudovala nádrž pomalého miešania vrátane 
zabudovania technológie pre pomalé miešanie upra-
vovanej vody. Neskôr, v podmienkach intenzívnej vý-
stavby úpravní vôd v západoslovenskom kraji, sa po-
dieľala na rozpracovaní a aplikácii metódy kryštalickej 
dekarbonizácie ozónu ako technologického prostried-
ku pri úprave podzemných vôd; spolupracovala aj pri 

hydrogeologických prácach so za-
meraním na krasové vody a neskôr 
na podzemné vody v  alúviách riek 
a hlavne na Žitnom ostrove. 

Keď Ing. Vavrová po skončení 
štúdií nastúpila do podniku Záso-
bovanie vodou a kanalizácie v Bra-
tislave, bola druhou chemičkou 
v  spolu dvojčlennom oddelení. Po-
stupne, ako rozvoj vodovodov a ka-
nalizácií v  území dosahu podniku 
napredoval, prišli aj nové nároky na 
kvalitu vôd. To si vyžadovalo syste-
matickú, tzv. prevádzkovú kontro-
lu kvality vody a  technologických 
procesov. V tejto oblasti Ing. Vavro-
vá iniciovala a organizačne pripra-
vila vznik nezávislého odboru tech-

nológie vody – nezávislej chemickej služby zabezpeču-
júcej riadenie kvality pri výrobe a dodávke pitnej vody 
ako aj pri čistení odpadových vôd. V prostredí odštep-
ných závodov sa zriaďovali prevádzkové laboratóriá. 
Ing. Vavrová sa po krátkom čase stala vedúcou celej 
činnosti súvisiacej s kvalitou pitnej a odpadovej vody. 
Túto funkciu vykonávala až do odchodu do dôchodku 
v roku 1995. 

Úzka spolupráca s Vysokou školou chemicko-tech-
nologickou v Prahe a  s  VÚV Praha vyústila do odbor-
nej prípravy pracovníkov prevádzkových laboratórií so 
zameraním na chémiu, technológiu a  hydrobiológiu, 
a na prípravu technológov pre riadenie procesov v ÚV 
a   ČOV. Následne potom v   spolupráci so sesterskými 
organizáciami Hydrotechnológia, HYCO a VÚVH inicio-
vala vznik tzv. metodickej činnosti pre podniky vodární 
a kanalizácií na Slovensku.

V záujme potvrdenia správnosti postupu pri riadení 
kvality vody v  podmienkach podnikov VaK, iniciovala 
spoluprácu s Európskym strediskom pre vodu v Nancy 
vo Francúzsku. 

Po skončení aktívnej činnosti s  potešením konšta-
tovala, že vďaka spolupráci s  nestormi a  osobnosťa-
mi vodného hospodárstva v  Čechách a na Slovensku 
ako aj vo vlastnom podniku sa jej podarilo realizovať 
víziu nezávislej chemickej služby a v odbore, ktorý ria-
dila, zoskupiť odborníkov, ktorí úspešne dokončili pô-
vodné zámery.

Po úspešnej a  skutočne užitočnej celoživotnej prá-
ci prajeme Ing. Vavrovej, aby sa v   zdraví tešila a  ešte 
dlho spomínala spolu s  nami na dielo, ktoré desiatky 
rokov úspešne rozvíjala a odovzdala ďalším generáci-
ám. Toto Ti, milá naša Maricka, aj za všetkých kolegov 
a spolupracovníkov, prajú: 

Ing. Tibor Elek a dpt. Viliam Šimko
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no 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 vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
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 in-
ternete:<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. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách 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 prí-
spevku.

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 zamestná-
vateľov 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 úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
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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Opustili naše rady

Na pamiatku profesora 

Eugena Balona

4. septembra 2013 nás navždy opustil svetozná-
my biológ, ekológ a ichtyológ v jednej osobe – Euge-
niusz Kornel Balon, výrazná osobnosť a  významný 
vedec, ktorý zásadným spôsobom prispel k poznaniu 
biológie rýb, pričom veľkú časť svojej kariéry venoval 
výskumu fauny rýb na Slovensku. Hoci boli jeho vý-
skumné aktivity zamerané najmä na vývinovú bioló-
giu, a neskôr aj na evolučnú biológiu, v rámci skúma-
nia ekológie rýb sa zaoberal aj problematikou vplyvu 
vodohospodárskych stavieb na ekosystémy tečúcich 
vôd Slovenska.

Narodil sa 1. augusta 1930 v  Orlovej (Sliezsko), 
vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedec-
kej fakulte Karlovej univerzity v  Prahe a  po promó-
cii v  roku 1953 nastúpil ako odborný pracovník na 
Štátnu rybársku a  hydrobiologickú výskumnú sta-
nicu v Trnave. O rok neskôr prešiel na jej detašova-
né Ichtyologické pracovisko do Bratislavy na Želez-
nú studienku, ktoré v roku 1956, keď ho prevzala Slo-
venská akadémia vied, dostalo názov Laboratórium 
rybárstva.

V  rokoch 1967 – 1971 pôsobil ako expert Organi-
zácie spojených národov pre výživu a  poľnohospo-
dárstvo (FAO) pri výskume priehradného jazera Ka-
riba na rieke Zambezi v  Zambii. Do Československa 
sa však nevrátil, rozhodol sa emigrovať. Usadil sa 
v kanadskej provincii Ontario. Krátku dobu pracoval 
ako vedecký pracovník na Katedre zoológie univerzi-
ty v Toronte. V roku 1972 prešiel na univerzitu v Gu-
elphe, kde pôsobil vo funkcii docenta (1972 – 1976) 
a riadneho profesora (1976 – 1995), v roku 1995 bol 
menovaný emeritným profesorom.

Participoval na medzinárodných výskumných pro-
jektoch, napríklad pri výskume chránenej morskej 
oblasti Rincon de Guanabo na Kube (1965), jazier 
Kariba, Mweru a Tanganyika v Afrike (1967 – 1971), 
ichtyofauny horného toku Dunaja v Nemecku (1976 
a  1984) a  rieky Baram na Sarawaku (1980). Zúčast-
nil sa na expedíciách na Komorské ostrovy (1987 
a 1990), na Okawango a Kalahari (1987) a na Zanzi-
bare (1990 a 1991).

Je autorom (spoluautorom) 335 publikácií, z toho 
11 kníh, 32 knižných kapitol a  151 pôvodných člán-
kov v  recenzovaných vedeckých časopisoch. Spek-
trum jeho publikácií bolo už od začiatku pestré, za-
ujal predovšetkým štúdiami o  rozmnožovaní a  on-
togenéze rýb. Jeho práca „Rast plotice a  revízia 
hlavných metód jeho určovania“ publikovaná vo vy-
davateľstve SAV v Bratislave roku 1955, dlhé roku slú-
žila ako návod a vzor pre ichtyológov v bývalom Čes-
koslovensku. Významné boli tiež publikácie súvisiace 
s  výstavbou vodného diela Gabčíkovo „Ichtyofauna 

československého úseku Dunaja“ (1966) a „Vývoj ich-
tyofauny Dunaja, jej súčasný stav a pokus o prognó-
zu ďalších zmien po výstavbe vodných diel“ (1967). 
Trvalým odkazom pre nás však ostáva kniha „Ryby 
Slovenska“(1967).

Ako ichtyológ skúmajúci rybie spoločenstvá slo-
venských tokov, najmä však Dunaja, sa prof. Ba-
lon nepriamo angažoval aj v  ochranárskych aktivi-
tách. Známe sú jeho príspevky o  možnom negatív-
nom vplyve výstavby Vodného diela Gabčíkovo, pri-
čom prognózoval, že hlavné dosahy sa prejavia až 
po desaťročiach. Nedávne komplexné výskumy bioty 
Dunaja mu dali za pravdu. Vyzdvihnúť však treba aj 
jeho racionálny postoj k ochrane prírody. V publiká-
cii „Vývoj ichtyofauny Dunaja, jej súčasný stav a po-
kus o  prognózu ďalších zmien po výstavbe vodných 
diel“, ktorá vyšla v roku 1967, teda dávno pred zača-
tím výstavby VD Gabčíkovo, napríklad na s. 93 píše: 
...„považujeme za potrebné uviesť, že sa nesto-

tožňujeme s názormi o nemožnosti plného zlade-

nia záujmov technikov a  biológov. Podľa nášho 

názoru spočíva otázka v tom, ako je kto ochotný 

rešpektovať poznatky toho druhého na dôstojnej 

odbornej úrovni a pre spoločný cieľ.“ V záverečnej 
časti publikácie, príznačne nazvanej „Doslov a pros-
ba technikom“ pokračuje: ...“Jedným zo základ-

ných poznatkov, ktorý vyplynul z terajšej štúdie, 

je potreba zachovať všetky vody rieky vo vzájom-

nom a trvalom spojení pri súčasnom neobmedzo-

vaní ich plôch. Len tak bude možné zachovať vy-

vážené spoločenstvá rýb o vysokej užitočnej pro-

duktivite. Rovnakou mierou je to platné pri rieše-

ní ideových otázok podobného problému – treba 

byť vo vzájomnom spojení a neobmedzovať roz-

sah pripomienok.“

Na počesť prof. Balona sú pomenované dva druhy 
rýb: európska ostriežovitá ryba Gymnocephalus ba-
loni Holčík et Hensel, 1974 a  africká cichlida Tilapia 
baloni Trewavas et Steward, 1975. Prof. Balon je spo-
luautorom opisu ázijského sumca Glyptothorax jala-
lensis Balon et Hensel 1970.

Máme v  pamäti jeho návštevy Slovenska (1991, 
1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2004, 2007 a  2012), 
kedy nás vždy upútal zaujímavými prednáškami, ob-
daroval zaujímavými a  potrebnými publikáciami. 
Navždy si však zapamätáme jeho humorné a  láska-
vé slová a gestá, ktoré boli stálymi sprievodcami jeho 
komunikácie s nami.

Česť jeho pamiatke!

Vladimír Kováč a Karol Hensel 



Zhodnotenie povodňových situácií na dolnom Ipli
(k článku na stranách 13 – 18)

Graf 3: Limnigraf pred realizáciou programu (8. 6. 2010) a po zrealizovaní programu (7. 4. 2013)

Graf 2: Povodňová vlna v júni 2010 na dolnom toku Ipľa

Graf 1: Prehľad výšok vodných hladín na prítokoch toku Ipeľ
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SVETOVÝ DEÒ VODY
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VODA A ENERGIA



Voda je život, chráòme si ju 

èlen skupiny BRUGG

Prístroje, meranie, 
regulácia a riadenie 
technologických 
procesov.

Poradenstvo, 
projekcia, finálne 
dodávky a 
servis. Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.

Pluhová 2, P.O.BOX 96
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika

office@regotrans-rittmeyer.sk
www.regotrans-rittmeyer.sk

+421-2-444 61612
+421-2-444 61641
+421-2-443 71766
+421-2-444 61478

Adresa:

E-mail:

Tel:

Medzi energiou a spotrebite¾om

Fax:
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Milí vodohospodári,

všetci hľadíme do neba a snívame svoje sny. Všetci chodí-

me po zemi a kráčame za svojimi cieľmi. Popritom medzi ne-

bom a zemou prúdi voda a energia – to je základ nášho by-

tia, bez ktorého by sme svoje sny a ciele nemohli realizovať.

VODA A ENERGIA je aj mottom Svetového dňa vody 2014. 

Na zasadnutí v španielskej Zaragoze o tom 13. – 16. januára 

2014 rozhodli predstavitelia Organizácie spojených národov 

a  cca 120 expertov na  problematiku vody a  energie. Hlavná 

oslava sa pripravuje do  japonského Tokia na  20. – 21. mar-

ca v gescii Univerzity Spojených národov (UNO) a Organizácie 

Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO). Posolstvo 

je jasné: bez vody nie je energia a bez energie nie je voda.

Celoslovenská konferencia v gescii Združenia zamestnáva-

teľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácie vo-

dárenských spoločností sa uskutoční v Banskej Bystrici v ho-

teli Dixon. Konferencia je plánovaná výlučne ako slávnostná 

(teda bez odborných príspevkov). Môže sa tak otvoriť dobrý 

a široký potenciál pre neformálne a zároveň odborné diskusie 

a výmenu skúseností 

Dovoľte mi vyjadriť svoj osobný pocit, ktorý je veľmi ra-

dostný: Vďaka iniciatíve Výskumného ústavu vodného hospo-

dárstva a vďaka partnerom – Združeniu zamestnávateľov vo 

vodnom hospodárstve na Slovenku a Asociácii vodárenských 

spoločností – sa tento rok uskutočňuje 3. ročník celosloven-
skej výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl. 
Ministerstvo životného prostredia SR udeľuje vecnú cenu a po-

skytuje priestor átria pre výstavu diel. Študenti hovoria o vode 

prostredníctvom rôznych výtvarných techník a v  ich prácach 

môžete nájsť krásu, pocit, názor, angažovanosť... 

Do  súťaže sa tento rok zapojilo 10 škôl z  Bratislavy, 

Nitry, Levíc, Trenčína, Topoľčian, Žiliny, Hodruše-Hámrov, 

Ružomberka, Kežmarku a  Košíc, pričom spolu súťaží 73 štu-

dentov so 109 dielami. Myslím si, že téma vody je pre mladú 

generáciu inšpiráciou a pre nás sú zase inšpiráciou ich diela.

Keď v  dňoch od  31. marca do  4. apríla 2014 navštívite 

Ministerstvo životného prostredia SR, nájdite si čas a prejdi-

te sa v  átriu medzi dielami študentov slovenských stredných 

umeleckých škôl. Dotknúť sa samotnej podstaty vody je ťažké. 

Ale v umeleckom zobrazení je to možné. Aj v tom, alebo mož-

no práve v tom, je sila i krása vody.

Mgr. Tatiana Šimková,
zodpovedný redaktor Vodohospodárskeho spravodajcu
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Riadenie vodných elektrární 
v elektroenergetickom systéme SR

Ing. Peter Šulek, PhD; prof. Ing. Peter Dušička, PhD.

Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave

ÚVOD
Hlavným cieľom riadenia elektroenergetického systé-

mu Slovenskej republiky (EES SR) je spoľahlivo a hospo-
dárne zásobovať kvalitnou elektrickou energiou všetkých 
spotrebiteľov. Vzhľadom na to, že elektrickú energiu nie 
je možné vyrábať do zásoby (a čerpať ju v čase nižšej vý-
roby), musí byť jej výroba v  čase a  priestore vždy v  rov-
nováhe s  jej odbytom. Táto skutočnosť kladie na riade-
nie procesu výroby elektrickej energie zvýšené nároky, 
vyžaduje si vytvárať elektroenergetické systémy vzájom-
ne prepojených elektrární schopných pružne reagovať 
na zmeny zaťaženia elektrizačnej sústavy. Aj keď si riade-
nie procesu výroby elektrickej energie vyžaduje čo naj-
väčšiu „centralizáciu”, nie je možné tento proces zvládnuť 
do posledných detailov jediným riadiacim centrom. Pro-
ces riadenia je väčšinou nutné rozdeliť na niekoľko úrov-
ní. V rámci EES SR je riadenie zabezpečené v troch hierar-
chických úrovniach:
  prvú úroveň zabezpečuje Slovenský energetický dispe-

čing (SED),
  druhú úroveň zabezpečujú dispečingy rozvodných ener-

getických podnikov a  hydroenergetický dispečing vod-
ných elektrární v Trenčíne,

  tretiu úroveň zabezpečujú rajónové dispečingy.
Spôsob viacúrovňového riadenia rozdeľuje veľký elektro-

energetický systém na niekoľko subsystémov, ktorých úlo-
hou je napomáhať k splneniu hlavného cieľa, využívajúc naj-
optimálnejšie vlastné podmienky, ktoré v danom subsysté-
me existujú. Jedným takýmto samostatným subsystémom, 
ktorý má voči ostatným subsystémom svoje vlastné špeci-
fi cké vlastnosti a špecifi cké požiadavky na riadenie, je sys-
tém  vodných elektrární. Subsystém vodných elektrární SR 
prevádzkovaný spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. (SE) 
sa skladá z 3 základných celkov.
1.  Vodné elektrárne VD Gabčíkovo, ktoré sú v  súčasnosti 

prezentované hlavne VE Gabčíkovo a VE Čunovo. 
2.  VE sústavy VD postavených na riekach Váh, Orava a to:
  Liptovská Mara, Bešeňová, Orava, Tvrdošín, Krpeľany (Su-

čany, Lipovec), Hričov (Mikšová, Považská Bystrica), Nosi-
ce, Ladce (Ilava, Dubnica, Trenčín), Kostolná (Nové Mesto 
n/V., Horná Streda), Madunice, Kráľová.

3.  Prečerpávacie vodné elektrárne (PVE) Čierny Váh, Dobši-
ná a Ružín. 
Celkový výkon subsystému VE bol k  1. 1 .2014 2399,24 

MW, čo predstavuje približne 40 % z disponibilného výko-

nu všetkých energetických zdrojov SE. Podiel VE na ročnej 
výrobe elektrickej energie SE dosahuje od 13 do 20 %. Op-
timálnemu využitiu výhodných, najmä dynamických vlast-
ností subsystému VE bola a je zo strany SE venovaná znač-
ná pozornosť. Z riešenia veľkého množstva riadiacich prob-
lémov je v ďalšom uvedený stručný popis spôsobu riešenia 
optimálneho riadenia subsystému VE pri pokrývaní diagra-
mu zaťaženia činným výkonom. 

KRITÉRIUM OPTIMALIZÁCIE PREVÁDZKY VE V ES SR
Základným predpokladom riešenia optimalizácie akého-

koľvek systému (resp. subsystému) je odvodenie kritéria op-
timalizácie, ktoré v  prípade subsystému VE musí rešpekto-
vať základné kritériá optimálneho riadenia celej ES. Najjed-
noduchšie a najvšeobecnejšie kritérium pre optimálne ria-
denie ES je dosiahnutie minima nákladov na výrobu resp. 
dodávku elektrickej energie spotrebiteľom, pri rešpekto-
vaní obmedzujúcich podmienok, ktoré toto kritérium v da-
nom čase sprevádzajú. Celkové náklady na výrobu elektric-
kej energie sa skladajú z nákladov na palivo, údržbu a opra-
vy zariadenia, materiál, mzdy a pod. Pri riešení tejto úlohy sa 
obyčajne predpokladá, že všetky zložky nákladov okrem ná-
kladov na palivo sú nezávislé od rozdelenia výkonov. Potom 
kritériom pre hospodárne rozdeľovanie výkonov v ES bude 
minimum nákladov na palivo. Ide o tzv. režimovú hospo-

dárnosť, pri ktorej je zabezpečené ekonomicky optimálne 
rozdelenie zaťaženia v sústave na jednotlivé výrobne. Krité-
rium optimalizácie je potom defi nované kriteriálnou (účelo-
vou) funkciou v tvare 

vyjadrujúcou požiadavku minimalizácie nákladov na výro-
bu elektrickej energie v tepelných elektrárňach (G(PTE)), pri 
daných technologických, vodohospodárskych a energetic-
kých obmedzeniach kde:
CN sú celkové náklady na výrobu elektrickej energie 
v tepelných elektrárňach (TE),
G(PTE) sú premenlivé náklady na výrobu v TE,
PTE výkon TE,
PC celkový požadovaný výkon zdrojov zúčastnených 
na optimalizácii tzv. hydro-termo systém),
PVE celkový výkon VE zúčastnených na optimalizácii,
t0, t1 začiatok a koniec plánovacieho obdobia.
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Optimalizáciou potom rozumieme minimalizáciu účelo-
vej funkcie (1), ktorú je nutné pri riešení doplniť o ohrani-
čujúce podmienky vychádzajúce z obmedzení daných kon-
štrukčnými a prevádzkovými parametrami jednotlivých prv-
kov systému. Pre subsystém VE je možné obmedzenia popí-
sať v zjednodušenom tvare

kde 
PVEmax k je maximálny výkon k-tej VE,
PVEmin k minimálny výkon k-tej VE,
PVE k  okamžitý výkon k-tej VE,
VZmax k  maximálny zásobný objem nádrže k-tej VE,
VZmin k minimálny zásobný objem nádrže k-tej VE,
VZ k  okamžitý zásobný objem nádrže k-tej VE,
VZ k,in zásobný objem nádrže k-tej VE na začiatku pláno-
vacieho obdobia,
VZ k,fi n požadovaný zásobný objem nádrže k-tej VE na 
konci plánovacieho obdobia.

Všetky uvedené obmedzenia musia byť splnené aj v prí-
pade aktivácie či už kladných alebo záporných zložiek regu-
lačných rezerv vyčlenených na jednotlivých VE za účelom 
zabezpečenia podporných služieb systému.

Okrem tzv. štandardných obmedzení subsystému VE (2)-
(4) môžu existovať aj ďalšie obmedzenia vyplývajúce z ma-
nipulačných poriadkov vodných diel. Príkladom môže byť 
napr. VE Gabčíkovo, ktorá manipuláciou s prietokmi nesmie 
v úseku pod VD spôsobiť zníženie plavebných hĺbok pod li-
mitné hodnoty stanovené predpismi. Prerozdelením zaťa-
ženia medzi TE a VE pomocou minimalizácie účelovej funk-
cie (1) dosiahneme minimalizáciu nákladov na palivo v TE. 
Hovoríme o tzv. hydro-termo koordinácii (HTK). 

Uvedené kritérium optimalizácie je odvodené pre ľubo-
voľnú dĺžku plánovacieho obdobia. Jej použitie je však vhod-
né pre krátkodobé plánovanie (1 deň ~ 1 týždeň). V reálnom 
prostredí procesu výroby elektrickej energie sa plánovanie 
podľa kritéria (1) uplatňuje dokonca iba pri denných plá-
noch (t. j. plánoch na nasledujúci deň - tzv. plán D+1). Pláno-
vanie na princípe režimovej hospodárnosti je samozrejme 
možné aj pre dlhšie obdobia. S rastúcou dĺžkou plánovacie-
ho obdobia však klesá možnosť získania presných informá-
cií o podmienkach, v ktorých bude systém v danom období 
pracovať. Preto sa pri tvorbe plánov na dlhšie obdobia plá-
nuje väčšinou ”iba“ zabezpečený objem výroby elektrickej 
energie a samotné prerozdelenie výroby v čase (t. j. okamih 
uskutočnenia výroby) sa upresňuje až pri tvorbe D+1 plánu. 
Pri D+1 plánoch je vysoký predpoklad úplnej a jednoznač-
nej informácie o vstupných parametroch, ako napr. o hydro-
gramoch prítokov, o prevádzkových obmedzenia elektrár-
ní alebo o hodnotách požadovaných výkonov hydro-termo 
systému.

Zo skôr uvedeného vyplýva, že optimálne prerozdele-
nie zaťaženia na jednotlivé výrobne hydro-termo systému 
je zložitý nelineárny optimalizačný problém s nelineárnymi 
ohraničeniami. Na jeho riešenie bolo použitých viacero op-

timalizačných techník z oblasti teórie optimálneho riadenia 
systémov, napr. mixed-integer programovanie, dynamické 
programovanie, resp. heuristické metódy (genetické algo-
ritmy, simulované žíhanie a iné). V prípade väčšieho počtu 
výrobných jednotiek je pri riešení funkcie (1) nutné zaviesť 
zjednodušujúce predpoklady, ktoré redukujú komplikova-
nosť spoločného prevádzkovania VE a TE. Častým je tzv. de-
kompozičný prístup, kde je problém optimalizácie celého 
systému rozložený na dva samostatné hydro a termo sub-
problémy. Globálne optimum riešenia sa potom získa po-
stupným nezávislým riešením jednotlivých subproblémov. 
Výhodou dekompozície problému je možnosť detailnej for-
mulácie každého nezávislého subproblému bez zavedenia 
zásadných zjednodušujúcich predpokladov. Takýto spôsob 
riešenia optimalizácie hydro-termo systému je v súčasnosti 
uplatňovaný aj v rámci energetických dispečingov SE. Vyš-
šie stojaci riadiaci systém (t. j. SED) sleduje pri svojej činnos-
ti globálny cieľ (minimum nákladov na palivo a  dodržanie 
zobchodovaného diagramu zaťaženia), ktorý premieta do 
koordinačného signálu posielanému nižšie stojacemu ria-
diacemu systému, t. j. dispečingu VE v Trenčíne. Koordinač-
ným signálom je celkový (požadovaný) výkon, resp. poža-
dovaná výkonová rezerva hydro-termo systému pre pláno-
vacie obdobie. Na nižšej úrovni riadenia sa v súlade s glo-
bálnym cieľom prerozdelí zaťaženie medzi jednotlivé VE tak, 
ako to dovoľujú konkrétne prevádzkové podmienky hydro-
-subsystému (disponibilný objem vody v nádržiach, hydro-
logické podmienky atď.). Následne sa optimálne prerozdelí 
zaťaženie medzi jednotlivé bloky TE v termo systéme. 

APLIKÁCIA

Obrázok znázorňuje príklad prerozdelenia zaťaženia 
v hydro-termo systéme SE pre plánovacie obdobie 24 hodín 
(t. j. D+1 plán na 20. 9. 2011) zostaveného pomocou modelu 
prípravy prevádzky a operatívneho riadenia VE v ES SR (ďa-
lej “model PP-VE”). Model PP-VE bol vytvorený na Katedre 
hydrotechniky SvF STU v Bratislave a v roku 2007 bol “spus-
tený“ do reálnej prevádzky ako súčasť „Komplexného infor-
mačného systému prípravy prevádzky energetických zdro-
jov SE, a s.“

Model PP-VE rieši optimálne prerozdelenie zaťaženia me-
dzi TE a VE na princípe peak-shaving metódy. Model spraco-
váva riadiaci signál z úrovne SED a rieši hydro subproblém 
(t. j. optimálne prerozdelenie zaťaženia medzi jednotlivé VE) 
pomocou rozloženia cieľovej funkcie na  parciálne funkcie 
zostavené pre jednotlivé VE. Hodnota cieľovej funkcie je zís-
kaná postupným riešením parciálnych cieľových funkcií po-
mocou optimalizačnej metódy branch-and-bound vhodnej 
na riešenie zmiešaných celočíselných nelineárnych problé-
mov. Poradie riešenia sa volí na základe priority nasadzova-
nia, resp. v  prípade VE  prevádzkovaných v  kaskáde sa po-
stupuje v smere po prúde. Prítok do nádrže nižšie ležiacej 
VE  je potom determinovaný výsledkami výpočtov z  pred-
chádzajúceho kroku riešenia. Voľba dekompozičného prí-
stupu riešenia hydro subproblému vyplynula najmä z  po-
žiadavky objednávateľa (SE) čo najviac zefektívniť proces 
prípravy prevádzky VE (predovšetkým s ohľadom na “rých-
losť” výpočtových časov). Okamžité hodnoty čistých spádov 
na  jednotlivých VE  (slúžiace na  výpočet okamžitých výko-
nov jednotlivých VE pomocou výkonových diagramov tur-
bogenerátorov) sú počítané s  uvažovaním  hydraulických 
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strát v  tlakových a  beztlakových privádzačoch, odpado-
vých kanáloch a korytách jednotlivých VE pomocou výpoč-
tových modulov integrovaných priamo v modeli PP-VE. Mo-
duly aproximujú výsledky výpočtov na matematických mo-
deloch neustáleného prúdenia zostavených pre jednotli-
vé prvky subsystému VE. Priebeh transformácia prietokov 
na energeticky nevyužitých úsekoch Vážskej kaskády je po-
čítaný pomocou hydrologických modelov transformácie 
prietokových vĺn priamo integrovaných v modeli PP-VE.

Poznámka: Na optimalizácii hydro-termo systému sa zú-
častňujú VE so schopnosťou prerozdelenia výkonu v čas, t. j. re-
gulačné VE. Na hydro-termo koordinácii sa nezúčastňujú VE 
pracujúce v prietočnej prevádzke (VE Gabčíkovo, VE Čunovo, 
MVE pri vyrovnávacích nádržiach) a PVE Čierny Váh, ktorá tvo-
rí záložný zdroj celej ES. 

ZÁVER
Článok v stručnosti popisuje súčaný stav riešenia hydro-

-temo koordinačného problému v  ES SR pomocou mode-
lu PP-VE. Pre optimálne prerozdelenie zaťaženia medzi TE 
a VE (t. j. prerozdelenie, pri ktorom je dosiahnuté minimum 
nákladov na palivo v  TE) je využitý dekompozičný spôsob 

rozdelenia problému na dva samostatné subproblémy. Pre-
rozdelenie zaťaženia medzi VE subsystému je riešené parci-
álne pomocou numerickej optimalizačnej metódy vhodnej 
na riešenie zmiešaných celočíselných problémov s nelineár-
nymi obmedzeniami. V súčasnosti sa však zo strany užívate-
ľa objavujú požiadavky na riešenie problémov, ktoré vzhľa-
dom na dekompozičneú podstatu modelu nie je možné rie-
šiť. Tieto problémy v sebe väčšinou skrývajú vysoký stupeň 
nelinearity a majú obvykle multikriteriálny charakter. Na rie-
šenie takýchto problémov je možné okrem klasických nu-
merických optimalizačných metód použiť aj heuristické me-
tódy (napr. genetické algoritmy) resp. kombináciu oboch 
prístupov. Použitím práve týchto metód by sa s veľkou prav-
depodobnosťou otvorila široká možnosť riešenia problé-
mov riadenia prevádzky VE súvisiacich s novými trendmi 
v plánovaní a obchode s elektrickou energiou. 
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Na jeseň 1992 bolo vodné die-
lo Gabčíkovo uvedené do prevádz-
ky. Bola to hektická doba, a  napriek 
enormnej snahe sa v tom čase nepoda-
rilo dokončiť všetky súvisiace projek-
ty a stavby, ktoré boli v rámci vodného 

diela naprojektované. Jedným z týchto 
projektov bola aj výstavba malej vod-
nej elektrárne Dobrohošť. 

Ramenná sústava lužných lesov me-
dzi starým korytom Dunaja a  prívod-
ným kanálom k vodnej elektrárni Gab-
číkovo je od uvedenia vodného die-
la Gabčíkovo do prevádzky zásobova-
ná vodou cez hať, tzv. odberný objekt 
Dobrohošť. Súčasťou tohto objektu 
bol aj prívodný tlakový betónový pri-

vádzač pre malú vodnú elektráreň. 
V roku 2008 sa začala realizovať pôvod-
ná myšlienka využitia stáleho prietoku 
do ramennej sústavy aj na energetický 
účel. Začala príprava dobudovania ma-
lej vodnej elektrárne Dobrohošť. 

Prvým krokom bolo posúdenie sta-
vu a  kapacity prívodného tlakové-
ho privádzača pre správne navrhnu-
tie vodnej turbíny. Analýza nedopadla 
priaznivo – hydrologický model preu-
kázal, že projektovaný prietok cez pri-
vádzač 40 m3s-1 nie je možné dosiah-
nuť. Úpravou projektu sa  pôvodné 
plánované usporiadanie s  dvoma ver-
tikálnymi Kaplanovymi turbínami s hlt-
nosťou 2 x 20 m3s-1 zmenilo na jednu 

horizontálnu Kaplanovu turbínu s hlt-
nosťou 25 m3s-1. 

Nasledoval proces výberu dodáva-
teľa stavebnej a  technologickej čas-
ti MVE Dobrohošť. Zadanie pre stavbu 
najlepšie zvládla fi rma Váhostav, ktorá 

za dodávateľa technológie ponúkla fi r-
mu Andritz Hydro z Nemecka a jej tur-
bogenerátor typového radu Compact 
bulb turbine. Na jeseň 2010 začala vý-
stavba MVE prvou etapou – prácami 
na dokončení 150 metrov betónového 
privádzača a vybudovanie stavebných 
objektov MVE. Náročná časť výstavby 
čakala na stavbárov pri betonáži hyd-
raulických obvodov vtoku, savky a ob-
toku MVE (slúžiaci na tlmenie hydrau-

Voda a energia

Malá vodná elektráreň Dobrohošť 
po dvoch rokoch úspešnej prevádzky

Milan Ondruš

Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

Prioritou malej vodnej elektrárne (MVE) Dobrohošť je prísun potrebného množstva vody pre ľavostrannú ramennú sústavu 

Dunaja. Jedná sa o modernú plnoautomatizovanú, bezobslužnú elektráreň, ktorá však  zároveň produkuje aj ekologickú 

elektrickú energiu. Prevádzkovaná je bez potreby pridania ďalších vstupných surovín a bez produkcie zbytočných emisií 

skleníkových plynov, čím je šetrná aj ku klíme.

Jediné, čo sa do vody z elektrárne dostáva, je viac kyslíka. Vďaka MVE Dobrohošť sa zvyšuje kvalita vody v toku. Voda z tur-

bíny elektrárne ide ihneď po odovzdaní svojho energetického potenciálu späť do toku prekysličená, čím sú zlepšené životné 

podmienky biotopov v toku.



8  Vodohospodársky spravodajca   3 – 4  2014

Voda a energia

lického rázu pri havarijnom odstavení 
turbogenerátora). 

Spolu so začiatkom výstavby v  au-
guste 2010 začala aj výroba častí tur-
bogenerátora. Pre postupné prebera-
nie technológie bolo s  dodávateľom 
fi rmou Andritz Hydro Ravensburg de-
fi novaných 5 kontrolných etáp počas 
výroby.
1. Test turbínového hriadeľa
2. Kontrola lopát obežného kolesa
3. Kontrola a skúšky generátora
4.  Tlaková a kinematická skúška obež-

ného kolesa
5.  Kontrola turbogenerátora pred ex-

pedíciou
Turbogenerátor mohol byť doprave-

ný na stavbu MVE Dobrohošť  a za po-
moci dvoch autožeriavov uložený do 
strojovne v lete 2011, následne po do-
budovaní turbínovej šachty a strojovne 
MVE. Tým sa začala fi nálna kompletizá-
cia technológie. Bolo potrebné dokon-

čiť hydraulický agregát, mazací agre-
gát, rýchlouzáver na výtoku, rozvodňu 
6,3 a 22 kV, transformátor a vyvedenie 
výkonu do 22 kV distribučnej siete.

V novembri 2011 bolo možné začať 
skúšky pred uvedením turbogeneráto-
ra do prevádzky. Skúšky boli rozdelené 
do dvoch etáp:
1.  Suché skúšky tzv. predkomplexné
2.  Mokré skúšky tzv. komplexné ukon-

čené 72 hodinovým nepretržitým 
chodom turbogenerátora.

ZÁKLADNÝ POPIS ČASTÍ MVE 
DOBROHOŠŤ
–  Tlakový betónový privádzač obdĺž-

nikového profi lu 4x3 m
–  Ukľudňovací bazén pred strojovňou 

s bočným prepadom
–  Strojovňa s turbínovou šachtou, roz-

vodňami NN a VVN (6,3 a 22 kV)
–  Savka a výtok turbíny

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:
–  Horizontálna Kaplanova turbína so 

sklonom 13°
–  Priemer obežného kolesa 1950 mm
– Nominálne otáčky 250 ot min-1

– Prevádzkový spád 8 – 8,6 m
– Maximálna hltnosť 25 m3 s-1

– Maximálna účinnosť 93,5 %
– Maximálny výkon 1,87 MW

Dňa 20. 12. 2011 boli ukončené 
všetky potrebné skúšky a MVE Dobro-
hošť bola uvedená do skúšobnej pre-
vádzky. Skúšobná prevádzka trvala 3 
mesiace, počas ktorých bolo nutné 
riešiť a  odstraňovať drobné „detské“ 
chyby, čo nie je pre stavbu a techno-
lógiu vodnej elektrárne nič nezvyčaj-
né. Úprava šachty pre sondy mera-
nia hladín (chráničky sondy, vyhrie-
vania), injektážne práce v  turbínovej 
šachte, výmena vysokotlakovej ha-
dice na brzde TG, nahradenie dočas-
ného prepojenia mazacieho okruhu 

hadicou za pevne osadené potrubie, 
nastavenie čistiaceho stroja, úpravy 
v riadiacom a  informačnom systéme, 
poškodené čerpadlo pre vyčerpanie 
presiaklej vody v elektrárni. Toto boli 
len niektoré z problémov, ktoré bolo 
potrebné riešiť v priebehu skúšobnej 
prevádzky. 

Zmluva so zhotoviteľom obsahova-
la aj podmienku preukázať, že turbo-
generátor dosahuje deklarované pa-
rametre v projekte. Po skúšobnej pre-
vádzke boli v marci 2012 vykonané tzv. 
garančné merania na diele, ktoré za-
bezpečila nezávislá organizácia vyko-
návajúca garančné merania na vod-
ných turbínach po celom svete. Mera-
nie preukázalo, že turbogenerátor do-
sahuje hlavné parametre deklarované 
výrobcom:
– Maximálnu hltnosť TG [m3s-1]
– Maximálny výkon TG [MW]

–  Požadovanú účinnosť TG [%] vo 
všetkých režimoch prevádzky

–  Odolnosť obtekaných častí na kavi-
tačné poškodenie
Od začiatku projektu bola MVE Dob-

rohošť ponímaná ako bezobslužná 
elektráreň s  výkonom dennej kontro-
ly a  zabezpečením pohotovosti pra-
covníkov zodpovedných za prevádz-
ku MVE. Pracovník pohotovosti v  prí-
pade vzniku udalosti zaznamenanej 
v  riadiacom a  informačnom systéme 
TG dostane okamžite SMS správu do 
mobilného telefónu so stručným popi-
som alarmu a časom vzniku (stroj ale-
bo elektro výstraha, resp. porucha, pô-
sobenie ochrán a pod.). Denná kontro-
la je zakaždým zapísaná v  prevádzko-
vom denníku MVE.

Výkon turbogenerátora je v  rám-
ci roka regulovaný požiadavkami na 
prietok do ramennej sústavy, ktorý je 
rozdielny pre vegetačné a  mimove-

getačné obdobie. Prechod medzi ob-
dobiami a  určenie výšky prietoku cez 
MVE určuje vodohospodársky dispe-
čing VV š. p. v  súčinnosti s  Povodím 
Dunaja.

Veľký dôraz pri prevádzkovaní MVE 
je kladený na preventívnu údržbu a 
kontrolu technológie. Preto sa okrem 
dennej kontroly pravidelne vykonáva:
–  mesačná údržba technológie MVE 

pri odstavenom TG je vykonávaná 
v  zmysle a rozsahu prevádzkových 
predpisov dodávateľov technológie 
(Andritz - strojná časť, Elin – generá-
tor, ABB – rozvodne 6,3 a 22 kV, BEZ 
Ba – transformátory atď.) 

–  bežná oprava v  rozsahu 5 dní sa 
vykonáva raz ročne, vtedy je zahra-
dený a  odvodnený privádzač, vtok 
a  výtok z  turbíny (potrebná práca 
potápačov), vykonaná kontrola sav-
ky, komory obežného kolesa, obte-
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kaných častí turbogenerátora, jem-
ných hrablíc a  betónových kon-
štrukcií 
Nad rámec bežných prevádzkových 

zvyklostí je napríklad:
–  možnosť on-line pripojenia cez 

vzdialený prístup do riadiaceho a in-
formačného systému MVE pre kaž-
dého pracovníka pohotovosti (kon-
trola aktuálnych prevádzkových sta-
vov TG cez internetové pripojenie 
z každého prístupového miesta),

–  nepretržité elektrostatické fi ltrova-
nie, ktorým je zabezpečená vyso-
ká čistota mazacieho a  regulačné-
ho oleja (podmienka bezporucho-
vej prevádzky hydraulických kom-
ponentov, ložísk turbíny),

–  pravidelná termovízna kontrola vy-
sokonapäťových spojov vo VVN roz-
vodniach a na výkonovom transfor-
mátore (diagnostika porúch spôso-
bených oteplením spojov),

–  v  príprave je dokončenie stáleho 
monitorovania prevádzky TG vibro-
diagnostickým systémom. 
Všetky údržbové činnosti, opravy, 

mesačné a  ročné kontroly technoló-
gie MVE zabezpečujú pracovníci pre-
vádzky a údržby vodného diela Žili-
na. Počas prevádzky museli okrem iné-
ho vykonať výmenu žalúzií chladiacich 
ventilátorov v generátore, opravu izo-
lačných náterov generátora, výmenu 
vysokotlakovej hadice brzdy TG, výme-
nu čerpadla pre odvodnenie hydraulic-
kých obvodov, opravu čistiaceho stro-
ja, opravu vysokonapäťového spoja na 

sekundárnej strane výkonového trans-
formátora a pod. 

Za viac ako dva roky prevádzkova-
nia MVE sa vyskytli aj poruchy a  javy, 
ktorých následkom bolo vyradenie TG 
z prevádzky na niekoľko dní:
–  nízke teploty vo februári 2012 (me-

siac po uvedení do prevádzky) spô-
sobili zamrznutie vody v  šachtách 
pre snímanie hladiny pred a za hrab-
licami a  tým aj vyradenie merania 
z činnosti. TG bol odstavený 10 dní. 
Dodatočne bolo inštalované vyhrie-
vanie šácht.

–  vtok do privádzača je chránený nor-
nou stenou. Napriek tomu pri zvýše-
ných prietokoch v  Dunaji, kedy tok 
prináša značné množstvo naplave-
nín, sa tieto dostali do privádzača 
a spôsobili odstavenie TG z dôvodu 
zanesenia jemných hrablíc pred vto-
kom do TG. Privádzač musel byť za-
hradený, odvodnený a naplaveniny 

ručne vybraté z vtoku. (hrubé hrab-
lice na začiatku privádzača museli 
byť dodatočne odstránené, pretože 
spôsobili výškovú stratu cca 40 cm 
na spáde, čo malo negatívny vplyv 
na prevádzku TG).

–  profi lové tesnenie na tabuli rýchlo-
uzáveru na výtoku (pri havarijnom 
odstavení TG sa zasúva do prietoku 
na konci profi lu savky) sa poškodi-
lo, čím bolo znemožnené odvodniť 
savku. Tabuľa rýchlouzáveru musela 
byť vytiahnutá a vykonala sa výme-
na tesnenia (notovej gumy). 

–  zanesenie lopatiek rozvádzacie-

ho kolesa drobnými naplaveninami 
v  marci 2013 znemožnili uzavretie 
rozvádzacieho kolesa (ostalo otvo-
rené na 7 %), preto museli byť privá-
dzač a  savka zahradené, odvodne-
né, otvorený vlez do komory obež-
ného kolesa a  ručne vyčistené roz-
vádzacie koleso TG.

–  zvýšené prietoky v júni 2013 spôso-
bili spätné vzdutie hladiny na výto-
ku z MVE od hladiny v starom koryte 
Dunaja až o  3,5 metra a  prevádzka 
MVE musela byť na 7 dní prerušená, 
nakoľko prevádzkový spád a  dolná 
hladina boli v  za hranicou dovole-
ného prevádzkovania. 

–  doterajšie havarijné odstavenia ge-
nerátora boli zakaždým od pôsobe-
nia elektrických ochrán generátora 
a transformátora – príčinou je nesta-
bilná 22 kV sieť, do ktorej je vyvede-
ný výkon z MVE (poruchy na vedení, 
prepätie spôsobené úderom blesku 
a pod.). Avšak rýchlym zásahom pra-
covníka pohotovosti tieto výpad-
ky vo výrobe elektrickej energie sú 
vždy počítané v hodinách. 
MVE Dobrohošť má za sebou dva 

roky prevádzky. Za toto obdobie sa 
preukázalo, že dokáže spoľahlivo za-
bezpečiť prietok do ramennej sústa-
vy lužných lesov, čo je prvoradá úlo-
ha MVE, a súčasne výrobou ekologic-

kej elektrickej energie v objeme pri-
bližne 12 500 MWh ročne prinášať svoj 
podiel pre energetickú nezávislosť Slo-
venska. 

Dôkazom, že celý projekt bol zvlád-
nutý aj po estetickej stránke, je oce-
nenie Stavba roka 2012,   kategó-

ria Cena Slovenskej komory staveb-

ných inžinierov. Ocenenie si spolu 
so zástupcami investora Vodohospo-
dárskej výstavby š. p. a  zhotoviteľa 
Váhostav a. s., prevzali aj autori pro-
jektu MVE Dobrohošť zo  spoločnosti 
 VODOTIKA a. s.

Na záver je na mieste vyjadriť želanie, 
aby sa obdobných stavieb podarilo v na-
sledujúcich rokoch vybudovať na úze-
mí SR čo najviac. Malých vodných elek-
trární, ktoré na jednej strane dokážu za-
bezpečiť protipovodňovú ochranu úze-
mia a na druhej strane vyrobiť tzv. „čistú“ 
ekologickú elektrickú energiu.

Vodohospodárska výstavba, š. p. opäť 
dokázala, že je schopná vodné diela nie-
len vybudovať, ale aj bezpečne a  spo-
ľahlivo prevádzkovať a  v  neposlednom 
rade kvalifi kovane vykonávať ich údržbu 
a opravy.
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Geotermálna energia – 
obnoviteľný zdroj energie

RNDr. Andrea Vranovská, PhD.

 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Jedným pre Slovensko mimoriadne významným obnoviteľným zdrojom je geotermálna energia. Je to paradoxné, že je vša-

de okolo nás, a predsa na ňu akosi zabúdame. Pritom vďaka geologickej stavbe Západných Karpát sú vytvorené vhodné 

podmienky na vznik a akumuláciu zdrojov geotermálnych vôd, ktoré sa v slovenských podmienkach v súčasnosti nedosta-

točne využívajú. 

Pojmom geotermálne vody sa ozna-
čujú vody, ktoré majú teplotu v mies-
te prirodzeného výveru alebo zachy-
tenia vrtom vyššiu ako 20 °C a  využí-
vajú sa na  energetické účely (výroba 
elektriny, vykurovanie skleníkov, bazé-
nov a budov, chov rýb a  iné). Termál-
ne vody, ktoré sa využívajú v kúpeľníc-
tve a spadajú pod rezort zdravotníctva, 
sa označujú pojmom  termálne mine-
rálne vody. 

Práve na  energetické využitie geoter-
málnych vôd sa v súčasnosti upriamu-
je pozornosť. Nespornými výhodami 
ich využívania sú nasledovné fakty:
  domáci zdroj energie
  prevádzková spoľahlivosť a stálosť - 

obnoviteľný zdroj nezávislý od  po-
veternostných podmienok (ako 
napr. slnečná alebo veterná energia)

  obnoviteľný zdroj energie, ktorý pri 
reinjektáži tepelne využitej vody 

späť do  rezervoáru pracuje takmer 
ako perpetum mobile (napr. mode-
lovaný pokles teploty pri využívaní 
geotermálneho rezervoáru v  Košic-
kej kotline bol 3 °C po dobu 30 ro-
kov), 

  energia šetrná k  životnému pros-
trediu, neprodukuje takmer žiadne 
emisie CO2

  nízke prevádzkové náklady
  vysoká ročná využiteľnosť

Obr.1 Vymedzené perspektívne oblasti geotermálnych vôd na Slovensku).



3 – 4  2014   Vodohospodársky spravodajca 11

Voda a energia

  priaznivá návratnosť investície naj-
mä pri využití zvyškového tepla 
z elektrárne pre aquaparky, kúpalis-
ká, na vykurovanie a prípravu teplej 
vody, skleníky, sušiarne dreva a pod.

Nevýhody:
  nie je možná okamžitá regulácia vý-

konu pri špičkových odberoch, fun-
guje ako stabilný zdroj v energetic-
kej sieti

  technologické vlastnosti geotermál-
nych vôd - inkrustácia a korózia

  možné znečisťovanie povrchových 
tokov tepelne využitými geotermál-
nymi vodami

  vysoké počiatočné náklady na  vy-
budovanie geotermálnych vrtov 
ovplyvňujúce návratnosť investície. 
Na  Slovensku bolo vyčlenených 27 

perspektívnych oblastí geotermálnych 
vôd (Obr.1). Pretože sa Slovensko ne-

nachádza v  aktívnej vulkanickej zóne 
ako napríklad Island, Nový Zéland, Ja-
ponsko, Filipíny, Indonézia, Mexiko 
a  pod., geotermálne vody majú niž-
šie teploty (spravidla do 100 °C) a  tie-
to zdroje nazývame nízkoteplotnými. 
V  územiach s  geotermálnymi vodami 
pre podmienky Slovenska sa na  kaž-
dý 1 km hĺbky teplota hornín zvyšu-
je približne o 38 °C. Geotermálne vody 

vznikajú prestupom podzemných vôd 
do  veľkých hĺbok, kde sa zohrievajú 
a  obohacujú o  minerálne látky. Roz-
púšťanie minerálnych látok v  hĺbke je 
vo vode okrem teplôt ovplyvnené aj 
vysokými tlakmi. Treba zdôrazniť, že 
geotermálne vody sa môžu vyskyto-
vať len v horninách, ktoré majú vyššiu 
priepustnosť ako okolité horniny, ide 
o tzv. kolektory geotermálnych vôd. Sú 
to napríklad vápence a dolomity s puk-

linovou, alebo piesky a pieskovce s me-
dzizrnovou priepustnosťou. 

Horninové celky, v ktorých sa v prí-
rode nachádzajú geotermálne vody, 
nazývame hydrogeotermálnymi štruk-
túrami. Sú to geologicko-tektonicky 
a hydrogeologicky vymedzené jednot-
ky so špecifi ckými podmienkami tvor-
by a  pohybu vôd. Hydrogeotermálne 
štruktúry majú spravidla svoju infi ltrač-
nú, transportno-akumulačnú a  výve-
rovú oblasť, podľa ktorých sa klasifi ku-
jú. Infi ltračnou oblasťou je územie, kde 
zrážkové vody infi ltrujú do horninové-
ho prostredia, stávajú sa podzemnými 
vodami a pri obehu postupujú do väč-
ších hĺbok (transportná oblasť). Tam, 
kde sa pri styku s nepriepustnými hor-
ninami sústreďujú, teda akumulujú, ide 
o  tzv. akumulačnú oblasť. Podľa klasi-
fi kácie hydrogeologických štruktúr 
v  zmysle Franko et al. (1975) sú tieto 
rozdelené na štruktúry otvorené, polo-
otvorené, polozatvorené a  zatvorené. 
Práve toto kritérium poukazuje na  ich 
prirodzené dopĺňanie. Z  toho vyplý-
va, že zatvorené štruktúry (napr. Pod-
hájska, Ďurkov) môžu byť využívané 
len systémom reinjektáže tepelne vyu-
žitých geotermálnych vôd späť do ko-
letora, inak dochádza k poklesu výdat-
nosti a drancovaniu rezervoáru. 

Geotermálne vody môžu na povrch 
vystupovať v  prirodzených výveroch, 
teda prameňoch alebo sú zachytené 
vrtmi. Geotermálne vrty sú spravidla 
hlboké vrty (až do 3,5 - 4 km), ktoré za-
bezpečujú prítok geotermálnej vody 
na povrch. Príkladom najteplejšej hyd-
rogeotermálnej štruktúry na  Sloven-
sku je štruktúra Ďurkov, kde boli tromi 
geotermálnymi vrtmi GTD-1 až 3 reali-
zovanými v rokoch 1998 - 99 zachyte-
né najteplejšie geotermálne vody. Tep-
lota vody na  ústí vrtu GTD-2 dosiahla 
až 134 °C. Štruktúra Ďurkov sa nachá-
dza v Košickej kotline, približne 20 km 
východne od Košíc (Obr. 2).

V  rokoch 1971 – 2011 bolo na  Slo-
vensku odvŕtaných 141 geotermál-
nych vrtov v 27 geotermálnych oblas-
tiach. Podľa prieskumu z rokov 2000 - 
2010 bolo zistené, že sa využíva len 46 
vrtov v  35 lokalitách v  13 oblastiach 
(okrem uznaných zdrojov využívaných 
v kúpeľníctve spadajúcich pod Inšpek-
torát kúpeľov a  žriediel Ministerstva 
zdravotníctva SR). Priemerný ročný od-
ber v období 2000 - 2010 bol 237 l.s-1, 
pričom cca 95 l.s-1 pochádzalo z  neo-
génnych pieskov a cca 142 l.s-1 z triaso-

Obr. Schematický rez štruktúrou Ďurkov
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vých karbonátov (vápencov a dolomi-
tov). Až 87 % získaných vôd sa využíva 
na  rekreačné účely (termálne kúpalis-
ká, aquaparky), napríklad v  Bešeňo-

vej, Diakovciach, Dunajskej Strede, 

Galante, v Liptovskom Trnovci, Ora-

viciach, Podhájskej, Poprade, Štú-

rove, Topoľníkoch, Veľkom Mederi, 

Vincovom Lese, Vrbove, a  ďalších). 
„Najbohatším“ regiónom Slovenska 
na  termálne kúpaliská je Podunajská 
nížina a  významnými sú aj Liptovská 
a Popradská kotlina. 

Ako príklad využitia geotermál-

nej energie je potrebné uviesť pro-

jekt Galanta, kde sa geotermálnou 

energiou vykuruje nemocnica a pri-

bližne 1300 bytov na sídlisku Sever. 

Medzi iné príklady využitia patrí vy-

kurovanie budov v  aquaparkoch, 

vykurovanie skleníkov v  Podháj-

skej, v  Zlatnej na  Ostrove, v  Hornej 

Potôni, v Novákoch, chov rýb vo Vr-

bove a  iné. Vyššie uvedená Košická 
kotlina je taktiež vysoko perspektívna, 
dokonca aj na výrobu elektrickej ener-
gie, avšak doposiaľ bez praktického vy-
užitia.

Pri využívaní geotermálnych 

vôd sa tepelne využité geotermál-

ne vody spravidla vypúšťajú pria-

mo z  technológie do  povrchových 

tokov, čo predstavuje nebezpečen-

stvo ich znečistenia zo strany zvýše-

nia teploty a  celkovej mineralizácie 

vody. Na  vypúšťanie tepelne využi-

tých geotermálnych vôd vydávajú 

povolenie okresné úrady, ktoré vo 

svojich rozhodnutiach okrem iné-

ho zohľadnia prietok vody v  povr-

chovom toku a  množstvo a  kvalitu 

vypúšťanej vody tak, aby nedochá-

dzalo k  nepriaznivému ovplyvne-

niu kvality vody v povrchovom toku 

a ohrozeniu ekosystémov. Najvhod-

nejším spôsobom zneškodňovania 

tepelne využitých geotermálnych 

vôd je ich reinjektáž, teda zatláča-

nie späť do horninového prostredia. 

Tým sa zabezpečí neustále dopĺňa-

nie zásob geotermálnych vôd a  zá-

roveň nie sú znečisťované povrcho-

vé vody. 

Fakt, že potenciál geotermálnej 

energie Slovenska nie je dostatočne 

využitý dokumentujú aj vyššie uve-

dené čísla o  využiteľnosti geoter-

málnych vrtov na Slovensku, aj fakt, 

že potenciál geotermálnej ener-

gie Slovenska je ohodnotený na 5538 
MWt, z  ktorého sa využíva 131 MWt. 
Pritom už stredne teplotné zdroje (100 
– 150 °C) sú vhodné na výrobu elektric-
kej energie špeciálnymi technológia-
mi (použitím Rankinovho organického 
cyklu alebo Kalinovho cyklu). Na  Slo-
vensku sú takéto zdroje napr. v Košic-
kej kotline, kde je plánovaná výroba 
elektrickej energie z  geotermálnych 
zdrojov. Naviac, v  súčasnosti existu-
jú technológie využitia tepla suchých 
hornín (známe vo svete pod názvom 
Hot Dry Rock alebo Enhanced Ge-
othermal Systems), ktoré sú založené 
na odvŕtaní vrtov do hĺbky s referenč-
nou teplotou nad 140 °C (v našich pod-
mienkach 4-5 km), ktoré sú navzájom 
umelo hydraulicky prepojené. Do  jed-
ného z  vrtov je vháňaná voda z  po-
vrchu, ktorá sa pri prechode hornino-
vým prostredím zohreje a na povrch je 
čerpaná horúca voda vhodná na výro-
bu elektrickej energie. Na Slovensku sa 
projekty využitia tepla suchých hornín 
pripravujú v  Podunajskej a  Východo-
slovenskej nížine. Tieto technológie sú 
mimoriadne fi nančne a  technicky ná-
ročné, a preto je dnes ťažké odhadnúť, 
v  akom časovom horizonte sa výroba 
elektriny z geotermálnej energie stane 
realitou aj na Slovensku. 

V  zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. 
(o  obnoviteľných zdrojoch) štát pod-
poruje využívanie obnoviteľných zdro-
jov, napr. výkup elektriny z obnoviteľ-
ného zdroja je garantovaný štátom 
počas obdobia 15 rokov. Avšak pod-
ľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví č. 221/2013 Z. z. sa pre 
rok 2014 znížili výkupné ceny elektri-

ny vyrobenej z  geotermálnej energie 
zo  190,51 EUR/MWh na  155,13 EUR/
MWh. Pre elektrickú energiu vyrobe-
nú v organickom Rankinovom cykle sa 
výkupná cena znížila zo 123,24 EUR/
MWh na 118,31 EUR/MWh. Tento fakt 
odradil investorov do  projektov geo-
termálnych elektrární, ktorí od pláno-
vaných zámerov na  Slovensku zatiaľ 
odstúpili.

Môj dojem, že sa tomuto významné-
mu obnoviteľnému zdroju energie ne-
venuje dostatočná pozornosť, podpo-
rujem nasledovnými faktami:
  Podľa zákona č. 569/2007 Z. z. (geo-

logický zákon) je geotermálna voda 
vodou, ktorej teplota v  mieste pri-
rodzeného výveru alebo zachyte-
nia vrtom je vyššia ako 20°C. Zákon 
č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) po-
jem geotermálna voda pozná, ale jej 
teplotu nedefi nuje, ani sa neodvolá-
va na znenie geologického zákona.

  Žiadny legislatívny predpis nedefi -
nuje ochranné pásma geotermál-
nych vôd. Podľa môjho názoru je to 
legislatívne vákuum, ktoré by mal 
zastrešiť vodný zákon. Investície 
do využitia geotermálnej energie sú 
vysoké a  investori by zaiste privíta-
li určitý spôsob ochrany zdroja geo-
termálnych vôd.

  Zníženie výkupných cien elektrickej 
energie zakotvené vo Vyhláške Úra-
du pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 221/2013 Z. z. odrádza investorov 
do  energetických geotermálnych 
projektov. 

Napriek tomu zostávam optimistom 
a verím, že ten obrovský potenciál, kto-
rý využitie geotermálnej energie pre 
Slovensko predstavuje, sa v dohľadnej 
dobe využije a zúročí. Verím, že sa Slo-
vensko bude môcť pochváliť realizá-
ciou nových geotermálnych projektov, 
či už na výrobu elektrickej energie ale-
bo na  jej tepelné využitie. Slovensko 
rozhodne na to má, aj si to zaslúži.

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce

tel.: +420 283 981 432
        +420 603 416 043
fax: +420 283 980 127
www.jako.cz 
e-mail: jako@jako.cz
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Pripomenuli sme si Svetový deň mokradí
Ing. Peter Rusina

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Bratislava

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí informujeme o jednotlivých mokradiach medzinárodného významu nachádzajúcich 

sa na území, ktoré spravuje SVP, š. p., OZ Bratislava, a o niektorých aktivitách vykonaných v rámci manažmentu územia 

týchto mokradí.

ÚVOD
2. február je každoročne vyhlásený 

za  Svetový deň mokradí. V  tento deň 
bol v  roku 1971 v  iránskom meste Ram-
sar podpísaný Dohovor o mokradiach ma-
júcich medzinárodný význam, najmä ako 
biotopy vodného vtáctva, známy aj pod 
názvom Ramsarská konvencia.

Ramsarská konvencia je prvý z  novo-
dobých globálnych medzinárodných do-
hovorov na  ochranu a  racionálne využí-
vanie prírodných zdrojov. V súčasnosti sa 
používa skrátený názov „dohovor o mok-
radiach“. Ochrana mokradí sa stala pred-
metom medzinárodnej spolupráce najmä 
z  toho dôvodu, že najmä nerozumné vy-
užívanie mokradí spôsobilo na celom sve-
te veľký úbytok a vážne ohrozenie mokra-
ďových ekosystémov, ako aj druhov, kto-
ré sú na ne existenčne viazané. Slovenská 
republika pristúpila k Ramsarskej konven-
cii v  rámci bývalej federatívnej republiky 
(ČSFR) v  roku 1990, čím zobrala na  seba 
príslušné záväzky. Ramsarský SR výbor ria-
di a  koordinuje podmienky plnenia tých-
to záväzkov. 

V  prírodných podmienkach strednej 
Európy za  mokrade považujeme všetky 
biotopy, ktorých existencia je podmiene-
ná prítomnosťou vody. Sú to územia s mo-
čiarmi, slatinami, rašeliniskami a  vodami 
prírodnými alebo umelými, trvalými alebo 
dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Zname-
ná to, že medzi mokrade patria všetky úze-
mia prírodného aj umelého pôvodu, kde 
je vodná hladina na povrchu, alebo blízko 
povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva 
plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné 
nádrže. 

Význam mokradí je úzko spätý s  ich 
funkciami v  ekosystéme, ktoré sú nevy-
hnutne potrebné aj pre človeka. Mokrade 
majú význam:
  pre zachovanie rozmanitosti živých or-

ganizmov, ktoré je podmienené pes-
trosťou stanovíšť vznikajúcich v  závis-
losti od hladiny podzemnej vody,

  ako prirodzené čistiarne vôd sa podie-
ľajú na odstraňovaní chemických a or-
ganických odpadov, živín ako aj sedi-
mentov,

  pri zadržiavaní vody v krajine,
  ako zdroj pitnej a úžitkovej vody.
  socioekonomický - pri produkcii dre-

va, pasení, chove rýb a v neposlednom 
rade ako základ rekreačných a turistic-
kých aktivít človeka.
Na  Slovensku momentálne evidujeme 

14 mokradí medzinárodného významu, 
ktoré sú zapísané ako Ramsarské lokality 
(v zátvorke uvádzame dátum ich zápisu):

Parížské močiare (2. 7. 1990), Senné 
rybníky (2. 7. 1990),  Šúr (2. 7. 1990), Čí-

čovské mŕtve rameno (2. 7. 1990) neskôr 
včlenené do ramsarskej lokality  Dunajské 
luhy (26. 5. 1993), Latorica (26. 5. 1993), 
Niva Moravy (26. 5. 1993), Alúvium Ruda-
vy (17. 2. 1998), Mokrade Oravskej kotliny 
(17. 2. 1998), Mokrade Turca (17. 2. 1998), 
Poiplie (17. 2. 1998), rieka Orava a  jej prí-
toky (17. 2. 1998), Domica (2. 2. 2001), Tisa 
(4. 12. 2004), Demänovské jaskyne (17. 11. 
2006).

RAMSARSKÉ LOKALITY 
V SPRÁVE SLOVENSKÉHO 
VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, 
OZ BRATISLAVA

Až 5 lokalít sa nachádza na území, ktoré 
spadá pod správu Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p., OZ Bratislava: 
Parížské močiare, Šúr, Dunajské luhy, Niva 
Moravy a Alúvium Rudavy. 

PARÍŽSKE MOČIARE v  Gbelciach sa 
rozprestierajú sa na území 184,05 ha. Ná-
rodná prírodná rezervácia (NPR) Parížske 
močiare je zásobovaná vodou z Parížske-
ho potoka. Dĺžka celého toku je 41,5 km. 
V  polovici toku sa medzi obcami Nová 
Vieska - Gbelce nachádza rozšírená, z juž-
nej strany hrádzou ohradená vodná nádrž 
o dĺžke cca 4 km a šírke od 20 metrov až 
1000 m, ktorá tvorí jadro lokality. Vyskytu-
jú sa tu lužné močiarne ekosystémy s trs-
ťou, pálkou a  ostricami, významný bio-
top hniezdiaceho a  migrujúceho vodné-
ho vtáctva. V  minulosti bola spracovaná 
OZ Bratislava štúdia vodných pomerov 
v  povodí Parížskeho potoka nad NPR Pa-
rížske močiare, ktorej cieľom bolo ozrej-
menie vodných pomerov v časti povodia 
Parížskeho potoka nad územím NPR Paríž-
ske močiare, pretože zo strany ochranár-
skych organizácii vzišla požiadavka nad-
lepšovať celoročne prítoky vody do  NPR 
Parížske močiare a udržiavať trvalo voľnú 
hladinu v priestore rezervácie. Mala napo-
môcť aj pri rozhodovacom procese úpra-
vy manipulačných poriadkov existujúcich 
vodných nádrží v povodí Parížskeho poto-
ka situovaných nad NPR Parížske močiare. 

ŠÚR – táto ramsarská lokalita sa nachá-
dza pri Svätom Jure a má rozlohu 1136,6 
ha. Šúr  je ojedinelým prírodným úkazom 
so zvláštnym spôsobom vzniku. Vznikol 
zhruba pred desaťtisíc rokmi, v  mladších 
štvrtohorách, v priehlbine pozdĺž východ-
ných svahov Malých Karpát. Táto priehl-
bina vznikla tektonickou činnosťou a  na-
pĺňala sa vodou pritekajúcou z  malokar-
patských svahov a  Dunaja. Vzniklo tu tak 

Parížske močiareParížske močiare
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obrovské, no veľmi plytké jazero, ktoré sa 
napĺňalo nielen vodou, ale postupne sa za-
nášalo aj štrkom, pieskom a hlinou. V plyt-
kej vode sa darilo rastlinám, ktoré postupne 
odumierali a usadzovali sa na dne. Tlením 
sa z nich vytvárala rašelina. Tak postupne 
vznikol Šúr, nepriechodný močiar pokry-
tý stromami a iným rastlinstvom, v priebe-
hu roka často zaliaty vodou. V  tomto ob-
dobí siahal od Bratislavy po Modru a Ber-
nolákovo. Močariny tvorili prirodzenú zá-
sobáreň zveriny a  vtáctva pre obyvateľov 
okolitých obcí. Zároveň tvorili aj rezervoár 
pitnej vody, ale keďže boli prekážkou pre 
rozširovanie poľ- nohospodárskych plôch, 
už v stredoveku sa usilovali o  ich vysušo-
vanie. To sa však dialo iba v  malom roz-

sahu a  Šúru to podstatnejšie neublížilo. 
V  roku 1896 prekopali cez Šúr kanál, kto-
rý prispel k  podstatnému zníženiu hladi-
ny jeho vôd. Kanál sa však po čase zaniesol 
a  voda stúpla na  pôvodnú výšku. Už vte-
dy prírodovedci upozorňovali na  mimo-
riadnu hodnotu jeho fauny i fl óry. Napriek 
úsiliu o jeho záchranu vznikol v roku 1929 
vládny projekt na  úplnú likvidáciu Šúru. 
Kvôli hospodárskej kríze bol pozastavený, 
ale už v rokoch 1941 až 1943 bol vykopa-
ný ďalší kanál, ktorý odviedol vody z  pri-
tekajúcich potokov. Šúr takmer úplne vy-
schol. V suchom rašelinisku sa začalo dariť 
požiarom. Až v  roku 1952 sa ochranárom 
podarilo dosiahnuť, že rezervácia bola vy-
hláškou Povereníctva školstva, vied a ume-
ní vyhlásená za chránené územie. Šúr si to 
skutočne zaslúžil. Veď v  súčasnosti pred-
stavuje najväčší zvyšok vysokokmenného 
barinato-slatinného lesa, pričom je prav-
depodobne posledným a jediným pôvod-
ným biotopom - životným priestorom jel-
šového lesa tohto typu v strednej Európe. 

Hodnotné sú aj zvyšky mokrých a rašelino-
vých lúk po obvode jelšového lesa a teplo-
milné brestové dúbravy Panónskeho hája. 
Rastie tu niekoľko desiatok vzácnych, chrá-
nených a  existenčne ohrozených rastlín. 
Šúr je významným sídlom chránených dru-
hov obojživelníkov a plazov a nemenej vý-
znamným miestom pre hniezdenie ohro-
zených druhov vtákov. Väčšina z  týchto 
druhov je chránená Bernskou konvenciou, 
ktorú podpísala aj Slovenská republika. 
Niektoré druhy sú chránené aj podľa ďal-
ších medzinárodných dohovorov. Na úze-
mí rezervácie žijú napr. viaceré druhy ne-
topierov, ktoré sú chránené aj Bonn-
skou konvenciou a  osobitnou Dohodou 
o ochrane netopierov v Európe (Slovensko 

ratifi kovalo aj tieto medzinárodné dohovory).
Napriek tomu, že sa NPR Šúr dostalo aj ta-
kéhoto medzinárodného uznania, čaká 
už vyše šesťdesiat rokov na zabezpečenie 
zodpovedajúcej úrovne ochrany. Prírodné 
hodnoty tohto jedinečného územia boli 
totiž v minulosti narušené už spomínaný-
mi viacerými negatívnymi faktormi, z kto-
rých väčšina, žiaľ, pôsobí dodnes. Rozho-
dujúcim negatívnym faktorom z  hľadis-
ka existencie mokraďových spoločenstiev 
bolo narušenie vodného režimu v dôsled-
ku odvodnenia. Za  posledných 60 rokov 
nebola tomuto problému venovaná do-
statočná pozornosť a  mokraďové spolo-
čenstvá v rezervácii tak trpia nedostatkom 
vody. Preto je potešiteľné, že sa v nedáv-
nej minulosti uskutočnila realizácia projek-
tu na obnove vodného režimu v NPR Šúr. 
Na jeho príprave a realizácii sa podieľal OZ 
Bratislava. Okrem priamej dotácie vodami 
z tokov stekajúcich zo svahov Malých Kar-
pát bol vybudovaný aj odľahčovací objekt 
na Šúrskom kanáli, ktorý počas povodňo-

vých prietokov umelo  simuluje pôvodné 
povodňové záplavy

ALÚVIUM RUDAVY - lokalitu tvo-
rí časť neregulovaného toku rieky Ruda-
va (ľavostranný prítok Moravy), ktorý pre-
teká cez viate piesky Záhorskej nížiny 
na  západnom Slovensku, a  časť toku Ru-
dávky. Zachovalý komplex meandrujú-
cich tokov a  priľahlých mokradí je spre-
vádzaný svojráznou vegetáciou so vzác-
nymi spoločenstvami. Predstavuje repre-
zentatívnu ukážku ekosystému malých 
nížinných tokov s  lužnými lesmi, mokrý-
mi lúkami, močiarmi a  rašelinnými spo-
ločenstvami, ktoré sa striedajú so sucho-
milnými spoločenstvami viatych pieskov.
Územie patrí do geomorfologického celku 
Borskej nížiny, ktorá je súčasťou Záhorskej 
nížiny. Tok Rudavy vznikol neskoršie ako 
viate piesky, ktoré boli naviate najviac v do-
bách medziľadových. Rudava vznikla sú-
stredením tokov v malokarpatskej depresii 
a prerezaním komplexu viatych pieskov pri 
poklese rieky Morava. Preto sa tu stretávajú 
dva typy reliéfu: eolický, vytvorený vetrom, 
a  fl uviálny, vytvorený činnosťou vodné-
ho toku. Na väčšine toku je rieka nezregu-
lovaná a vytvára meandre. V minulosti vy-
konané melioračné zásahy najviac postihli 
úsek toku medzi riečnym km 24 - 37, kde 
bolo v blízkosti pôvodného toku vyhĺbené 
nové koryto s  prietočnou kapacitou Q100. 
Došlo tým k  presmerovaniu toku Rudavy 
z  prirodzeného prostredia lesného bioto-
pu priamo do agrocenózy. Riešenie navrh-
nuté SVP, š. p., OZ Bratislava pozostávalo 
z odvedenia časti prietoku v novom koryte 
cez odberný objekt a zavodnením pôvod-
ného, starého koryta Rudavy. Zvýšenie hla-
dín v novom koryte Rudavy aj pri menších 
prietokoch sa docielilo vybudovaním kas-
kády nízkych balvanitých sklzov vzdúvajú-
cich vodu na požadovanú úroveň. Realizá-
cia projektu „Renaturácia Rudavy“ umož-
nila obnoviť významnú funkciu toku ako 
biokoridoru, a  zároveň zabezpečila trva-
lé podmienky pre existenciu ohrozených 
druhov a spoločenstiev v tomto priestore.

DUNAJSKÉ LUHY - ramsarská loka-
lita predstavuje jednu z  mimoriadne vý-
znamných mokradí na  Slovensku, ktoré 
boli zahrnuté do  Zoznamu medzinárod-
ne významných mokradí podľa článku 2 
Ramsarského dohovoru (Dohovor o  mok-
radiach majúcich medzinárodný význam 
predovšetkým ako biotopy vodného vtác-
tva). Územie Dunajských luhov má rozlohu 
14 488 ha. Rozprestiera v blízkosti hlavné-
ho toku Dunaja (predovšetkým na jeho ľa-
vom brehu), v pohraničnej oblasti s Maďar-
skom, v  76 km dlhom úseku od  Bratislavy 

ŠúrŠúr
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až po  Klížsku Nemú (rkm 1789-1865). Ide 
o dobre vyvinutý systém ramien, mŕtvych 
ramien, piesčitých a  štrkových brehov. 
Územie je tvorené lužnými lesmi, močiarmi 
a mokrými lúkami, ktoré poskytujú biotop 
pre mnohé vzácne a ohrozené druhy rast-
lín a  živočíchov. Chránená krajinná oblasť 
sa rozprestiera na Podunajskej nížine v ge-
omorfologickom celku Podunajská rovina, 
vedľa slovenského a slovensko-maďarské-
ho úseku Dunaja od  Bratislavy až po  Veľ-
kolélsky ostrov v  okrese Komárno. Pozo-
stáva z piatich samostatných častí. Toto je-
dinečné územie sa celé nachádza na  are-
centnom agradačnom vale Dunaja. Systém 
agradačných valov a akumulačných depre-
sií s  hustou sieťou riečnych ramien s  pre-

vahou sedimentačnej akumulácie vznikol 
ešte pred zásahmi do  prírodného hydro-
logického režimu Dunaja. Takto vytvore-
ná ramenná sústava sa zachovala čiastoč-
ne v úseku od Dobrohrošte po Sap, ale aj 
napriek tomu patrí k najväčším vnútrozem-
ským riečnym deltám v Európe. Na regulá-
ciu vody v jednotlivých častiach ramennej 
sústavy slúžia vybudované priečne línie, 
ktoré rozdeľujú inundačné územie na  7 
sekcií. Pri umelej záplave dochádza k  za-
plaveniu 60 -70 % inundačného územia. 
V hornej časti (od rkm 1860 po rkm 1851,7) 
sa pôvodné koryto Dunaja nachádza pod 
vzdutou hladinou zdrže. Časť vôd Dunaja 
je v  rkm 1842 zo zdrže prevedená do de-
rivačného kanála, ktorý ústi do  pôvodné-
ho koryta Dunaja v  rkm 1811. V  závislosti 
od hydrologických podmienok pozdĺž Du-
naja sa tu na pomerne malom území vysky-
tujú spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, 
lúčne a psamofi lné. Vo vzácnych a ohroze-
ných spoločenstvách vodných rastlín otvo-
rených plôch ramennej sústavy sú zastúpe-

né chránené druhy lekno biele, leknica žltá, 
vzácna salvínia plávajúca, kotvica plávajú-
ca, leknovec štítnatý a  i. V  lúčnych spolo-
čenstvách a v bývalých mŕtvych ramenách 
rastú viaceré ohrozené druhy. Lesné spolo-
čenstvá ovplyvňuje predovšetkým vyššia 
až vysoká hladina podzemnej vody a  ob-
časné záplavy. V závislosti od výšky hladi-
ny podzemnej vody sa tu vyvinuli spolo-
čenstvá vŕbových jelšín, dubových jasenín 
a  brestových jasenín s  topoľom, bresto-
vých jasenín s hrabom a drieňových dúb-
rav.   Zoocenózy Dunaja a  priľahlých lu-
hov sú ovplyvnené pestrosťou biotopov 
od  vodných až po  xerotermné. Zoogeo-
grafi cky je územie pod vplyvom Panón-
skej nížiny, ale i  alpskej sústavy, s  ktorý-

mi je prepojené prostredníctvom Dunaja. 
Významne sú tu zastúpené najmä faunis-
tické prvky močiarnych a  vodných bioce-
nóz a spoločenstvá lužných lesov. Osobit-
ný význam má územie pre hniezdenie a hi-
bernáciu vodného vtáctva. Pravidelne sa tu 
vyskytujú vzácne druhy vtákov, ako naprí-
klad orliak morský, beluša malá a  volavka 
purpurová. Slovensko-maďarský úsek Du-
naja je medzinárodne významným vtáčím 
územím (IBA). Dôležitou zložkou živočíš-
stva chráneného územia sú ryby. V Dunaji 
a jeho ramenách sa vyskytuje najvyšší po-
čet druhov rýb zo všetkých vodných tokov 
Slovenska. Táto skupina živočíchov patrí 
medzi najviac postihnuté výstavbou vod-
ných diel na  Dunaji. Zo vzácnych a  chrá-
nených druhov tu žije divá forma kapra 
(sazan), blatniak tmavý, šabľa krivočiara 
a býčko škvrnitý. Celé územie CHKO je za-
písané do Zoznamu mokradí medzinárod-
ného významu (Ramsarská konvencia) vrá-
tane predtým samostatnej lokality Číčov-
ské mŕtve rameno. Je to lokalita, v blízkos-

ti ktorej sa roku 1965 pri povodni pretrhla 
ochranná hrádza Dunaja.

NIVA MORAVY - územie s  rozlohou 
5380 ha zahŕňa slovenský úsek rieky Mo-
rava medzi obcou Brodské a ústím do Du-
naja a najcennejšiu časť nivy pri hraniciach 
s  Českou republikou a  Rakúskom, so za-
chovalými a vyvinutými komplexami rôz-
nych mokradí - tokov, kanálov, ramien, 
močiarov, periodických mlák, mokrých lúk 
a  pasienkov, lužných lesov a  pod. Väčšia 
časť leží v území CHKO Záhorie a zahŕňa aj 
niektoré rezervácie. Niva Moravy je aj sú-
časťou trilaterálneho ramsarského územia 
Dyje – Morava – Dunaj. Na  slovenskom 
úseku je Morava nížinná rieka s veľmi ma-
lým spádom (priemerne 0,18 %), ktorá sa 
zarezáva do  kvartérnych sedimentov eo-
lického a  fl uviálneho pôvodu a  vytvára 
meandrujúci tok s  hustou sieťou ramien 
a  meandrov. Priľahlý pás územia Moravy 
má zmenenú hydrologickú sieť, nie je pria-
mo odvodňovaný prirodzenými tokmi, ale 
sústavou kanálov. V tejto lokalite sa usku-
točnilo viacero projektov, napr. projekt re-
alizovaný v  rámci programu Ochrana bi-
odiverzity (GEF), orientovaný aj do  časti 
alúvia Moravy v rámci CHKO Záhorie. Spo-
mínaný projekt riešil sprietočnenie a  oži-
venie štyroch odstavených meandrov Mo-
ravy v rkm 12, 19, 65 a 66. Zrealizovalo sa 
sprietočnenie ramena v rkm 12 a 19. Vo vý-
skume a monitorovaní zmien vyvolaných 
sprietočnením pôvodných meandrov Mo-
ravy pokračoval ďalej vedecko-technický 
projekt Úvodné riešenie k  problematike 
renaturácie rieky Moravy v úseku Tvrdoni-
ce - Devín vo viacerých svojich etapových 
úlohách. Nasledovali ďalšie projekty rieše-
né už v spolupráci s rakúskymi partnermi, 
napr. BGM a  MORE, ktoré boli zamerané 
na renaturáciu toku Moravy v jednotlivých 
parciálnych úsekoch. 

ZÁVER
Už z defi nície mokradí vyplýva fakt, že 

pre všetky mokrade je práve voda nena-
hraditeľným fenoménom. Preto je v  ob-
lasti vodnej zložky samozrejmá úzka spo-
lupráca správcu toku so  zložkami ochra-
ny prírody, mimovládnymi organizáciami 
a  ďalšími zainteresovanými inštitúciami. 
Keďže územie spravované OZ Bratislava 
leží väčšinou v  prihraničných regiónoch, 
má spolupráca v  mnohých prípadoch aj 
cezhraničný charakter.

LITERATÚRA
Medzinárodne významné mokrade [online, 
citované 14. 2. 2014], dostupné na  internete 
http://www.sopsr.sk/webs/MokrSlov/
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Ku koncepcii makroregionálnych stratégií

Základom spolupráce na  úrovni 
makroregiónov je zmysel pre regionál-
nu identitu, snaha o spoločné strategic-
ké plánovanie a ochota združovať zdro-
je.

Koncepcia makroregionálnych stra-
tégií je založená na zásadách:
  integrácie – začlenenie cieľov 

do  existujúcich politických rámcov 
(rámec EÚ, regionálny rámec, vnút-
roštátny rámec, miestny rámec, 
predvstupový rámec), programov 
a fi nančných nástrojov; 

  koordinácie – programov (programy 
EÚ, programy pre jednotlivé kraji-
ny, programy pre územnú spoluprá-
cu, programy v rámci odvetví) politi-
ky, stratégie a zdrojov fi nancovania, 
ktoré nebudú delené podľa sektoro-
vých politík, aktérov alebo rozličných 
stupňov riadenia;

  spolupráce – spolupráca krajín a od-
vetví v celom regióne s cieľom otvo-
riť sa myšlienkam regionálneho roz-
voja;

  viacúrovňového riadenia – intenzív-
nejšia spolupráca v  rámci rôznych 
úrovní tvorby politík bez vytvárania 
nových stupňov rozhodovania;

  partnerstva – krajiny EÚ a  krajiny, 
ktoré nie sú členmi EÚ spolupracu-
jú na  základe spoločných záujmov 
a vzájomnej úcty. 
Charakteristickými spoločnými črta-

mi makroregionálnych stratégií je fakt, 
že nevyužívajú žiadne dodatočné fon-
dy EÚ, nepracujú s  novými inštitúcia-
mi a  nie sú upravené novými právny-
mi predpismi. Z  tohto dôvodu si spo-
lupráca vyžaduje väčšiu koherentnosť 
a koordináciu medzi fondmi, štruktúra-
mi a opatreniami. Stratégiami sa vytvo-
rili pracovné štruktúry okolo prioritných 

oblastí a politické vedenie v každej ob-
lasti prevzali zúčastnené krajiny, regió-
ny alebo organizácie za  podpory EKv 
úlohe sprostredkovateľa. 

PRIDANÁ HODNOTA 
MAKROREGIONÁLNYCH 
STRATÉGIÍ
  intenzívnejší rozvoji politiky – mak-

roregionálna perspektíva plánovania 
investícií do infraštruktúry;

  výhodnejší pomer medzi kvalitou 
a  cenou – dialóg o  fi nancovaní po-
dunajskej oblasti;

  lepšia integrácia a  koordinácia – 
efektívnejšie prepojenie s  existujú-
cimi iniciatívami, ako napríklad Me-
dzinárodná komisia na ochranu rieky 
Dunaj (ICPDR), Spoločné výskumné 
centrum EK (JRC), Energetické spolo-
čenstvo, Medzinárodná organizácia 
pre migráciu, Čiernomorská synergia 
atď.;

  riešenie nerovností medzi regiónmi 
a podpora územnej súdržnosti;

  podpora viacúrovňového riadenia – 
spoločné plánovanie a  organizácia 
fi nancovania na  regionálnej, štátnej 
a miestnej úrovni; konzultácie zdola 
nahor;

  zlepšenie spolupráce so susednými 
krajinami – spolupráca medzi člen-
skými a nečlenskými krajinami EÚ. 
Zatiaľ je implementácia makroregi-

onálnych stratégií stále v  začiatkoch 
a  pred komplexnou implementáciou 
stoja ďalšie výzvy:
  výber správnych cieľov (ciele sú roz-

delené podľa prioritných oblastí), 
  trvalá politická angažovanosť, 
  fi nancovanie (zosúladenie fi nanč-

ných prostriedkov - programy európ-
skej územnej spolupráce, 

  skombinovanie grantov a  pôžičiek 
(napr. prostredníctvom investičného 
nástroja pre západný Balkán), je vý-
znamným krokom vpred najmä pre 
krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, 

  začlenenie makroregionálne-
ho prístupu do  partnerských do-
hôd v programovom období 2014 – 
2020), 

  organizácia,  riadenie a  správne sta-
novenie ukazovateľov na  meranie 
pokroku. 

STRATÉGIA EÚ PRE DUNAJSKÝ 
REGIÓN (DUNAJSKÁ STRATÉGIA)

Dunajský región predstavuje oblasť 
Európy s veľkým potenciálom pre eko-
nomický a  sociálny rozvoj prostredníc-
tvom zlepšenia v  nasledovných oblas-
tiach: 
  manažmente environmentálnych 

hrozieb, 
  odstraňovaní bariér v  rámci cestnej 

a vlakovej dopravy,
  zabezpečení dodávok energie,
  rovnováhe sociálno-ekonomického 

rozvoja, 
  vzdelaní, výskume, vývoji a 
  bezpečnosti obyvateľstva.

Slovenská republika sa od samotné-
ho začiatku aktívne zapojila do prípravy 
Stratégie EÚ pre dunajský región. Vlá-
da uznesením č. 149/2010 schválila Ná-
rodnú pozíciu k stratégii EÚ pre dunaj-
ský región a zodpovednosť národného 
koordinátora bola delegovaná na Úrad 
vlády Slovenskej republiky (http://
www.dunajskastrategia.gov.sk/).

V  rámci Dunajskej stratégie boli vy-
členené 4 piliere spracované do11 pri-
oritných oblastí:

Koncepcia makroregionálnych stratégií Európskej komisie (EK) je dielom spoločného úsilia členských krajín Európskej únie 

(EÚ) reagovať na zhoršenie kvality životného prostredia. Výsledkom tohto úsilia bolo ustanovenie nového teritoriálneho 

rozdelenia - makroregionálnych stratégií, a to Stratégie EÚ pre región Baltského mora (prijatá v roku 2009) a Stratégie 

EÚ pre dunajský región (prijatá v júni 2011). Európska rada (ER) následne vyzvala EK, aby predložila aj Stratégiu EÚ pre 

jadransko-iónsky región, ktorá by mala byť prijatá do konca roka 2014. Naviac aj ďalšie regióny EÚ zvažujú prínosy takéhoto 

prístupu.
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I. Prepojenie podunajskej oblasti 

 1. Zlepšiť mobilitu a multimodalitu 
 a) vnútrozemské vodné cesty 
 b)  cestné, železničné a letecké spoje-

nia 
 2.  Podporovať udržateľnejšie zdroje 

energií 
 3.  Podporovať kultúru a  cestovný 

ruch, kontakty medzi ľuďmi 
II. Ochrana životného prostredia v po-

dunajskej oblasti 

 4. Obnoviť a udržať kvalitu vôd 
 5.  Riadiť riziká v  oblasti životného 

prostredia 
 6.  Chrániť biodiverzitu, krajinu a kva-

litu ovzdušia a pôd 
III. Rozvíjanie prosperity v  podunaj-

skej oblasti 

 7.  Rozvíjať znalostnú spoločnosť pro-
stredníctvom výskumu, vzdeláva-
nia a informačných technológií 

 8.  Podporovať konkurencieschop-
nosť podnikov vrátane rozvoja zo-
skupení 

 9.  Investovať do ľudí a zručností 
IV. Posilnenie podunajskej oblasti 

 10.  Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu 
a spoluprácu 

 11.  Spolupracovať s  cieľom podporiť 
bezpečnosť a  riešiť organizovanú 
a závažnú trestnú činnosť 

OBNOVIŤ A UDRŽAŤ KVALITU VÔD
Prioritná oblasť 4 „Obnoviť a  udr-

žať kvalitu vôd“ je spoločne koordi-
novaná  Slovenskom a  Maďarskom. 
Za  Slovenskú republiku je koordiná-
torom prioritnej oblasti 4 od 1. 1. 2014 
Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ 
Sekcie vôd Ministerstva životného pro-
stredia Slovenskej republiky. Za  Ma-
ďarskú republiku je koordinátorom 
prioritnej oblasti 4 Ottó András Szabó 
z Národného inštitútu životného pros-
tredia v Budapešti. 

Ciele prioritnej oblasti 4 sú zhrnu-
té do  14 aktivít (http://www.vuvh.sk/
index.php/sk_SK/DunajskaStrategia/
DsRiadenie):
 1.  Plne implementovať Plán ma-

nažmentu povodia Dunaja.
 2.  Výrazne posilniť spoluprácu 

na úrovni čiastkových povodí.
 3.  Pokračovať v  rozširovaní a podpo-

re systémov zberu údajov, ktoré už 
vyvinula ICPDR.

 4.  Pokračovať vo zvyšovaní hlavných 
investícií do  budovania a  vylepšo-
vania mestských čistiarní odpado-
vých vôd v  povodí Dunaja, vráta-

ne opatrení na  budovanie kapacít 
na regionálnej a lokálnej úrovni pre 
návrh takejto infraštruktúry.

 5.  Zriadiťochranné pásma pozdĺž riek 
na zadržanie živín a presadzovať al-
ternatívny zber a  nakladanie s  od-
padom v malých vidieckych osídle-
niach.

 6.  Podporiť a  vyvinúť aktívny proces 
dialógu a  spolupráce medzi auto-
ritami zodpovednými za  poľno-
hospodárstvo a životné prostredie 
za  účelom zabezpečenia účinnosti 
opatrení na  riešenie poľnohospo-
dárskeho znečistenia.

 7.  Na príslušnej úrovni legislatívne za-
bezpečiť limity pre prítomnosť fos-
fátov v čistiacich prostriedkoch.

 8.  Nakladať s  nebezpečnými látkami 
a kontaminovaným kalom s pomo-
cou najnovších a najlepšie dostup-
ných (BAT) technológií a  podpo-
rovať nápravné opatrenia pre pro-
ducentov nebezpečných látok ale-
bo opustené priemyselné areály 
a skládky odpadov.

 9.  Zabezpečiť správnu kontrolu 
a  progresívnu náhradu látok, kto-
ré sú považované za  problematic-
ké pre dunajský región.

 10.  Zredukovať existujúce bariéry zne-
možňujúce 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  integrované-
ho vodného hospodárstva v povo-
dí Dunaja medzi rozhodovacími or-
gánmi na všetkých úrovniach a me-
dzi obyvateľmi regiónu.

 13.  Presadzovať opatrenia zamera-
né na znižovanie defi citu vo vedo-
mostiach, na  rozvoj a  prenos ná-
strojov, metód a návodov zamera-
ných na  bezpečnosť dodávky pit-
nej vody.

 14.  Podporovať posilnenie Integrova-
ného manažmentu pobrežnej ob-
lasti (ICZM) a Prímorského priesto-
rového plánovania (MSP) na  zá-
padných brehoch Čierneho mora. 

Bezpečnosť dodávky pitnej vody – 
výzva pre dunajský región

V rámci aktivity 13 sa v dňoch 16. 

– 17. 12. 2013 uskutočnila v Bratisla-
ve medzinárodná konferencia s  ná-
zvom Bezpečnosť dodávky pitnej 
vody – výzva pre dunajský región. 

Na  konferencii bolo registrovaných 
viac ako 85 účastníkov zo Slovenska, 
Maďarska a Rakúska. Organizáciu kon-
ferencie zabezpečila Slovenská repub-
lika, koordinátor za  PO4 MŽP SR spo-
lu s  technicko-odbornou asistenciou 
Výskumného ústavu vodného hospo-
dárstva.

Cieľom konferencie bolo informova-
nie vodohospodárov a najmä vodáren-
ských spoločností o makroregionálnych 
stratégiách, ako aj poskytnutie platfor-
my pre diskusiu a  výmenu skúseností 
týkajúcich sa dodávky pitnej vody, uka-
zovateľov kvality pitnej vody, nových 
analytických metód, mikrobiologických 
ukazovateľov a  modelov prúdenia vo 
vodovodnej sieti. 

Dodávka bezpečnej pitnej vody je 
prioritou každého štátu podporovaná 
environmentálnou politikou EÚ (Kon-
cepcia na  ochranu vodných zdrojov, 
COM(2012) 673 fi nal). Na Slovensku sú 
otázky spojené s  dodávkou bezpečnej 
pitnej vody a odkanalizovania zahrnuté 
aj v pripravovanom operačnom progra-
me Kvalita životného prostredia (OP 
KŽP) na  obdobie 2014 - 2020. V  rám-
ci OP KŽP je podporený aj cieľ spoje-
ný s presadzovaním adaptácie na zme-
nu klímy a  prevencie a  riadenia rizík. 
V rámci toho je zabezpečenie dodávky 
bezpečnej pitnej vody v súvislosti s kli-
matickou zmenou jednou z  kľúčových 
priorít.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 
KONFERENCIE
  Dunajská stratégia poskytuje spoloč-

nú a  jedinečnú platformu na  spolu-
prácu členských a  nečlenských štá-
tov dunajského regiónu;

  Princípom je spoločný prístup k  rie-
šeniu problémov zúčastnených kra-
jín, čím makroregionálna spolupráca 
nahrádza konkurenciu;

  Stanovenie aktivít Dunajskej straté-
gie je organizované na princípe sub-
sidiarity - „zdola nahor“;

  Koordinovaný prístup k  tvorbe pri-
orít v  rámci operačných programov 
pre roky 2014 - 2020 zabezpečí rie-
šenie vymedzených problémov spo-
ločnými silami;

  Dunajská stratégia predstavuje pla-
tformu pre odborné diskusie a  vý-
menu informácií o  nových techno-
lógiách, o  nových analytických me-
tódach pre pitné vody a  o  kvali-
te povrchových a  podzemných vôd 
v jednotlivých regiónoch. 
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Väzby a prieniky Stratégie EÚ 
pre dunajský región v rámci

administratívnych štruktúr EÚ

Najmä v  súvislosti s  globálnou ce-
losvetovou hospodársko-fi nančnou 
krízou, ktorá Európsku úniu (EÚ) za-
siahla rokom 2008, ale aj s  globálnou 
environmentálnou hrozbou v  podobe 
meniacej sa klímy spôsobujúcej nárast 
hydrologických extrémnych javov (po-
vodne, suchá, nedostatok vody), star-
nutím obyvateľstva, nárastom chudo-
by, atď., zverejnila Európska komisia 
(EK) v roku 2010 novú stratégiu Euró-

pa 2020 (1). 
Stratégie vo svojej podstate zname-

najú dlhodobé všeobecnejšie formulo-
vané zámery, ciele, rešpektujúc pred-
stavu budúceho stavu. Stratégia Euró-
pa 2020 sa zameriava na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a  inklu-
zívneho rastu. 

Od  roku 2008 začala EÚ rozvíjať 
myšlienku makroregionálnych straté-
gií ako novej formy teritoriálnej spolu-
práce v rámci EÚ. Počas fi nálnej schva-
ľovacej fázy Stratégie pre región Bal-
tického mora sa z  rakúsko-rumunskej 
iniciatívy začali prípravy Dunajskej 
stratégie. 9. decembra 2010 EK zve-
rejnila návrh oznámenia o Stratégii EÚ 
pre dunajský región spolu so sprievod-
ným dokumentom „Akčný plán Straté-
gie EÚ pre dunajský región“. Dunajská 

stratégia (2) bola schválená na zasad-
nutí Európskej rady 

24. júna 2011 počas maďarské-
ho predsedníctva. Ambíciou Dunaj-
skej stratégie (DS) je vytvoriť mecha-
nizmus spoločnej zodpovednosti kra-
jín dunajského regiónu za  ekonomic-
ký a spoločenský rozvoj podunajských 
krajín pri uchovávaní prírodného a kul-
túrneho dedičstva. Jeden zo štyroch pi-
lierov DS - pilier 2 - je venovaný ochra-
ne životného prostredia v podunajskej 
oblasti. Ochrana životného prostredia 

sa v tomto pilieri sústreďuje na obno-
vu a udržanie kvality vôd (PA4), riade-
nie rizík v oblasti životného prostredia 
(PA5) a  ochranu biodiverzity, krajiny 
a kvality ovzdušia a pôd (PA6). 

Slovensko s  Maďarskom koordinu-
jú PA4 „Obnoviť a  udržať kvalitu vôd“ 
(3). Vízie, ciele a akčný program PA4 zo-
brazuje obrázok č. 2. Začlenenie a pre-
pojenie DS v  rámci administratívnych 
štruktúr EÚ zobrazujú obrázky č. 1 a 2. 
S ohľadom na to, že DS sa riadi „troma 
nie“ žiadne nové pravidlá, žiadne nové 
inštitúcie, žiadne ďalšie prostriedky. 
Obrázok č. 2 sumarizuje možné fi nanč-
né zdroje využiteľné na plnenie cieľov 
a jednotlivých bodov akčného progra-
mu DS. 

Rokom 2012 Slovenská republi-
ka začala aktívne pracovať na príprave 
partnerskej dohody (4) medzi EK a SR 
na obdobie rokov 2014 – 2020. 

Koordináciu aktivít v  rámci EÚ pro-
stredníctvom Európy 2020, jednotli-
vých makroregionálnych stratégií vrá-
tane DS, príprave partnerskej dohody 
zabezpečuje generálne riaditeľstvo re-
gionálnej politiky EK DG REGIO (5). Vzá-
jomné väzby a  prepojenia medzi jed-
notlivými aktivitami a  štruktúrami EK 
zobrazuje obrázok č. 1. 

Paralelne s týmito aktivitami je pre-
pojený t. č. už 7. environmentálny akč-
ný programEÚ (EAP). Jeho vízie a  cie-
le sa vo viacerých oblastiach prelínajú 
s   cieľmi stratégie Európa 2020 a  DS. 
Konkrétne prepojenie a  rozpracova-
nie týchto cieľov EÚ očakáva v jednot-
livých partnerských dohodách člen-
ských krajín. 

7. EAP je prepojený nielen na  stra-
tégie EÚ, ale aj na  smernice EÚ v  ob-
lasti životného prostredia. Koncepcia 
ochrany vodných zdrojov Európy (6), 

zverejnená v  decembri 2012, vznikla 
z  rozpracovania cieľa 1  7. EAP „Chrá-
niť, zachovávať a  zveľaďovať prírodný 
kapitál“. 

Táto väzba aj prostredníctvom 7. 
EAP prepojila vybrané vízie a ciele stra-
tégie Európa 2020 s  cieľmi a  víziami 
smernice 2000/60/ES. Vlastná imple-
mentácia cieľov Koncepcie ochrany 
vodných zdrojov Európy je realizovaná 
prostredníctvom CIS 2013 – 2015 (Spo-
ločná implementačná stratégia pre 
rámcovú smernicu o  vode (2000/60/
ES) a  povodňovú smernicu (2007/60/
ES)). 

Koordináciu aktivít v  rámci EÚ pro-
stredníctvom implementácie rámco-
vej smernice o vode (2000/60/ES) a po-
vodňovej smernice (2007/60/ES) za-
bezpečuje generálne riaditeľstvo ži-
votného prostredia EK DG ENVIRO (7). 
Vzájomné väzby a  prepojenia medzi 
jednotlivými aktivitami a  štruktúrami 
EK zobrazuje obrázok č. 1. 

Obrázky na nasledujúcej strane si 
môžete detailne pozrieť na: http://
www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/Dunaj-
skaStrategia/Dunajska-strategia
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Vysvetlivky a skratky k obrázku č. 1
OP KŽP – operačný program Kvalita životného prostredia 
IR OP – Integrovaný regionálny operačný program, OP EVS – operačný program 
Efektívna verejná správa, OP VaI – operačný program Výskum a inovácie, OP II 
– operačný program Integrovaná infraštruktúra, OP ĽZZaI – operačný program 

Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia 
EAP – environmentálny akčný plán EÚ 
CIS 2013 - 2015 – Spoločná implementačná stratégia pre rámcovú smernicu 
o vode (2000/60/ES) a povodňovú smernicu (2007/60/ES)

Vysvetlivky a skratky k obrázku č. 2
ETC Danube – European Territorial Cooperation Danube 
Horizont 2020 – program Európskej únie pre fi nancovanie výskumu a inovácií
CE – Central Europe OPKŽP - operačný program Kvalita životného prostredia
APVV – Agentúra na podporu vedy a výskumu, 

INTERREG EUROPE – program medziregionálnej spolupráce 
INTERACT III – podpora regiónom a členským štátom EÚ pri účinnejšej a efektív-
nejšej realizácii programov ETC 
ICPDR - Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja, JRC – Spoločné vedecké cen-
trum EK 
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Rozhovory

Rozhovor s generálnym riaditeľom 
Slovenského hydrometeorologického ústavu, 

RNDr. Martinom Benkom, PhD.

 V  januári uplynulo 60 rokov, od-
kedy datujeme existenciu modernej 
meteorologickej a  hydrologickej služ-
by pod jednou strechou Hydromete-
orologického ústavu. Vo svete takéto 
spojenie nie je veľmi časté. Aké sú vý-
hody a nevýhody takéhoto spojenia? 

– Možno takéto spojenie nie je 
časté, ale tiež nemožno povedať, že 
by sme boli nejakou špeciálnou vý-
nimkou. Meteorológia a  hydrológia 
„pod jednou strechou“ je skvelou 
výhodou pre ľahšiu komunikáciu, či 
tvorbu a  poskytovanie produktov. 
Je prirodzené, že meteorológovia 
a  hydrológovia musia úzko spolu-
pracovať najmä v  oblasti predpove-
de vodných stavov a  povodní a  ne-
spornou výhodou je napríklad aj 
spoločná komunikácia pri vydávaní 
výstrah na  intenzívne zrážky či po-
vodne. Keď toto všetko zvážime, ne-
výhody sú zanedbateľné. Príkladom 
môžu byť povodne na  Dunaji v  po-
lovici minulého roka, počas ktorých 
sme kvalitnými meraniami, predpo-
veďami a  odborným zhodnotením 
situácie pomohli predísť vysokým 
škodám na majetku a možno zabrá-
nili stratám na ľudských životoch.

 K  pôvodnému obsahu činnos-
tí ústavu v  priebehu rokov pribudlo 
množstvo ďalších. Mohli by ste niekto-
ré z nich vymenovať, prípadne uviesť, 
ako sa ústav s nimi popasoval?

– Skutočne je pravdou, že požia-
davky na  naše produkty, analýzy 
a expertízy v uplynulých rokoch ne-
ustále narastajú, či už zo strany MŽP 
SR, ďalších štátnych organizácií, ale-
bo súkromného sektora. Podob-
ne narastajú aj požiadavky na kvali-
tu našich výstupov. Na  jednej stra-
ne nás to môže tešiť, pretože to po-
ukazuje na  dôležitosť a  potrebu 
činností, ktoré vykonávame, na stra-
ne druhej, žiaľ, viaceré z  týchto no-
vých úloh nie sú pokryté adekvátny-
mi prostriedkami. Ide najmä o požia-

davky zo štátneho sektora, napríklad 
môžeme spomenúť problematiku 
posudzovania možného nepriazni-
vého účinku prípravkov na  ochranu 
rastlín na povrchovú vodu a vzduch, 
kde sme sa dostali do  sklzu v  plne-
ní z dôvodu nedostatočného perso-
nálneho zabezpečenia. Aj finančné 
problémy (výrazné zníženie príspev-
ku zo štátneho rozpočtu) a  pokles 
počtu zamestnancov v  uplynulých 
rokoch spôsobili ohrozenie kvality 
v  niektorých oblastiach (ohrozenie 
spravodajských povinností v  oblasti 
kvality ovzdušia pre EK, rušenie nie-
ktorých pozorovaní na  meteorolo-
gických aj hydrologických staniciach 
a  iné). Jednotlivé problémy postup-
ne riešime, vzhľadom na  ich množ-
stvo to však nie je okamžitý proces. 
Za danej situácie robíme čo môžeme 
pre udržanie kvality našich výstu-
pov. Napriek tomu, že často nedoká-
žeme našich zamestnancov primera-
ne odmeniť, máme u nás stále skve-
lých ľudí, ktorých práca baví a robia 
ju zanietene, čo napomáha pri plne-
ní tohto cieľa.

 Dostatok financií bol a  aj v  sú-
časnosti je limitujúci faktor bezprob-
lémového chodu ústavu. SHMÚ má 
status príspevkovej organizácie. Pri-
spieva tento fakt udržateľnému finan-
covaniu?

– Udržateľné financovanie závisí 
nielen od  možnej formy právnickej 
osoby, každá má svoje výhody a ne-
výhody. Skôr to závisí od postavenia 
národnej meteorologickej či hydro-
logickej služby v  rámci štátu, od  jej 
významu a dôležitosti, či úlohy, kto-
rú v  spoločnosti zohráva. Štatisti-
ky mimoriadnych udalostí na území 
SR dávajú do  popredia živelné po-
hromy, a  tam dominujú javy, kto-
ré sú spôsobené nepriaznivými pre-
javmi počasia ako sú povodne, vích-
rice, silné búrky a podobne. Nemož-
no vynechať stále aktuálne otázky 

klimatickej zmeny a  jej prejavov, či 
naše produkty a  služby, ktoré za-
bezpečujú leteckú dopravu, priná-
šajú priame úspory pre energetický 
sektor, zimnú údržbu ciest, poisťov-
níctvo a  ďalšie. Jednoznačne môže-
me povedať, že javy, ktoré meriame, 
skúmame a predpovedáme, zasahu-
jú do  každej oblasti našich činnos-
tí. Je potrebné tiež spomenúť štúdie 
Svetovej meteorologickej organizá-
cie, z  ktorých vyplýva, že investície 
do  hydrometeorologických služieb 
majú pre hospodárstvo danej kraji-
ny niekoľkonásobnú návratnosť. 

 Čo považujete za  výnimoč-
ný úspech ústavu posledných rokov 
a  v   čom sa napriek úsiliu ústavu ne-
darí?

– S  trochou nadsadenia by sme 
mohli povedať, že hlavným úspe-
chom je najmä fakt, že sme udrža-
li v  posledných rokoch väčšinu na-
šich aktivít. Za  daných podmienok 
by som nemal ani prehnané očaká-
vania výnimočných úspechov, skôr 
skromne ideme po  malých stupien-
koch drobných pozitívnych udalostí. 
Z  nedávnych spomeňme napríklad 
obnovu poverenia pre poskytova-
nie Leteckej meteorologickej služby 
na  ďalšie štyri roky, obhájenie cer-
tifikátu ISO, obnovu malej časti vo-
zového parku či bežnej výpočtovej 
techniky, na  čo sme skutočne dlho 
čakali. Výrazným prínosom pre bu-
dúcnosť by mali byť investície spoje-
né s projektom POVAPSYS, ktorý bol 
schválený a  presúva sa do  realizač-
nej fázy. Propagáciu ústavu sa v ne-
malej miere podarilo obohatiť v  sú-
vislosti s výrazným rozšírením spolu-
práce s RTVS , kde sme začali zabez-
pečovať večerné relácie o  počasí. 
Úspechom v  medzinárodnej oblasti 
je naše novonadobudnuté členstvo 
v  združení európskych meteorolo-
gických služieb EUMETNET, kde sme 
sa stali 31. členskou krajinou.
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Rozhovory

Naopak, nepodarilo sa nám znížiť 
administratívne zaťaženie, žiaľ, časť 
nám komplikuje všeobecná legis-
latíva, časť interné predpisy. Dúfaj-
me, že sa podarí priniesť zlepšenie aj 
v  tejto oblasti. Tiež je potrebné zís-
kať ďalšie príjmy na pokrytie činnos-
tí, ktoré zabezpečujeme, z  čoho vy-
plýva potreba zvýšenia predaja pro-
duktov a služieb.

 Už sme spomenuli, že vo svete 
nie je časté spojenie hydrometeoro-
logickej služby. Podobne je to aj s  le-
gislatívou, podporujúcou túto službu. 
Naša služba, okrem iných zákonov, sa 
riadi hlavne zákonom o  štátnej hyd-
rologickej službe a  štátnej meteoro-
logickej službe. Pomáha alebo príliš 
zväzuje táto najvyššia právna norma? 

– Napriek tomu, že je v tomto zá-
kone možno niekoľko bodov, kto-
ré by potrebovali ďalší podrobnejší 
výklad, určite je dobré, že ho máme, 
mnohé národné meteorologické 
služby sa o podobný legislatívny rá-
mec doteraz neúspešne snažia. 

 Z produktov SHMÚ sú širokej ve-
rejnosti známe predovšetkým predpo-
vede počasia, hydrologické prognózy 
a v posl ednom čase aj výstrahy. Po dl-
hých rokoch čakania sa opäť na  ob-
razovky televízie vrátili profesionál-
ni meteorológovia SHMÚ. Ako sa Vám 
pozdáva táto relácia? Želali by ste si 
v nej čo to zlepšiť, zmeniť?

– Som veľmi rád, že sa podarilo 
vrátiť profesionálnych meteoroló-
gov SHMÚ na obrazovky. Nikdy som 
sa netajil názorom, že odborné veci 
majú prezentovať odborníci, samo-
zrejme spôsobom, aby im rozumel 
aj laik. Keby vám napríklad o  ocho-
reniach srdca hovorila len moderá-
torka alebo ľudový liečiteľ, tiež by to 
nebolo príliš presvedčivé. Podobné 
je to aj s  predpoveďami a  správa-
mi o  počasí. Verím, že naši odbor-
níci sú prínosom a  držím im palce, 
aby sa naďalej zdokonaľovali v pre-
zentačných schopnostiach, a  zá-
roveň aby si udržali meteorologic-
ké znalosti na úrovni súčasného po-
znania. Okrem meteorológov však 
prinášame na  obrazovky aj údaje, 
za  ktorých kvalitu ručíme. Je skve-
lé, že RTVS stavila na  odborníkov. 
Ak by som mal niečo zlepšiť, zame-
ral by som sa na grafiku prezentova-
ných údajov. Nie je to zlé, ale som 

presvedčený, že spoločne máme 
na viac. 

 Citlivým bodom kontaktu ústa-
vu a verejnosti je poskytovanie údajov 
z  databáz ústavu. Aký je súčasný po-
stoj ústavu k tejto otázke? 

Postoj ústavu sa riadi súčasnou 
legislatívou a  zákon č. 201/2009 
o štátnej hydrologickej a štátnej me-
teorologickej službe, ktorý sme tu 
už spomínali, nám prikazuje posky-
tovanie produktov a informácií spo-
platniť (výnimky sú definované v zá-
kone). Z praktického hľadiska by voľ-
né sprístupnenie všetkých našich 
produktov znamenalo nezanedba-
teľný pokles príjmov. 

 O kvalite hydrometeorologických 
služieb rozhodujú dva podstatné fak-
tory: disponibilné technológie a  kva-
litní zamestnanci. Spoločným meno-
vateľom oboch sú peniaze. Mohli by 
ste sa vyjadriť k technickej vybavenos-
ti a personálnemu zázemiu ústavu? 

– Je to presne tak, kvalita národ-
nej meteorologickej a  hydrologic-
kej služby výrazne závisí od financií. 
Máme ešte v pamäti obdobie, keď sa 
nestabilita a  pochybnosti o  ďalšom 
vývoji, časté výmeny na poste gene-
rálneho riaditeľa SHMÚ, a najmä po-
kles objemu finančných prostried-
kov podpísali pod skutočnosť, že 
naše rady opustilo aj niekoľko kvalit-
ných kolegov, ktorí citeľne chýbajú. 
Keď k tomu pripočítame, že niektoré 
meracie systémy, či bežná výpočto-
vá technika sa neobnovovali niekoľ-
ko rokov, neznie to príliš optimistic-
ky. Ako som už ale spomínal, aj keď 
sa všetky problémy nedajú vyriešiť 
okamžite, postupne napredujeme, 
a  aj vďaka pomoci MŽP SR situáciu 
zlepšujeme. V  súčasnosti napríklad 
prebieha prvé kolo obnovy bežných 
počítačov (niektoré už boli skutoč-
ne na hranici použiteľnosti) a výraz-
né zlepšenie v  oblasti meraní oča-
kávame od investícií v rámci projek-
tu POVAPSYS; mali by sme vybudo-
vať dva nové meteorologické radary, 
pokročiť v automatizácii meteorolo-
gických staníc, obnoviť vozový park 
a  meracie zariadenia, či zvýšiť vý-
počtový výkon. Povedie to k skvalit-
neniu vstupov, ktoré sú nevyhnutné 
pre predpoveď nebezpečných preja-
vov počasia na našom území, predo-
všetkým povodní.

 Na  poste generálneho riaditeľa 
ste tretí rok. Čitateľov nášho časopi-
su bude určite zaujímať aj niečo o Vás. 
Čo by ste nám o sebe mohli prezradiť? 

– Pre meteorológiu som sa roz-
hodol ešte na  strednej škole a  rok 
po skončení štúdia na fakulte Mate-
matiky, fyziky a  informatiky som sa 
zamestnal na  SHMÚ na  predpovedi 
počasia. Bolo to, dá sa povedať, spl-
nenie môjho sna, keďže  meteoroló-
gia ma skutočne veľmi bavila a ešte 
stále aj baví. Dnes sa síce k odbornej 
práci dostanem len zriedka a ustúpiť 
do  úzadia muselo aj viacero iných 
záľub, avšak na druhej strane je pre 
mňa práca, ktorú teraz robím, veľ-
kou výzvou. Som rád, že môžem tro-
chu prispieť k  tomu, aby sme spo-
ločne napredovali a udržali či zvýšili 
kvalitu našich služieb. 

Okrem toho mnoho rokov aktívne 
pôsobím ako dobrovoľník v  Sloven-
skom skautingu, rád zájdem do  prí-
rody aj na  viac dní a  s  radosťou si 
od  starostí oddýchnem na  bicykli, 
bežkách či kanoe.

 Dovoľte aj trochu oddychovú 
otázku, v  ktorom ročnom období si 
najradšej vyberáte dovolenku?

– Na  ročných obdobiach je pred-
sa najkrajšie to, že sa striedajú, takže 
žiadne až tak špeciálne nepreferu-
jem. A možno predsa len – leto je ob-
dobím, v  ktorom realizujeme skaut-
ské tábory a  príroda je aj na  dlhšie 
putovania prívetivejšia.

 Dnes ste na čele inštitúcie, ktorá 
oslavuje 60 výročie. Čo by ste jej zaže-
lali a čo by ste odkázali jej zamestnan-
com? 

– SHMÚ je inštitúcia s  dlhou his-
tóriou, tradíciou a veľkým poslaním. 
Funkčnosť a  napredovanie však zá-
visí v  značnej miere od  ľudí, kto-
rí zostávajú verní „značke“. Zamest-
nancom SHMÚ preto v  prvom rade 
ďakujem za  prácu, najmä tým, kto-
rí  často v záujme profesionality do-
kážu aj „zaťať zuby“, pretože v  nie-
ktorých situáciách to môže byť sku-
točne neľahké a  namáhavé. SHMÚ 
želám čo najviac takýchto zodpo-
vedných a aktívnych ľudí a s tým sú-
visiaci ďalší rozvoj a  napredovanie 
aspoň počas ďalších 60 rokov. 

S generálnym riaditeľom SHMÚ 
sa rozprávala Oľga Majerčáková
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Pripravil: Ing. Martin Bačík, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR

Závery vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

Manažment povodí 
a povodňových rizík 2013

V dňoch 11. – 13. 12. 2013 sa v Kon-
gresovom centre vysokoškolského in-
ternátu Družba v  Bratislave uskutočni-
la v poradí už 4.  vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou „Manažment 
povodí a povodňových rizík 2013“. Kon-
ferencia preukázala, že otázky príčin 
povodní, ich priebehu a účinnej ochra-
ny pred ich nepriaznivým následkami 

sú predmetom záujmu širokého okru-
hu odborníkov a v mnohých štátoch im 
sústavne venujú veľkú pozornosť. Kon-
ferencie sa zúčastnilo 196 odborníkov 
z 8 krajín, ktorí predniesli 55 príspevkov 
na rokovaní štyroch sekcií:
 1.  Legislatíva, ekonomika, medziná-

rodné aspekty a  zahraničné skúse-
nosti

 2.  Povodne po roku 2010
 3.  Povodne a sucho (širšie súvislosti)
 4.  Plány manažmentu povodňových 

rizík
Počas záverečného dňa konferencie 

sa uskutočnila posterová sekcia s 8 po-

stermi a po nej prehliadka ochrany De-
vína pred povodňami.

Na konferencii zo všetkých pred-
nesených príspevkov rezonovalo úsi-
lie vedcov, výskumníkov a  odborní-
kov z  praxe o  čo najhlbšie spoznáva-
nie zákonitostí príčin vzniku povodní, 
poznatkov o  ich priebehu a  o  realizá-
ciu podľa možností spoľahlivých a  tr-

valo udržateľných opatrení na ochra-
nu pred škodlivými účinkami povodní.

Podľa prednesených príspevkov 
a na základe diskusie možno konštato-
vať, že:
 1.  V  súčasnej dobe vrcholia práce na 

príprave plánov manažmentu po-
vodňových rizík, ktorých vyhotovo-
vanie  ustanovila smernica Európ-
skeho parlamentu a  Rady 2007/60/
ES o hodnotení a manažmente po-
vodňových rizík. Príprava a  ná-
sledná implementácia plánov ma-
nažmentu povodňových rizík je 
časove a  vecne synchronizovaná 

s  aktualizáciou plánov vodohospo-
dárskeho manažmentu povodí pod-
ľa Rámcovej smernice o  vode, pri-
čom je cieľom vytvoriť integrovaný 
manažment povodí. Trvalo udrža-
teľnú ochranu pred povodňami ne-
možno vytvoriť bez úzkej koordiná-
cie s hospodárením s vodou v povo-
diach a  komplexným, interdiscipli-
nárne postaveným manažmentom 
vôd. Efektívny, na reálnych zák-
ladoch stojaci integrovaný ma-
nažment povodí tiež musí byť pre-
viazaný s  ďalšími sektormi, ako sú 
lesné hospodárstvo, poľnohospo-
dárstvo, rybné hospodárstvo, ener-
getika, doprava, regionálna politika, 
cestovný ruch a všetkými ostatnými 
aktivitami v povodiach.

 2.  Výsledky viacerých medzinárod-
ných projektov dokazujú, že efektív-
nu ochranu pred povodňami mož-
no vybudovať jedine na princípoch 
koordinácie aktivít a  komplexného 
prístupu v  celých povodiach. Voda 
a povodne nepoznajú obecné, regi-
onálne, či štátne hranice.

 3.  Veľmi dôležitou časťou cyklu ma-
nažmentu povodňového rizika, 
ktorá sa však na škodu veci v  praxi 
mnohokrát podceňuje, je poučenie 
z  predchádzajúcich povodní. Väč-
šie povodne, či už z  hydrologické-
ho hľadiska alebo z hľadiska spôso-
bených následkov treba preskúmať 
a  tak dopĺňať poznatky o  príčinách 
a  priebehu povodní. Bez úzkeho 
prepojenia vedy, výskumu a  praxe 
sa nikdy nebude dať účinne chrániť 
pred nepriaznivými následkami po-
vodní.

 4.  Veľkú pozornosť treba venovať vy-
hotovovaniu máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňového rizi-
ka. Tieto „povodňové“ mapy nielen 
umožňujú lepšie spoznať povodňo-
vé riziká a  na tomto základe navr-

Predsedníctvo konferencie a jej otvorenie predsedom Výkonnej rady ZZVH, Ing. Jánom Munkáčim.
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hovať účinné riešenia ochrany pred 
povodňami, ale tiež sú hodnotným 
preventívnym nástrojom. Najspo-
ľahlivejším, najúčinnejším a  najlac-
nejším opatrením na ochranu pred 
povodňami je nepostaviť sa povod-
niam do cesty. Mapy povodňového 
ohrozenia treba ofenzívnejšie využí-
vať pri usmerňovaní územného roz-
voja tak, aby ľudia mohli žiť a praco-
vať na bezpečných miestach.

 5.  Ekosystém prírody je široký súbor 
faktorov, ktorý vyžaduje citlivý in-
dividuálny prístup aj v prípade pro-
tipovodňových opatrení, preto ne-
možno aplikovať „univerzálny re-
cept“. Miestami sa vyskytujú trendy 
preceňovať rôzne opatrenia. Pritom 
sa zabúda na skutočnosť, že povod-
ne boli, sú a  aj budú, a  sú normál-
nou  súčasťou kolobehu vody v prí-
rode. Efektívna ochrana pred po-
vodňami musí byť postavená na 
synergických účinkoch opatrení 

v  krajine s  vhodnými technickými 
opatreniami.

 6.  Opatrenia na ochranu pred povod-
ňami musia byť navrhované na zá-
klade dôkladného poznania miest-
nych podmienok a  poznatkov 
o  smeroch a  intenzite pôsobenia 
povodňových rizík. Empirické skú-
senosti majú svoju hodnotu, ale bez 
interdisciplinárneho prístupu s  vy-
užitím poznatkov vedy a  možností 
techniky je minimálny predpoklad 
zabezpečiť spoľahlivý systém ochra-
ny pred povodňami.

 7.  Zodpovedná adaptácia na predpo-
kladané účinky klimatickej zmeny si, 
popri starostlivosti o krajinu a zavá-
dzaní vhodných spôsobov jej využí-
vania a  ochrany, vyžaduje aj vytvá-
ranie retenčných priestorov a  me-
dzi nimi aj vodohospodárskych 
nádrží, v ktorých sa dá aktívne ovlá-
dať dostatočný objem akumulova-
nej vody. Klimatická zmena prine-

sie častejšie striedanie extrémov po-
časia, obdobia výdatných, dlhotrva-
júcich alebo lokálnych intenzívnych 
zrážok sa budú striedať s  obdobia-
mi sucha. Takéto výkyvy počasia 
môže spoločnosť minimalizovať aj 
tak, že bude mať k dispozícii potreb-
né ovládateľné i neriadené retenčné 
priestory a  s  akumulovanou vodou 
bude integrovane a racionálne hos-
podáriť.

 8.  Pri zdokonaľovaní systémov ochra-
ny pred povodňami je treba veno-
vať náležitú pozornosť práci s verej-
nosťou. Verejnosť sa zaujíma o otáz-
ky ochrany pred povodňami, ale 
určité problémy spôsobuje, že do-
stáva aj množstvo skreslených a la-
ických informácií o  príčinách vzni-
ku povodní a možnostiach prístupu 
k protipovodňovej ochrane.

Foto: Ing. Pavel Hucko, CSc.

Vážené dámy, vážení páni, ctení zahraniční hostia!

Veľmi ma teší, že Vás môžem pozdraviť aj v mene ministra 

životného prostredia Slovenskej republiky, Petra Žigu, ktorý 

prevzal záštitu nad touto trojdňovou konferenciou. 

Voda, ako všetci dobre vieme, je základom života a  ne-

nahraditeľnou zložkou prírodného prostredia. Rezort život-

ného prostredia venuje otázkam jej ochrany, ako aj trvalo 

udržateľnému využívaniu vodných zdrojov neustálu pozor-

nosť. Všetci však dobre vieme, že každá minca má dve stra-

ny a ani voda nie je v tomto prípade výnimkou. Vie byť totiž 

nebezpečným živlom a spôsobiť povodne. Povodne sú súčas-

ťou kolobehu vody v prírode. Ich vzniku sa žiaľ nedá zabrá-

niť a v dôsledku globálnych zmien je ich výskyt na celej našej 

planéte vysoko pravdepodobný aj v budúcnosti.

Vodné hospodárstvo je dôležitou oblasťou, ktorú má re-

zort životného prostredia vo svojej gescii. Významom a do-

padmi totiž úzko súvisí s  celkovou hospodárskou politikou 

štátu, a tiež so zdravím a spokojnosťou obyvateľov.

V ostatnom čase sa v praxi čoraz častejšie používa pojem 

manažment povodňových rizík. Tento pojem vyjadruje celý 

komplex činností súvisiacich s  ochranou pred povodňami. 

Zahŕňa prevenciu, prípravu na  vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích a  záchranných prác, vydávanie výstrah 

a  predpovedí a  napokon odstraňovanie následkov povod-

ní. Rád by som zdôraznil, že pri ochrane pred povodňami je 

našou prioritou ochrana ľudských životov, zdravia, majetku 

a životného prostredia. 

Vďaka vedecko-technickému pokroku máme lepšie pred-

poklady na ochranu pred povodňami. Dokážeme presnejšie 

a spoľahlivejšie predpovedať vznik povodní, určiť ich veľko-

sť a trasy postupu. Na uskutočnenie protipovodňových opat-

rení máme k dispozícii spoľahlivejšie technologické postupy 

výstavby jednotlivých objektov a kvalitnejšie materiály. Vý-

znamne sa zlepšila aj organizácia a  akcieschopnosť zložiek 

vykonávajúcich ochranné opatrenia počas priebehu povod-

ní. Presvedčiť o tom sme sa mohli aj počas tohtoročnej júno-

vej povodne. Na záchranných a zabezpečovacích prácach sa 

vtedy spolupodieľali vodohospodári, hydrometeorológovia 

a výskumní pracovníci vo vodnom hospodárstve. Samozrej-

me, v protipovodňových opatreniach bude rezort životného 

prostredia pokračovať aj naďalej. 

Dámy a páni, voda nepozná obecné, regionálne, či štát-

ne hranice. Pri manažmente povodí a  povodňových rizík 

považujem za nevyhnutnosť k problémom pristupovať sys-

tematicky a riešiť ich komplexne v celých povodiach. Nevy-

hnutné je pritom využívať všetky dostupné informácie vrá-

tane skúseností z iných oblastí s odlišnými prírodnými pod-

mienkami. To je cieľom tejto trojdňovej konferencie. Jej 

cieľom je vytvoriť priestor na  výmenu poznatkov a  skúse-

ností medzi vami odborníkmi na oblasť riešenia povodňo-

vých situácií. 

V tejto súvislosti musím podotknúť, že som rád, že pozva-

nie na konferenciu prijali nielen odborníci na oblasť vodného 

hospodárstva z krajín Vyšehradskej štvorky, ale aj z ďalších 

štátov. Je to dôkazom toho, že manažment povodí a ochra-

na pred povodňami je oblasť, ktorej sa venuje veľká pozor-

nosť. Organizátorom konferencie ďakujem za pozvanie a ve-

rím, že rovnako ako tri predchádzajúce konferencie, bude aj 

táto úspešná a prispeje k tradícii seriózneho, kompetentné-

ho a systematického prístupu k problémom, ktoré sa dotýka-

jú celej spoločnosti.

Ďakujem Vám za pozornosť.

Príhovor štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Vojtecha Ferencza, PhD.
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Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Významná protipovodňová stavba
na Váhu ukončená

Týmito slovami sa 23. januára 2014 
prihovoril minister životného prostre-
dia Peter Žiga účastníkom slávnostné-
ho odhalenia pamätnej dosky na  hrá-
dzi v  Kolárove, ktorá dokumentuje 
nedávno ukončenú protipovodňovú 
stavbu pod názvom „Utesnenie ľavej 

ochrannej hrádze Váhu v úseku Ko-

lárovo – Komoča“. 
Pamätná doska je umiestnená 

na betónovom podstavci na ľavostran-
nej ochrannej hrádzi Váhu pri mes-
te Kolárovo a  pripomínať bude ďalšiu 

z  významných stavieb protipovodňo-
vej ochrany na Slovensku, ktoré sa bu-
dujú za  účinnej fi nančnej pomoci Eu-
rópskej únie. Miesto tejto stavby je jed-
ným z  559-tich miest na  Slovensku, 

ktoré boli identifi kované ako miesta 
povodňového ohrozenia a  povodňo-
vého rizika. 

Stavbu, s  ktorej realizáciou sa za-
čalo začiatkom mája minulého roka, 
no počas júnovej povodne na  Dunaji 
museli byť práce na  mesiac preruše-
né, investorsky zabezpečoval bratislav-
ský odštepný závod Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. p. Ban-
ská Štiavnica. Celkové náklady na túto 
stavbu, ktorú dodávateľsky zabezpe-
čovala spoločnosť Keller – špeciálne 

zakladanie stavieb, dosiahli vyše 2,5 
mil. € s DPH (2.555.738,36 EUR s DPH), 
z ktorých 80,85 % bolo zabezpečených 
v rámci operačného programu Životné 
prostredie z  Kohézneho fondu Európ-

skej únie, 14, 25 % zo štátneho rozpoč-
tu a 5 % z vlastných zdrojov Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. p. 

Dôvodom na  špeciálne utesnenie 
ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu 
bol skutkový stav po  povodni v  roku 
2006, keď na  vzdušnej päte hrádze 
a  v  jej podloží došlo k  povodňovým 
poruchám, ktorých príčinou boli prie-
sakové cesty v podloží hrádze. 

Na  vyriešenie tohto problému sa 
zvolilo vybudovanie podzemnej tes-
niacej steny na  vyše 4600 metrovom 

úseku hrádze. Podzemná tesniaca ste-
na bola budovaná z  koruny hrádze, 
prechádza jej podložím do  hĺbky 15 
metrov a  pôsobí ako zavesená pod-
zemná tesniaca stena, čo znamená, že 

„Teší ma, že mám dnes možnosť odhaliť pamätnú dosku, ktorá symbolizuje ďalší príklad postupného bu-
dovania protipovodňovej ochrany na Slovensku.“

Informačná tabuľa na hrádzi približuje aj obrazové fragmenty z výstavby.
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Z vodohospodárskej praxe

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Košickí vodohospodári ukončili opravy 
na Toryse v Prešove

Väčšina z nás má ešte v živej pamä-
ti máj a jún v roku 2010. Z 31 májových 
dní len štyri dni nepršalo, pričom naši 
meteorológovia spočítali, že úhrn zrá-
žok už na začiatku júna dosiahol celo-
ročný zrážkový priemer z predchádza-
júcich rokov, pričom v máji boli dovte-
dajšie mesačné zrážkové rekordy pre-
konané na  takmer 400 vodomerných 
staniciach. Extrémna a najmä dlhotrva-
júca povodeň si vyžiadala len na vodo-
hospodárskom majetku štátu v  sprá-
ve Slovenského vodohospodárske-
ho majetku, š. p. (vodné toky, čerpa-

cie stanice, vodohospodárske objekty 
a pod.) škody za viac ako 92 mil. €. Me-
dzi postihnutými a poškodenými vod-
nými tokmi bola aj Torysa, pretekajú-
ca mestom Prešov. Zdevastované bre-
hy Torysy, ktoré načala už februárová 
povodeň v roku 2010 zostali však ešte 
mnoho ďalších mesiacov smutným pa-
mätníkom týchto povodní. Nedostatok 
fi nančných zdrojov a  prioritnejšie od-
straňovanie následkov povodní spo-
malili harmonogram opráv a  údržby 
na  prešovskom úseku Torysy. Košic-
kí vodohospodári zo Správy povodia 

Hornádu a  Bodvy Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š.p. však za-
čiatkom januára tohto roku už mohli 
s radosťou zahlásiť, že práce na oprave 
poškodených brehov a koryta tejto rie-
ky defi nitívne ukončili. 

 Oprava poškodených úsekov vod-
ného toku Torysy bola rozdelená na tri 
časti. V  prvej etape boli odstránené 
nánosy z  jej koryta a  zvýšené jej bre-
hy v  úseku od  mosta na  ulici Pod Wi-
lec hôrkou po most pri Mestskej hale, 
v  druhej etape zrekonštruovali opev-
nenie ľavého brehu tohto vodného 

nie je zaviazaná do  nepriepustného 
podložia. Tesniaca stena predĺži prie-
sakovú dráhu podložím hrádze, čím sa 
znížia priesakové množstvá vody po-
čas povodní. Hrúbka tesniacej steny je 
v celej jej hĺbke minimálne 30 cm. Zho-
tovená bola technológiou bez výkopu, 

tzv. tryskovou injektážou, ktorá zabez-
pečila utesnenie preferovaných priesa-
kových ciest v celom jej výškovom roz-
sahu. Na vytvorenie podzemnej tesnia-
cej steny bol použitý cement, bentonit 
a vápencová múčka, ktoré po zmiešaní 
s pôvodnou zeminou, resp. s materiá-

lom hrádze vytvorili po 28-mich dňoch 
v  telese hrádze a  jej podloží zdravot-
ne neškodný a  technologicky účinný 
tesniaci stavebný blok. Na  telese hrá-
dze boli súčasne vybudované aj me-
racie a pozorovacie zariadenia na me-
ranie hladiny podzemnej vody v  čase 
normálnych ako aj povodňových prie-
tokov. 

Takto utesnená hrádza svojou ne-
priepustnosťou a  fi ltračnou stabilitou 
výrazne skvalitnila parametre existu-
júcej ľavobrežnej ochrannej hrádze 
na  rieke a  zabezpečila tak podstatne 
lepšiu protipovodňovú ochranu úze-
mia s  rozlohou viac ako 100 km2   so 
zhruba 8000 obyvateľmi. Účinná pro-
tipovodňová ochrana bude slúžiť tak 
pre obce Komoča a Zemné, ako aj prí-
mestské časti Kolárova. 

Minister životného prostredia Pe-
ter Žiga v slávnostnom príhovore zdô-
raznil, že „stavbu akú prezentujú nero-
bia ani pre Slovenský vodohospodár-
sky podnik ani pre Ministerstvo životné-
ho prostredia, ale pre predovšetkým pre 
ochranu ľudí. A v tomto trende bude re-
zort životného prostredia pokračovať aj 
naďalej, pričom postupne bude predsta-
vovať aj ďalšie účinné nové protipovod-
ňové opatrenia na  celom Slovensku“, 
zdôraznil na záver Peter Žiga.

Foto: archív SVP, š. p.

Pamätnú dosku odhalil minister životného prostredia SR Peter Žiga 
a generálny riaditeľ SVP, š. p., Marián Supek.
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toku v  úseku od  lávky pri dopravnom 
ihrisku až po most na Mukačevskej ulici 
a v tretej etape odstránili veľké množ-
stvo naplaveného riečneho materiá-
lu v úseku od mosta Astória po kúpa-
lisko na prešovskom sídlisku III a súčas-
ne na  tých istých miestach opravili aj 
poškodené časti koryta a  brehového 
opevnenia. 

Na  opravy a  rekonštrukciu poško-
deného vodného toku Torysy v Prešo-
ve museli vodohospodári od roku 2010 

vynaložiť doteraz zhruba 320 tisíc eur, 
pričom posledná z  akcií od  mosta As-
tória stála viac ako 37 tisíc eur. Vodo-
hospodári prečistili a  odstránili riečne 
nánosy z takmer 2,5 km tohto vodného 
toku a prakticky na takej istej dĺžke mu-
seli opraviť aj dno a brehové opevne-
nie. Vodohospodárski robotníci na zá-
ver všetkých prác ešte odstránili nále-
tové dreviny z prietokového profi lu To-
rysy v časti od mostu na Levočskej ulici 
až po most na Bajkalskej ulici. 

Dnes je už 2 a pol kilometrový úsek 
Torysy v  Prešove pekne a  vzhľad-
ne upravený a  slúži i  na  potechu oka 
všetkým okoloidúcim. Dôležitejšie je 
však to, že zrekonštruovaný a uprave-
ný vodný tok je opäť pripravený počas 
najbližšej povodne zabezpečiť projek-
tovaný prietok tzv. storočnej vody. 

Je potrebné však zdôrazniť, že roz-
hodujúca protipovodňová ochra-
na mesto Prešov ešte len čaká. Spolu 
s  Bratislavou a  Banskou Bystricou bol 

totiž práve Prešov, už pred 14-timi rok-
mi v  roku 2010 vládnym uznesením 
Programu protipovodňovej ochrany 
do  roku 2010, zaradený medzi mestá 
s  prioritným budovaním protipovod-
ňových stavieb, ku ktorým pribudli ne-
dávno aj Košice. V  Bratislave, ako je 
známe, bola protipovodňová ochrana 
na  Dunaji dokončená už v  roku 2010, 
v  Košiciach sa s  jej výstavbou začalo 
vlani a  to úpravou a  zvyšovaním hrá-
dze Hornádu v  mestskej časti Džung-

ľa, no a  v  Banskej Bystrici a  v  Prešove 
sa výstavba komplexnej protipovod-
ňovej ochrany pripravuje. Pokiaľ ide 
o Prešov, je potrebné zdôrazniť, že Slo-
venský vodohospodársky podnik, š. 
p. má v rámci   „Podnikového rozvojo-
vého programu  investícií na roky 2014 
- 2019“ pre Prešov pripravené investič-
né stavebné akcie rozčlenené na  nie-
koľko etáp, v rámci ktorých sa vykonajú 
protipovodňové úpravy na vyše 6-kilo-
metrovom úseku Torysy a na viac ako 

6 a  pol kilometrovom úseku jej príto-
ku – vodnom toku Sekčov. Táto pro-
tipovodňová ochrana Prešova si však 
vyžiada už podstatne vyššie náklady, 
ktoré sa budú pohybovať v niekoľkých 
miliónoch eur. Bude to však už dielo 
21.  storočia s  využitím najprogresív-
nejších protipovodňových technológií, 
tak aby sa aj Prešov mohol zaradiť me-
dzi mestá, ktoré odolajú aj tej najväčšej 
povodňovej vlne.

Foto: archív SVP, š. p.

Pôvodný stav. Konečná úprava brehov a vyčistenie dna v úseku od mosta pod Willec hôrkou 
po most na Škultétyho ulici.

Humor Petra Gossányiho

Vy keď vyplavíte z tela všetky škodliviny, znečistíte 
v regióne zásoby pitnej vody.

O čistotu vôd by sme sa mali zaujímať ešte viac ako 
o čistý príjem
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Katedra zdravotného a  environ-
mentálneho inžinierstva Stavebnej fa-
kulty STU v Bratislave s podporou Slo-
venského národného komitétu IWA 
a Komory stavebných inžinierov zorga-
nizovala 2. ročník Konferencie mladých 

výskumníkov (KOMVY 2013), ktorá je 
určená pre doktorandov a  postdokto-
randov v  oblasti vodného hospodár-
stva a environmentálneho inžinierstva. 

Konferencia sa konala v  učeb-
no-výcvikovom zariadení Staveb-

nej fakulty STU v  Kočovciach v  dňoch
13. – 15. 11. 2013. Garantmi kon-
ferencie pre jednotlivé sekcie boli 
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Kated-
ry hydrotechniky, prof. Ing. Viliam Ma-
cura, PhD. z  Katedry vodného hospo-

dárstva krajiny a doc. Ing. Štefan Stan-
ko, PhD. z Katedry zdravotného a envi-
ronmentálneho inžinierstva. 

Prvou sekciou bolo krajinné in-

žinierstvo a  vodné hospodárstvo, 
kde sa prednášatelia venovali prob-

lematike horúčav na  Slovensku, pro-
tieróznym opatreniam, určeniu fosfo-
ru v  pôde a  klimatickým problémom 
na severe Slovenska. 

V  sekcii vodné stavby a  hydrau-

lické posúdenie boli príspevky za-
merané na  návrh objektovej skladby 
malej vodnej elektrárne,  hydraulické 
posúdenie pôsobenia vztlakovej sily 
a CFD modelovanie objektov čistiarní 
odpadových vôd. 

Projektovanie, realizácia a  pre-

vádzkovanie objektov v  zdravot-

nom a  environmentálnom inžinier-

stve bola najrôznorodejšia sekcia. 
V  tejto sekcii bola riešená chémia pit-
ných vôd a  odpadových vôd zo za-
meraním na  odstraňovanie antibio-
tík z  vody, taktiež problémy s  infi ltrá-
ciou podzemných vôd do  kanalizácie 
a  problematika separácie v  školských 
priestoroch, ako aj modelovanie prie-
sakových kvapalín  na skládke odpa-
dov. 

Okrem odborných prednášok bola 
konferencia obohatená aj o  kultúrno-
-športový program v  blízkej obci Bec-
kov. 

Všetkým prednášateľom ďakujeme 
za účasť a tešíme sa na ďalší ročník. 

Konferencia

Konferencia mladých výskumníkov 

Pozvánka na konferenciu KOMVY 2014 Voda a životné prostredie
17. – 19. september 2014, Bojnice

Tematické bloky: Vodné stavby – Vodné hospodárstvo – Environmentálne inžinierstvo

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

 Február 2014  – Prvé oznámenie
 1. apríl 2014  – predbežná prihláška
 1. jún 2014  – záväzná prihláška a zaslanie abstraktov
 30. jún 2014  – zaslanie príspevkov
 28. august 2014  – uhradenie registračného poplatku a uzávierka záväzných prihlášok

Sekretariát konferencie: 

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 
Radlinského 11, 813 68 Bratislava 

Ing. Kristína Galbová, PhD., Ing. Lenka Molnárová
**421 2 59274 282, **421 2 59274 568, **421 911 791 911

email:lenka.molnarova@stuba.sk,kristina.galbova@stuba.sk, komvy.konferencia@gmail.com 

Bližšie informácie o konferencii nájdete na internetovej stránke Katedry zdravotného a environmentálneho 
inžinierstva www.kzdi.sk a Slovenského národného komitétu IWA www.iwa.sk.
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Veda, technika, technológia

Odstraňovanie dusíka z odpadových vôd –
plány, realita a technológie

Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU

ÚVOD A PLÁNY SR
Tento rok uplynie 10 rokov od  podpi-

su Zmluvy o pristúpení Slovenskej repub-
liky k Európskej únii, z ktorej vyplynulo pre 
sektor odpadových vôd okrem iného aj to, 
že SR do konca roku 2010 dosiahne súlad 
so smernicou pre aglomerácie s  viac ako 
10  000 ekvivalentnými obyvateľmi (EO) 
a  zabezpečí v  nich čistenie odpadových 
vôd spojené s odstraňovaním nutrientov, 
t.j. aj dusíka. Následne sa SR ako jedna z 15 
štátov (v EU ich je 27) deklarovala celá ako 
citlivá oblasť, čím túto náročnú úlohu ešte 
viac zvýraznila. Všetkým zainteresovaným 
je jasné, že tento cieľ sme nedokázali spl-
niť a  pravdepodobne sme ho ani nemali 
šancu splniť. Momentálne k augustu 2013 
evidujeme v  SR ešte 27 mestských ČOV 
s  projektovanou (výhľadovou) veľkosťou 
aglomerácie nad 10 000 EO a s aktuálnym 
znečistením (v roku 2012) cca 988 000 EO, 
kde ešte nie je technológia odstraňovania 
dusíka s denitrifi káciou (dusík je z pohľadu 
investičnej náročnosti rizikový nutrient, 
fosfor sme schopní vyzrážať za  minimál-
ne investície) [1]. Samozrejme je potreb-
né doplniť, že záväzky v odstraňovaní nut-
rientov nesplnila prevažná väčšina štátov, 
nezávisle od  toho či sú alebo nie sú celý 
štát citlivou oblasťou. Podľa správy komi-
sie Európskeho parlamentu [2] boli v 2010 
v EU len 4 štáty „v zhode“, pričom štáty EU 
12 (tzv. nové) vykazovali zhodu 14 %, štá-
ty EU 15 (tzv. staré) vykazovali zhodu ca. 
85 %, celoeurópsky priemer zhody bol 
77 % [2]. 

K  správam komisie Európskeho parla-
mentu [2, 3] je ale potrebné dodať, že čís-
la v nich uvedené treba brať s „odstupom“. 
Napr. v [3] bolo napísané, že SR v 2008 pl-
nila svoj záväzok v  odstraňovaní nutrien-
tov len na  16 % (aj keď podľa podkla-
dov z VÚVH [4] aj z vlastného monitorin-

gu s  technológmi na  vodárenských spo-
ločnostiach toto číslo malo byť vyše 40 %; 
v [4] uvedené 42,53 %). Podľa [2] SR plnila 
v 2010 svoj záväzok na 20 %, novšie ofi ciál-
ne čísla z „našich zdrojov“ som v čase písa-
nia príspevku nenašiel. Ale podľa všetkého 
20 % je opäť mimo reality. Je to naša ško-
da, že tieto čísla o SR sú uvádzané na úrov-
ni EU ako „ofi ciálny údaj“. Najbližšie roky 
sa budú po svete citovať (nereálnych 16 % 
z  [3] som viackrát čítal v  rôznych doku-
mentoch a publikáciách). Nepochybne za-
rážajúce je aj to, že tieto správy komisií Eu-
rópskeho parlamentu [2, 3] vychádzajú s 2 
– 3 ročným sklzom, aj keď o intenzite mo-
nitoringu a reportingu na národnej úrovni 
vieme, že je poctivý a pravidelný. Napriek 
tomuto úvodu si dovolím skonštatovať, že 
týchto 10 rokov bolo revolučnou zmenou 
a  že táto generácia zainteresovaná v  čis-
tení odpadových vôd a ochrane vôd uro-
bila obrovské množstvo práce.  Znalost-
né aj ekonomické investície boli výnimoč-
né. Samozrejme by sme nemali zabudnúť 
aj na to, že SR stavala a prevádzkovala veľ-
ké ČOV s biologickým odstraňovaním nut-
rientov už koncom 90-tych rokov, aj bez 
prístupovej zmluvy. 

Zaujímavosťou, a  z  čisto ekologické-
ho pohľadu možno aj negatívnou, je, že 
sa odstraňovanie nutrientov nezačalo re-
alizovať od najväčších ČOV. Tak v dnešnej 
dobe máme desiatky malých ČOV s  od-
straňovaním nutrientov, ale bratislavské 
ČOV blížiace sa k 10 % komunálneho zne-
čistenia celej SR sa budú rekonštruovať až 
teraz. Ale aj tu platí, že rovnako je tomu aj 
v okolitých štátoch (Praha, Varšava aj Vie-
deň bola ešte 14 rokov po prijatí EU smer-
nice o  odstraňovaní nutrientov jedným 
z najväčších bodových zdrojov znečistenia 
v Dunaji s technológiu ČOV oveľa zaosta-
lejšou ako mali v tom čase napr. bratislav-

ské ČOV, pritom na väčšine ČOV po celom 
Rakúsku už boli technológie odstraňova-
nia nutrientov). 

O vplyve mestských ČOV, či už s odstra-
ňovaním dusíka alebo bez neho, ako roz-
hodujúcich bodových zdrojov znečiste-
nia na kvalitu povrchových vôd, sa napísa-
lo už veľa. Aj keď sme doteraz zabezpečili 
odstraňovanie dusíka na väčšine ČOV (čo 
reálne znamená odstraňovanie viac ako 
70 % dusíka v každej aglomerácii s týmito 
ČOV) a plníme požiadavky prísnej legisla-
tívy (v prípade SR platí „viac prísnej“), kva-
lita povrchových vôd sa zlepšuje len po-
maly. Aj tu by sme ale ako zainteresovaní 
mali neustále upozorňovať: „svoju úlohu 
čoskoro dokončíme, ČOV budú komplet-
ne zrekonštruované a  budú odstraňovať 
70 – 80 % dusíka, v prevažnej väčšine prí-
padov budeme plniť veľmi prísne limity“, 
ale kvalita povrchových vôd bude ešte veľ-
mi dlho neuspokojivá a ČOV za to nepone-
sú hlavnú zodpovednosť. Musíme zdôraz-
ňovať, že v štáte, kde difúzne zdroje dusí-
ka predstavujú viac ako 80 % z celkových 
zdrojov dusíka v povrchových vodách [5] 
(zdroj z MŽP SR) bude potrebné už koneč-
ne skutočne zaviesť aj iné opatrenia (naj-
mä v poľnohospodárstve). 

Limity pre vyčistenú odpadovú vodu 
v SR sú tiež problém, ktorý dlhodobo rezo-
nuje a stále zostáva zbytočne nedoriešený 
(aj keď riešenia sú a sú v podstate jedno-
duché). Za posledné 3 roky bolo stále ešte 
18 až 40 profi lov, kde koncentrácia Ncelk 
bola vyššia ako imisný limit (pre ilustrá-
ciu: u Pcelk bol počet týchto profi lov 38 až 
48) (podľa [6]). To sú rádovo stovky km re-
cipientov, kde za  žiadnych okolností ne-
môžeme splniť a ani nesplníme požiadav-
ky kombinovaného emisno - imisného prí-
stupu v jeho súčasnej legislatívnej podobe 
[7]. A ďalšie km sú také, kde to je na hranici 

Príspevok sumarizuje situáciu v odstraňovaní dusíka na slovenských ČOV za posledných 10 rokov. Diskutované sú ciele a dô-

vody ich dosiahnutia resp. nedosiahnutia, realizované technológie odstraňovania dusíka s  ich výhodami a  nevýhodami 

a nové perpsektívne procesy uplatniteľné v SR.
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technických možností (ekonomické súvis-
losti neuvádzam schválne). Už roky (a po-
sledné 2 roky intenzívne) sa konfrontuje-
me s  požiadavkou na  prijatie legislatív-
neho predpisu, alebo aspoň metodické-
ho usmernenia k legislatíve, ktorá by tento 
zbytočný problém vyriešila: 
–  buď prijatím ustanovení o  „najlepších 

dostupných technológiách“ (ako prija-
li v ČR) 

–  alebo o  „Dosiahnuteľných hodnotách 
koncentrácií ukazovateľov znečiste-
nia pri použití dostupných technológií 
bez nadmerných fi nančných nákladov“ 
(bližšie na www.acesr.sk)

–  či už zjednodušene formou tabuľky 
s dosiahnuteľnými koncentráciami 

–  alebo kombinácie takejto tabuľky a šta-
tistického výpočtu kvality vyčistenej 
vody, samozrejme pri existencii rele-
vantných podkladov.
Pozn.: všetky tieto možnosti už boli roz-

pracované a sú pripravené na okamžitú re-
alizáciu. 

Tento problém už trvá príliš dlho a  je 
zbytočný. Napríklad aj kvôli tomu, že bu-
deme mať ČOV na najvyššej technologic-
kej úrovni, ale toto vysvedčenie práce pro-
jektantov dodávateľov a  prevádzkovate-
ľov môže byť deklarované ako neúspech, 
pretože nebudeme plniť domáce limity 
často prísnejšie ako v okolitých krajinách. 
A  pritom v  SR je ca. 80 % zdrojov dusíka 
z difúznych zdrojov, nie z ČOV [5]. 

V  tejto časti považujem za  potreb-
né spomenúť aj ďalší legislatívny aspekt 
odstraňovania dusíka. Kvalita vyčistenej 
vody je splnená nielen vtedy, ak sa do-
siahne požadovaná „emisná“ koncentrá-
cia dusíka, ale aj ak sa dosiahne 70 % účin-
nosť jeho odstraňovania [7]. Napriek tomu 
existujú ČOV s  dostatočne vodnatým re-
cipientom (t. j. bez rizika ohrozenia imis-
ného princípu), ktoré boli vyprojektova-
né a sú prevádzkované neberúc do úvahy 
túto pomôcku. Paradoxne to vyznieva naj-
mä tam, kde sa do tzv. oprávnených nákla-
dov nedostalo napr. kalové hospodárstvo 
ČOV, ale zároveň je medzi oprávnenými 
nákladmi nadbytočný objem denitrifi ká-
cie, interný recyklus a niekde aj dávkova-
nie externého substrátu.

REALIZOVANÉ TECHNOLÓGIE
Odstraňovanie dusíka sa realizuje čis-

to biologickým procesmi, t. j. nitrifi káciou 
- denitrifi káciou (aj keď napr. zrážanie stru-
vitu je aspoň teoreticky dostupné). Tech-
nologických modifi kácií je viacero [8, 9], 
ale v SR sme doteraz skoro výlučne reali-
zovali simultánnu a  predradenú denitrifi -

káciu. Uplatnenie procesov ako alternujú-
ca denitirifkácia (napr. systém Bio-Denit-
ro), kaskádová denitrifi kácia (tzv. APLHA 
systém, resp. DNDNDN systém), denitrifi -
kácia v SBR reaktoroch, kombinácia pred-
radenej a  zaradenej denitrifi kácie (napr. 
systém Phoredox) je minimálne. Zaujíma-
vé to ani tak nie je u systémov alternujú-
cej a SBR denitrifi kácie, ktoré sú previaza-
né často neprehľadnou sieťou patento-
vých ochrán. Nezodpovedanou otázkou 
ale je, prečo sa nepresadila viac kaskádo-
vá denitrifi kácia s  jej objektívnymi výho-
dami, ktorými sú nižší recyklus pre dosiah-
nutie danej účinnosti denitrifi kácie a bež-
ne až o 20 % väčšia zásoba kalu vztiahnutá 
na jednotkový objem nádrže (v SR je podľa 
poznania autora jediná aplikácia na  prie-
myselnej ČOV v  S.Ľupči; v  ČR je ich ove-
ľa viac a aj najväčšia ČOV v Prahe ju bude 
mať). Jediné vysvetlenie, ktoré ma napa-
dá, že v  šprinte posledných 10 rokov ne-
bolo čas projekčne a dodávateľsky pripra-
vovať novú technológiu, navyše ak sme 
vstupom do  EU akceptovali ekonomiku, 
kde z  grantov sú ľahšie čerpateľné aj in-
vestične náročnejšie technológie, pretože 
návratnosť investície nie je až tak význam-
ná. Prevádzkovateľ ČOV logicky uvíta väč-
šie a  tým pádom aj bezpečnejšie nádrže, 
najmä u nás, kde je riziko prísnych limitov 
vyššie ako v iných štátoch. 

Ďalším špecifi kom SR, a podobne aj ČR, 
je relatívne veľký počet aplikácií simultán-
nej denitrifi kácie s prerušovanou aeráciou 
v  porovnaní s  predradenou denitrifi ká-
ciou. Vyplynulo to okrem iného aj z toho, 
že viaceré projekčné a dodávateľské orga-
nizácie si osvojili tzv. obehovú aktiváciu. 
Pôvodne uvažovaný režim prevádzkova-
nia týchto nádrží ako aktivácie s  priesto-
rovou segregáciou oxických a anoxických 
zón sa nie všade osvedčil. Vzhľadom na vý-
kyvy v  kvalite a  zaťažení ČOV počas dňa, 
dní a týždňov sa ukázalo ako vážny prob-
lém nastaviť optimálny kyslíkový režim 
tak, aby v  časti nádrže kyslík bol a  v  čas-
ti nebol. Preto tieto nádrže sa v prevažnej 
väčšine prípadov prevádzkujú s tzv. časo-
vou segregáciou, t. j. celá nádrž je určitý 
čas (napr. 2 hodiny) len miešaná a potom 
napr. 2 hod prevzdušňovaná. Simultánna 
denitrifi kácia v tomto režime má jednu vý-
hodu, ktorou je možnosť dosiahnutia aj 
veľmi nízkych koncentrácií dusíka bez in-
terného recyklu. Na  druhej strane ale má 
tento systém viaceré procesné nevýhody, 
ktoré ho minimálne v očiach autora tohto 
príspevku znevýhodňujú. Simultánna de-
nitrifi kácia s  časovou segregáciou (preru-
šovanou aeráciou) je z  pohľadu hydrau-

lickej charakteristicky v  podstate zmie-
šavací reaktor, v ktorom sú v celom obje-
me aktivácie nízke koncentrácie substrátu 
na úrovni kvality vyčistenej vody, čo pod-
poruje zvýšený rast viacerých druhov vlák-
nitých mikroorganizmov [8] (paradoxom 
je, že toto je jeden z  najvýznamnejších 
objavov čistiarenského výskumu v  ČR, aj 
za čiastočného prispenia slovenských ko-
legov; a práve v týchto 2 štátoch sa zmie-
šavacia aktivácia s  časovou segregáciou 
tak masívne uplatnila). Nízke koncentrácie 
substrátu zároveň zhoršujú difúziu sub-
strátu do vločiek aktivovaného kalu a tým 
pádom znevýhodňujú rast väčších vločiek 
kalu. Konkurenčná predradená denitrifi -
kácia tento problém nemá. Má síce nter-
ný recklus (čerpadlo, potrubie a prevádz-
kový náklad na čerpanie, aj keď ten je re-
latívne nízky), ale v predradenej denitrifi -
kácii je vždy vyššia koncentrácia substrátu 
ako v zaradenej nitrifi kácii, čo vytvára as-
poň čiastočný koncentračný gradient po-
tláčajúci rast vláknitých mikroorganizmov. 
Navyše z  monodovskej kinetiky biologic-
kých procesov vyplýva, že pri vyššej kon-
centrácii substrátu je rýchlosť odstraňo-
vania substrátu vyššia, t. j. v predradenom 
denitrifi kačnom reaktore je rýchlosť denit-
rifi kácie vyššia a  potrebný denitrifi kačný 
objem vychádza menší ako pri simultán-
nej denitrifi kácii (vyplýva to aj z STN [10]). 
Ďalšou nevýhodou simultánnej denitri-
fi kácie s  prerušovanou aeráciou je to, že 
denné množstvo kyslíka sa musí do nádr-
že dodať napr. za 12 hodín. To znamená, 
že pri simultánnej denitrifi kácii by mali byť 
inštalované väčšie dúchadlá a viac aeráto-
rov ako je tomu pri predradenej denitrifi -
kácii. Ak sa tento defi cit doteraz nepreja-
vil napr. u  obehovej nádrže pôvodne di-
menzovanej a  projektovanej ako nádrž 
s  priestorovou segregáciou a  prevádzko-
vanej ako nádrž s  časovou segregáciou, 
tak je to s najväčšou pravdepodobnosťou 
tým, že ČOV nie je zaťažená podľa vypro-
jektovaného výhľadového zaťaženia. Naj-
väčšou nevýhodou simultánnej denitri-
fi kácie s  prerušovanou aeráciou je ale to, 
že v  čase aeračnej periódy priteká odpa-
dová voda do  nádrže s  prítomným kyslí-
kom. V predradenej denitrifi kácii odpado-
vá voda vždy priteká najskôr do  nádrže, 
kde nie je kyslík. Organické látky využíva-
né v denitrifi kačnej reakcii musia byť bio-
logicky rozložiteľné. Z  hľadiska účinnos-
ti procesu sú zaujímavé najmä tie zlúčeni-
ny, ktoré svojím zložením vyhovujú bakté-
riám a sú rozložiteľné rýchlo a „okamžite“ 
(typickými zlúčeninami sú nižšie mast-
né kyseliny, najmä octan, ale aj sacharidy 
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atď.; sú prítomné v každej odpadovej vode 
buď ako odpadový produkt alebo vznika-
jú v  stokovej sieti acidogenézou, t.j. bio-
masa na ČOV je na ne vždy adaptovaná). 
Akonáhle tieto zlúčeniny pritečú najskôr 
do denitrifi kačnej nádrže, tak sa okamžite 
spotrebujú v denitrifi kačnej reakcii a vyu-
žijú sa na  odstránenie dusíka. Ak ale pri-
tečú do  simultánnej dinitrifi kácie počas 
jej prevzdušňovania, napr. počas 2 hodín 
s aeráciou, tak sa nenávratne „stratia“ v re-
akcii s prítomným kyslíkom. Inými slovami, 
využiteľnosť organických látok je v predra-
denej denitrifi kácii vyššia. Ak na ČOV je vy-
soký pomer BSK5 : N, potom sa vyššie uve-
dené negatívum nemusí z hľadiska odstra-
ňovania dusíka sledovaného v 24-hod zlie-
vaných vzorkách prejaviť. Horšie je to tam, 
kde tento pomer nie je dostatočný a musí 
sa dávkovať externý organický substrát. 
Na  jednej strane sa za  peniaze dávkuje 
napr. metanol, na druhej strane sa „stráca“ 
okamžite rozložiteľná BSK5 prítomná v od-
padovej vode.

Ďalším špecifi kom ČOV s  odstraňova-
ním dusíka v SR (aj v ČR) je relatívne časté 
využívanie regeneračnej nádrže na  vrat-
ný kal (nepochybne je tomu tak aj preto, 
že k objasneniu významu regenerácie pre 
metabolizmus baktérií prispeli práve čes-
kí výskumníci) [8]. Regeneračná nádrž ob-
novením akumulačnej kapacity mikroor-
ganizmov prispieva k  zvýšeniu rýchlos-
tí odstraňovania substrátu. V  prípade, že 
vratný kal priteká najskôr do  predrade-
nej denitrifi kácie, tak konštantne 24 ho-
dín denne môže byť vyššia rýchlosť de-
nitrifi kácie a  potlačuje sa rast niektorých 
skupín vláknitých mikroorganizmov. V prí-
pade, že do  tejto regeneračnej nádrže je 
zaústená kalová voda s N-NH4, tak sa jej ka-
pacita môže využiť aj na  posilnenie nitri-
fi kácie (v  regenerácii sa tak stanú aktívne 
aj nitrifi kačné baktérie, prirodzene sa zvy-
šuje ich počet v kale a odľahčuje sa nitrifi -
kácia v hlavnej vodnej linke). Proces vyu-
žitia regeneračnej nádrže aj na nitrifi káciu 
je v  patentovaný a  poznáme ho pod ná-
zvom „bioaugmentácia nitrifi kačních bak-
térií in-situ“ [11]. Najmä v ČR je táto tech-
nológia logicky často využívaná, ale aj v SR 
je relatívne veľký počet technológií od-
straňovania dusíka s  využitím regenerač-
nej nádrže (systémy známe aj ako RDN, 
AnRDN). Pozn.: osobne ale nepoznám v SR 
či ČR ČOV, ktorá by za využitie regenerač-
nej nádrže na  nitrifi káciu N-NH4 z  kalovej 
vody platila poplatky za využívanie vyššie 
uvedeného patentu. Na  viacerých, mož-
no aj na väčšine slovenských ČOV je tomu 
možno aj preto, lebo v regeneračnej nádr-

ži sú pri vysokých koncentráciách vratné-
ho kalu, ku ktorým paradoxne prispieva aj 
samotná regenerácia zlepšujúca sedimen-
tačné vlastnosti kalu, len ťažko dosiahnu-
teľné oxické podmienky. Pri napr. 10 g/l 
vratného kalu a  pri prítoku kalovej vody 
s ca. 500 – 1000 mg/l N-NH4 sú respiračné 
rýchlosti biomasy tak vysoké, že prevzduš-
niť túto nádrž do skutočne oxických pod-
mienok je problém. O to väčší problém to 
bude tam, kde sa na regeneráciu snažíme 
využiť napr. plytké nádrže zo starej ČOV 
počas rekonštrukcie (v  plytkej nádrži je 
povrchový aerátor účinnejšie riešenie ako 
jemnobublinný; aj toto je špecifi kum no-
vých slovenských ČOV, kde povrchovú ae-
ráciu skoro nenájdeme, pričom sú prípa-
dy, kde by mala opodstatnenie). V týchto 
regeneračných nádržiach nie je dostatok 
kyslíka, nádrž je anoxická, kal nenitrifi kuje. 
Ale regenerácia beží, akurát nie s kylíkom, 
ale s  dusičnanmi. Tým pádom táto nádrž 
neprispieva k  posilneniu nitrifi kácie, ale 
denitrifi kácie. Takže jej využitie na odstra-
ňovanie dusíka je neodškriepiteľné. Sys-
tém RDN resp. AnRDN sa v  technologic-
kom označovaní zmenil na JHB, ktorý má 
pôvod v JAR. Využite anoxickej regenerá-
cie môže mať aj ďalšiu výhodu, a  to tam, 
kde je vo vodnej linke dostatočná nitrifi -
kačná kapacita a kde je zvýšené biologické 
odstraňovanie fosforu. Redukcia dusična-
nov vo vratnom kale pritekajúcom do ana-
eróbnej zóny zvýši účinnosť biologického 
odstraňovania fosforu a  môže významne 
znížiť náklady na chemické zrážanie. 

Ďalšou polemikou špecifi ckou pre SR 
bolo (a je), že podľa STN 756401 [10], kto-
rú v podstate „zozáväznila“ vyhláška MŽP 
SR [12], sa biologický stupeň ČOV a  tým 
pádom aj odstraňovanie dusíka dimen-
zujú na  priemerné zaťaženie: „Pri projek-
tovaní technologických objektov ČOV, 
ktorých parametre návrhu obsahujú údaj 
vzťahujúci sa na  deň (napr. vek kalu), vy-
chádza sa z  priemerného látkového zne-
čistenia odpadových vôd pritekajúcich 
do ČOV”. Počas špičkových zaťažení by tak 
malo vznikať riziko, že biologický stupeň 
nebude stíhať odstraňovať dusík s  poža-
dovanou účinnosťou. Napriek tomu sme 
v  slovenských ČOV nezaregistrovali vý-
padky v  účinnosti ČOV. Vysvetlenia sú 2 
a  už nie je dôvod, aby sme ich zatajova-
li. Jednak na prevažnej väčšine ČOV je ak-
tuálne zaťaženie nižšie než projektované 
výhľadové. Ale pre pokoj tých, ktorým sa 
ČOV už približujú k projektovanej kapaci-
te, je treba uviesť aj to, že boli vyprojek-
tované s určitou rezervou. STN [10] v čase 
svojho vzniku (rok 1999) bola prijatá tak, 

aby korešpondovala s  postupom návrhu 
a výpočtu, ktorý defi novala smernica ATV 
[13] z  roku 1991. Tá ale bola v  roku 2000 
čiastočne zmenená tak, že na základe cca 
10-ročných prevádzkových výsledkov 
z  nemeckých ČOV bol upravený postup 
výpočtu biologického stupňa ČOV. Pod-
ľa novej ATV-DVWK-A z roku 2000 [14] už 
vychádza biologický stupeň ČOV menší, 
s menšou produkciou prebytočného kalu 
a menšou aeračnou kapacitou než boli vy-
počítané podľa [13] (a tým pádom aj pod-
ľa STN [10]). Zároveň podľa [14] sa „kapa-
cita ČOV počíta zo znečistenia, ktoré bolo 
namerané na prítoku do ČOV v 85 % vzo-
riek odobraných v bezdažďových dňoch“. 
V SR sme prijali kopu EU noriem, ktoré bez 
ostychu nazvem „hromadou nadbytoč-
ných strán“, ale k aktualizácii STN [10] ne-
bola vôľa. Efekt bol paradoxne vyhovujúci 
a preto sa ani príliš nahlas neurgovala ná-
prava. ČOV sme naďalej projektovali a do-
dávali na  základe priemerného zaťaženia 
a konzervatívnejšieho výpočtu biologické-
ho stupňa podľa STN [10], čím vyšli približ-
ne rovnaké parametre ČOV, ako keby sme 
ich vypočítali podľa ATV-DVWK-A [14] pri 
zaťažení nameranom v  85 % vzoriek prí-
toku. Tieto scenáre boli podrobne prepo-
čítané v  [15], kde je na  príkladoch práve 
ČOV s  odstraňovaním dusíka dokumen-
tované, že k  rizikovej chybe by pri návr-
hu ČOV nemalo dôjsť. Navyše sme takto 
ochránili tých projektantov, ktorí pripravo-
vali dokumentáciu pre EU fondy, kde bola 
bežnou požiadavkou projekcia a  výpočet 
ČOV podľa existujúcich národných noriem 
(v  SR dokonca „zozáväznených“ [12], čo 
osobne oceňujem; nie je to bežné a v oko-
litých štátoch sú situácie, kde nedostatoč-
ná záväznosť technickej normy je technic-
ký a  niekde aj právny problém). Zmena 
STN v čase, keď v každej vodárenskej spo-
ločnosti, resp. v obciach boli desiatky pro-
jektov pripravených na  odoslanie so žia-
dosťou o grant by asi nebola vítaná. Takže 
žiadne obavy, ČOV vypočítané podľa STN 
[10] by mali byť v poriadku. 

Ďalšou zaujímavosťou v  SR je, že sa 
skoro vôbec neuplatnili technológie od-
straňovania dusíka v  biofi lmových reak-
toroch (na  rozdiel napr. od  ČR a  Maďar-
ska). Nič vážne za  tým nevidím. Biofi lmo-
vé technológie sú nepochybne zaujímavé, 
funkčné, ale podľa môjho poznania nepri-
nášajú žiadnu významnú ekonomickú ani 
prevádzkovú výhodu. Sme „krajina aktivá-
cií“, nič odborne ponižujúce ani ekonomi-
ku procesu znevýhodňujúce za tým nie je.

V tejto súvislosti sa zastavím u separá-
cie kalu za aktiváciou. Sme „krajina dosa-
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dzovacích nádrží“ (ako všetky EU štáty; až 
na výnimky, kde namiesto dosadzovacích 
nádrží postavili, nezriedka z EU projektov 
bohato dotovanú membránovú separá-
ciu). Nedovolím si tvrdiť, že membránová 
fi ltrácia nemá v  čistiarenstve budúcnosť. 
Ale pri súčasných požiadavkách na kvalitu 
vyčistenej vody nevidím žiadnu význam-
nú výhodu v  jej aplikácii. Úspora objemu 
sa eliminuje cenou za  membránové mo-
duly, úspora prevádzkových nákladov je 
pri koefi ciente alfa pre aeráciu v  aktivácii 
s  vysokou koncentráciou kalu a  pri spot-
rebe chemikálií na regeneráciu membrán 
nevýznamná (skôr opačne). Akonáhle ale 
budú prijaté nové ukazovatele kvality vy-
čistenej vody a nové limity, samozrejme je 
membránová fi ltrácia riešenie. A kto bude 
pripravený, ten vyhrá. Ale momentálne 
by som k  tejto technológii separácie pri-
stupoval veľmi opatrne. Aj napr. tam, kde 
po  dlhej a  administratívne náročnej prí-
prave sa získali EU granty a namiesto toho, 
aby sa za  ne postavili naše dosadzovacie 
nádrže (ktoré vieme stavebne aj technolo-
gicky dodať vo vysokej kvalite), tak by sme 
za  ne nakúpili zahraničné membránové 
moduly (nezriedka ako „black box“ s otáz-
nym riešením prevádzkových problémov). 
V tejto dobe to vidím ako nešťastné rieše-
nie. Akonáhle dôjde k sprísneniu požiada-
viek na vyčistenú vodu, potom bude tento 
odsek irelevantný. 

A ešte jedno technologické zastavenie 
– v  najbližších rokoch máme pred sebou 
hlavnú úlohu spojenú s tým, aby sme do-
končili malé ČOV do  10  000 EO. Už dnes 
je jasné, že v  SR sa budú dodávať naj-
mä aktivácie s  aeróbnou stabilizáciou 
kalu. Osvedčili sa, vieme ich robiť, fungu-
jú a  najmä majú logiku. Na  každej takej-
to ČOV je a  bude aktivácia s  vekom kalu 
25 a viac dní. Aj keď na týchto ČOV nie je 
odstraňovanie dusíka záväzné (až na  prí-
pady, že recipient podľa imisného princí-
pu nás k  tomu donúti; pričom stále platí, 
že tieto ČOV sú väčšinou v obciach obko-
lesených poľnohospodárskymi pozemka-
mi a že bodové zdroje dusíka z ČOV v SR 
sú na  úrovni 20 % v  porovnaní s  difúz-
nymi). Každý, kto má aktiváciu s  vekom 
kalu 25 dní a  nevyčlení aspoň 20 – 30 % 
na predranú denitirfi káciu, riskuje a nešet-
rí. Aj keby limity netlačili, tak sa šetrí inves-
tičný a  prevádzkový náklad a  zľahčuje sa 
obsluha (ktorá je na týchto ČOV rozhodu-
júci prevádzkový náklad). Inštalácia denit-
rifi kácie zníži kapacitu aeračného limitu, 
u  ČOV s  vysokými koncentráciami dusíka 
zlepší pH a obmedzí riziko pridávania váp-
na, ušetrí spotrebu energie na aeráciu, ob-

medzí riziko fl otácie kalu v dosadzovacích 
nádržiach v lete pri spontánnej denitrifi ká-
cii, pri ČOV s  kapacitou nad cca 7000 EO 
eliminuje poplatky za dusík. A na záver, aj 
keď by to malo byť na začiatku: odstráni sa 
aspoň čiastočne dusík a zníži sa riziko eut-
rofi zácie v recipiente (aj keď len obmedze-
ne vzhľadom na množstvo dusíka z iných 
ako bodových zdrojov, resp. z minulosti).

Záverom tejto kapitoly zdôrazňujem: 
uvedené poznámky k  technológiám nie 
sú nič vážne, je to bežná inžinierska prax. 
V žiadnom prípade neznižujú slová z úvo-
du: „...táto generácia zainteresovaná v čis-
tení odpadových vôd a ochrane vôd urobi-
la obrovské množstvo práce...“ 

NOVÉ PROCESY
Pre odpadové vody s  desiatkami mg/l 

dusíka, t. j. aj pre mestské odpadové vody, 
sa zatiaľ ako jedinou zmysluplnou techno-
lógiou ukazuje jednokalová kombinácia 
odstraňovania organického znečistenia, 
nitrifi kácie a  denitrifi kácie tak ako ju po-
známe a realizujeme na našich mestských 
ČOV. Výskumne sa sledujú aj iné modifi -
kácie, napr. oddelené odstraňovanie or-
ganického a  dusíkatého znečistenia s  vy-
užitím anaeróbnych procesov, nitritácie 
a Anammoxu, resp. oddelené odvádzanie 
a  čistenie zložiek odpadových vôd s  roz-
dielnymi koncentráciami dusíka a organic-
kého znečistenia. Ale tieto technológie sú 
len v počiatkoch laboratórnych, resp. po-
loprevádzkových experimentov s  nejas-
nou perspektívou. 

Jedinou alternatívou, ktorej prevádz-
kové uplatnenie na  základe súčasného 
poznania sa ukazuje ako reálne, je odde-
lené odstraňovanie dusíka v kalových vo-
dách. Jedná sa o vody, kde dusík je rádovo 
v stovkách (až viac ako tisíc mg/l dusíka), 
pričom bilančne predstavujú až 20 % z cel-
kového dusíka na  prítoku do  ČOV. Pozn.: 
stovky až tisíce mg/l dusíka ale nemusia 
byť len v  kalových vodách na  mestských 
ČOV; vyskytujú sa aj v  kalových vodách 
z  bioplynových staníc, v  priemyselných 
odpadových vôd s  vysokými koncentrá-
ciami dusíka po anaeróbnom predčistení, 
vo vodách zo skládok odpadu atď. 

Jednou z  možností, ako odstraňovať 
vysoké koncentrácie dusíka v kalových vo-
dách a  modifi kovať tak štandardnú kom-
bináciu nitrifi kácie - denitrifi kácie je „nitri-
tácia – denitritácia“. Nitritácia je zastave-
nie nitrifi kácie N-NH4 na  produkcii N-NO2, 
t. j. v reaktore cielene vykultivujeme nitri-
tačné baktérie oxidujúce N-NH4 na N-NO2 
a  zinhibujeme nitratačné baktérie oxidu-
júce N-NO2 na  N-NO3. Denitritácia je  ná-

sledná redukcia NO2-N na plynný N2. Tým-
to procesom sa ušetrí kyslík na  oxidáciu 
N-NO2 N-NO3 a  tiež organický substrát 
na redukciu N-NO3 N-NO2. 

Druhou z možností je „čiatočná nitritá-
cia – Anammox“. Pri tomto procese sa ta-
kisto zastaví nitrifi kácia N-NH4 na produkcii 
N-NO2, ale proces sa riadi tak, aby sa znitri-
tovala len ca. polovica N-NH4. V následnej 
Anammox reakcii zreaguje N-NH4 s N-NO2 
za tvorby plynného N2 (podľa zjednoduše-
nej rovnice NH4

+ + NO2
- = N2 + 2H2O). Tým-

to procesom sa takisto šetrí kyslík na oxi-
dáciu N-NO2  N-NO3, ale zároveň sa ďalší 
kyslík ušetrí tým, že nitritujeme len polovi-
cu N-NH4. Organický substrát na denitrifi -
káciu nie je potrebný vôbec.

Proces „nitritácia – denitritácia“ sa pre-
vádzkuje ako 2-reaktorová technológia 
(jeden reaktor je oxický nitritačný; druhý 
reaktor je anoxický denitritačný). Proces 
„čiatočná nitritácia – Anammox“ je možné 
prevádzkovať v  2-reaktorovom aj 1-reak-
torovom usporiadaní s  regulovaným prí-
sunom kyslíka. Sumárne sa v procese „nit-
ritácia – denitritácia“ oproti štandardnej 
nitrifi kácii - denitrifi kácii ušetrí pri súčas-
ných cenách caca 0,6 eur / kg N. V procese 
„čiatočná nitritácia – Anammox“ sa môže 
ušetriť až 1,6 eur / kg N. 

Aj kvôli tejto ekonomickej výhodnos-
ti sa týmto procesom venuje zvýšená po-
zornosť. V SR a ČR boli tieto procesy overo-
vané laboratórne (všetky 3 procesy najmä 
na FCHPT STU, VŠCHT Praha a ČZU Praha) 
resp. poloprevádzkovo (proces jednore-
aktorová „čiastočná nitritácia – Anam-
mox“ v  podniku Lonza Kouřim a  pre ka-
lové vody na pražskej ÚČOV). Viaceré vý-
sledky  sú nádejné, ale nie pre každý pro-
ces automaticky. V  odbornej literatúre 
(slovenskú a českú nevynímajúc) sa čoraz 
častejšie píše o týchto procesoch, pričom 
bežne z textu vyplýva, že sa jedná o pro-
cesy, ktoré je možné kdekoľvek a kedykoľ-
vek aplikovať. Ale určite to nie je také jed-
noduché (!). Hlavné riziká sú vo vykulti-
vovaní príslušnej biomasy. Tieto mikroor-
ganizmy nie sú v dostatočnom množstve 
bežne dostupné, ich kultivácii je potrebné 
venovať nadštandardnú pozornosť. Rov-
nako je potrebné venovať zvýšenú pozor-
nosť aj regulácii procesov. V prípade naj-
ekonomickejšej alternatívy Anammox je 
treba dokonca uviesť, že kultivácia môže 
byť až extrémne (viac ako rok) dlhá a na-
vyše nie vždy úspešná. Jednoznačne od-
porúčam, že v  súčasnosti musí byť k  dis-
pozícii dodávateľ reaktora aj s  adaptova-
nou biomasou. V žiadnom prípade sa ne-
spoliehať na to, že podobne ako pri iných 
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procesoch na ČOV si biomasu vykultiveje-
me a  zoptimalizujeme sami. Ale nie je to 
ani nemožné, len treba pripravovať prí-
padnú aplikáciu racionálne a  zodpoved-
ne. Bližšie o  procesoch nitritácie, Anam-
mox a denitritácie tak, aby bolo zrejmé, čo 
o procesoch vieme, ale zároveň aj aké rizi-
ká sú s nimi spojené, je uvedené aj v tom-
to zborníku [16]. 
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VINŠ k 70-tinám Ing. ŠTEFANA BORUŠOVIČAVI

Keď som sa s ním prvý raz stretol, zaujal ma jeho 
zvláštny, trochu tajuplný a  trochu i  šibalský úsmev, 
ktorý ma však ani na chvíľu nenechal na pochybách, 
že z očí tohto človeka žiari čosi dobrácke. Bolo to pred 
17-timi rokmi, keď vtedy ešte rezký a svieži päťdesiat-
nik, hoci s už prešedivenými vlasmi, prišiel do Banskej 
Štiavnice, aby spolu s  Dušanom Palkom a  Lackom 
Podkonickým vybudoval v tomto meste novú inštitú-
ciu celoslovenského charakteru - podnikové riaditeľ-
stvo novovzniknutého Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š. p.  Úloha to pritom nebola ľahká, 
pretože cieľom centrálneho vodohospodárskeho pod-
niku bolo zastrešiť dovtedajšie 4 samostatné podniky 
povodí a zlepšiť ich vzájomnú ekonomickú prosperitu, 
ktorá bola poznačená rozdielnou polohovou rentou.

Ako bývalý riaditeľ štátneho podniku Povodie Dunaja, ktorý viedol 8 
rokov, ale aj s predchádzajúcimi ďalšími 8-ročnými skúsenosťami ekono-
mického námestníka na Dunaji, dostal na podnikovom riaditeľstve do rúk 
(nech mi teraz technici prepáčia) to najdôležitejšie – fi nancie. Ako ekono-
mický riaditeľ SVP, š. p. začal zabezpečovať nielen fi nančnú koordináciu 
medzi dovtedajšími podnikmi povodí, ktoré sa stali odštepnými závod-
mi banskoštiavnického podniku, ale množstvo námahy a diplomatické-
ho úsilia pri rokovaniach musel vynaložiť aj na to, aby bolo v tomto meste 
s prvotnou a stáročnou tradíciou priehradného staviteľstva na území Slo-
venska, možné vybudovať dôstojné a reprezentatívne priestory pre podni-

kové riaditeľstvo takého významného podniku, akým 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.  bezpochy-
by je. Pri tejto práci ho však nemálo stál aj priam don 
quijotovský boj s  veternými mlynmi, v  tomto prípa-
de s byrokratickou mašinériou, ktorá vo fi nancovaní 
protipovodňovej ochrany ignorovala aj svoje vlastné 
uznesenia. Pracoval na  príprave obsahovej stránky 
zákona o vodách a jeho vykonávacích predpisov, vy-
tvárajúcich základ na  ekonomickú stabilizáciu vod-
ného hospodárstva. Žiaľ, dodržiavanie zákona v ob-
lasti úhrad za  verejnoprospešné práce sa zo strany 
štátu dlhodobo zanedbávalo. 

Taký bol a hoci pár rôčkov už odvtedy ubehlo, aj 
stále je Ing. Štefan Borušovič, jedna z najvýznamnej-
ších osobností vodného hospodárstva na Slovensku. 

V roku 2008 s trpkosťou znášal nelogické presťahovanie podnikového ria-
diteľstva SVP, š. p. z  jeho vlastnej budovy v Banskej Štiavnici do podnáj-
mu v Žiline. Po zmene vo vedení Ministerstva životného prostredia SR, kto-
ré premiér Róbert Fico kvôli viacerým netransparentným kauzám odňal 
spod kurately Slovenskej národnej strany, to bol práve Ing. Borušovič, vte-
dy však už v pozícii generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, š. p., ktorý na základe rozhodnutia premiéra Fica a vtedajšie-
ho ministra životného prostredia, Jozefa Medveďa, zabezpečil opätovný 
návrat podnikového riaditeľstva SVP, š. p. späť do jeho vlastných, pre po-
treby vodohospodárov účelovo zrekonštruovaných historických priesto-
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Ing. JÚLIUS DZUREK 80-ročný

Pre našu veľkú vodohospodársku spoločnosť 
aj  prostredníctvom tohto časopisu oznamujeme ďal-
šiu príjemnú a  radostnú správu:  Náš kolega, vodár 
Ing. Július Dzurek, a pre mnohých aj priateľ „Buco“, sa 
dožíva okrúhleho životného jubilea.  Patrí k  tým vo-
dárom, ktorí po získaní titulu inžiniera, okrem prvých 
štyroch rokov, zostal ďalších 36 rokov verným zamest-
nancom podniku západoslovenských vodární a  ka-
nalizácií. Rozsah pôsobnosti tohto podniku sa pomer-
ne málo menil (jeho názov trochu častejšie), ale pra-
covná náplň bola aj pre nášho jubilanta vždy zame-
raná najmä na výstavbu vodovodov a kanalizácií so 
všetkými činnosťami a povinnosťami investora.  

Ing. Dzurek sa narodil  12. 2. 1934 v Dolnom Ku-
bíne. Syn učiteľa,   po základnej škole študoval na 
Hviezdoslavovom gymnáziu v Dolnom Kubíne, kde v r. 1952 maturoval. 
Vtedy žil ešte súdruh Stalin a tak napriek tomu, že na maturitnom vysved-
čení mal iba jednu dvojku, neprospel s  vyznamenaním, pretože nemal 
kladný vzťah k socialistickému zriadeniu. V dôsledku toho mu namiesto 
na vysokú školu odporúčali na tri roky ísť do výroby, aby medzi robotníkmi 
našiel správny vzťah k zriadeniu Tú výrobu mu zdôvodnili aj tým, že hrá-
val v kostole na organe, počúval orchester Karla Vlacha, čítal rodokapsy, 
mal dvoch strýkov v Amerike a aj jeho pôvod nebol „dobrý“, lebo jej otec 
bol označený za jedného z najväčších kulakov na Orave.

Jeho sen, študovať fi lmovú réžiu, sa tak defi nitívne rozplynul. Napriek 
tomu bol nesmierne šťastný, lebo si našiel vplyvnú známosť na staveb-
nej fakulte, ktorá zariadila, že tamojší kádrovník pred  jeho očami roztr-
hal jeho kádrové posudky a povedal mu: „Tvoje materiály sa stratili a mô-
žeš študovať, keď úspešne spravíš pohovory“. Pohovory spravil a úspešne 
vyštudoval stavebné inžinierstvo. Promovaný bol roku 1957. 

Jeho prvým zamestnaním od mája 1957 do októbra 1960 bolo rieše-
nie vodoprávnej  problematiky pod vedením v tom čase známeho „vodo-
právnika“, Ing. Szívósa, na Ústrednom národnom výbore v Bratislave, kto-
rého prax a poznatky „vody a práva“ bola ďalšou dobrou školou pre náš-
ho jubilanta. 

Zásluhou Ing. Štefana Paľka, riaditeľa  podniku KOVAK (Krajská organi-
zácia vodovodov a kanalizácií Bratislava), nastúpil v tomto podniku dňa 
1.novembra 1960 na investičný útvar, v ktorom zotrval 30 rokov, aj keď 
v názve aj rozsahu podniku boli určité zmeny. Dlhé roky  zastával funkciu 

investičného referenta, neskôr vedúceho realizačné-
ho oddelenia a počas jeho kariéry sa podieľal ako in-
vestor na výstavbe desiatok vodovodov, kanalizácií a 
čistiarní odpadových vôd v Západoslovenskom kraji. 
V 60. rokoch minulého storočia len málo miest a obcí 
malo verejný vodovod a ešte menej miest verejnú ka-
nalizáciu, o čistiarňach odpadových vôd ani nehovo-
rím. Za tých 30 rokov spolupracoval na mnohých vý-
znamných stavbách, ako bol II. vodný zdroj pre Bra-
tislavu, Ponitriansky skupinový vodovod, skupinový 
vodovod Jelka-Galanta-Nitra, vodovod Nové Zámky, 
Galanta, Šaľa, Šamorín, Dunajská Streda, kanalizá-
cia a čistiareň Levice, Nové Zámky, Trnava, Piešťany, 
Nové Mesto n/Váhom a mnoho iných stavieb.

Jeho vzťah k umeniu sa mu podarilo realizovať aj 
na úseku vodárenských stavieb, hoci  s veľkými problémami. Ako príklad 
pripomínam, že po úspešnom zachytení jedného z najvýznamnejších kra-
sových prameňov v  Slatinke n/Bebravou, nezostal prameň „schovaný“ 
pod terénom, ale sa vybudoval nad ním ako architektonicky krásny objekt 
(ja som ho nazval, myslím oprávnene, „chrám vody“). Interiér stavby bol 
aj umelecky riešený,  okrem architekta sa na ňom podieľal aj akademic-
ký maliar. Na pomery „šetriaceho“ politického režimu to bolo síce rizikom, 
ale nakoniec, i keď  so zaťatými zubami, náš jubilant to presadil. A nebo-
la to jeho posledná iniciatíva tohto druhu. Napríklad na vtedy novej budo-
ve Západoslovenských vodární a kanalizácií v Bratislave na všetkých bal-
kónoch (a je ich tam neúrekom) krásne „hlásajú“ vlny na zábradlí, že táto 
budova patrí vodárom.  Žiaľ, vlny zostali, ale vodárov nahradili pracovní-
ci okresného súdu.

Zmeny, ktoré nastali v našej spoločnosti po roku 1989,  pozmenili aj   
kariéru nášho oslávenca vo vodnom hospodárstve. Keďže  nikdy nebol 
členom KSS a vždy  verejne prezentoval svoje  výhrady k zriadeniu, stal  sa 
v roku 1990 technickým a neskôr výrobno-technickým námestníkom pod-
nikového riaditeľa Západoslovenských. vodární a kanalizácií. Túto funk-
ciu zastával až do odchodu na dôchodok 1. januára 1996. 

Odvtedy síce náš jubilant udržuje kontakty s vodármi, no môže sa via-
cej venovať aj svojej veľkej láske, fi lmovému umeniu.

Prajeme nášmu osemdesiatnikovi hlavne zdravie, ale aj priaznivé pod-
mienky pre jeho záľuby. Nech jeho meno vo veľkej vodohospodárskej rodi-
ne ešte dlho rezonuje.  Ing.Tibor  Elek

rov v  Banskej Štiavnici. Svoje obdivuhodné pracovné nasadenie, keď ho 
za  počítačom neraz zastihla neskorá noc či ranné brieždenie, dokázal 
však zosúladiť aj s  prácou v  Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti, 
na ktorej čele stál 22 rokov.

Veľmi ťažko však znášal, keď aj najlepšie vybudované vodohospodár-
ske stavby nevydržali tlak ničivej sily povodne. Takým bol aj rok 2010, keď 
sa po  dlhotrvajúcich daždivých dňoch pretrhla hrádza Ondavy pri Tre-
bišove, narušila hrádza Latorice, či rozbúreným Popradom sa posunu-
la v  Mníšku nad Popradom celá slovensko-poľská hranica. Nebolo dňa, 
aby Ing. Borušovič nebol v teréne a osobne nekoordinoval zabezpečova-
cie práce. 

Trpké chvíle sa ho zmocnili však aj vtedy, keď povodňová vlna na Ja-
kubianke doslova ničila ulice, mosty i domy v jeho rodnej, milovanej Sta-
rej Ľubovni. A podobná trpkosť sa ho zmocnila aj o niekoľko týždňov ne-
skôr, 27. 8. 2010, keď ho vtedajšie vedenie Ministerstva pôdohospodárstva 
za vlády Ivety Radičovej odvolalo z pozície generálneho riaditeľa SVP, š. p. 

Utiahol sa do  dôchodku, no na  vodohospodárov, medzi ktorými 
od  svojho prvého pracoviska vo Výskumnom ústave vodného hospo-
dárstva v roku 1970, prežil celý svoj profesijný život, nikdy nezanevrel. Až 
do  roku 2012 neustále viedol Slovenskú vodohospodársku spoločnosť. 
Pravidelne sa stretáva so svojimi priateľmi - vodohospodármi, no naj-
mä tými, ktorým leží na srdci predovšetkým skutočná a nezištná ochrana 
a starostlivosť o vodné hospodárstvo na Slovensku. Aj ako dlhoročný člen 
redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu stále pomáha svoji mi 
radami a  skúsenosťami kreovať obsah i  formu publikovaných článkov 
a to aj napriek svojmu, síce už nie najmladšiemu, ale zato neustále svie-
žemu veku - 70-tich rokov. 

Svoje jubileum oslávil síce už 8. decembra 2013, no za všetkých členov 
reakčnej rady mu aj s  odstupom troch mesiacov želáme ešte veľa, veľa 
pevného zdravia, neustále jasnú myseľ a  množstvo tvorivých nápadov 
na prospech nášho časopisu i celej vodohospodárskej obce. 

 /luk/
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Oznamy

V á s  p o z ý v a j ú  n a  3 4 .  v e d e c k é  s y m p ó z i u m

V á s  p o z ý v a j ú  n a  k o n f e r e n c i u

PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2014

NOVÉ TRENDY V OBLASTI ÚPRAVY PITNEJ VODY
(4. POKRAČOVANIE KONFERENCIÍ MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVNÍ VÔD V SR)

TOXIKOLOGICKÁ SEKCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRIEMYSELNEJ CHÉMIE ZSVTS V BRATISLAVE 
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
VZDELÁVACÍ A TECHNICKÝ ÚSTAV KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A CIVILNEJ OCHRANY SLOVENSKÁ ĽUPČA

VODATÍM s.r.o.
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. 

VODOHOSPODÁRSKA SEKCIA RZ SKSI BRATISLAVA, 
W&ET TEAM, ČESKÉ BUDĚJOVICE,

ENVI-PUR, s.r.o. 
ČESKOSLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH EXPERTOV

Tematické oblasti: 

–  toxicita chemických látok v životnom prostredí 
a zdravotníctve 

–  ádioaktivita v životnom prostredí, jadrová energia 
a obnoviteľné zdroje energie 

–  havárie a riziko zabezpečenia v priemysle, doprave, 
civilnej ochrane a krízovej komunikácii 

–  cudzorodé látky v potravinách, poľno hospodárskych 
a živočíšnych produktoch 

–  analytické metódy v toxikológii a environmentalistike 
–  biodegradovateľné obnoviteľné zdroje surovín 

a nakladanie s odpadmi 
–  ekotoxikológia v praxi, mikroorganizmy v skúškach 

toxicity

Zameranie konferencie: 
–  predprípravné práce potrebné pre modernizáciu 

úpravní vôd
–  reálne možnosti aplikácie nových technológií 

v úpravniach vody v Slovenskej a Českej republike 
z pohľadu teoretického

–  využitie nových technológií v prevádzkach úpravní 
vôd

18. – 20. júna 2014    hotel SPOLCENTRUM, Svit

1. – 2. október 2014, Hotel SOREA TRIGAN Baník, Štrbské Pleso

Dôležité termíny:

registrácia účasti a odborného príspevku: do 15. marca 2014 
zaslanie abstraktu do zborníka: do 31. marca 2014 

úhrada poplatkov: do 1. mája 2014 
zaslanie plného textu príspevku: do 1. mája 2014

Dôležité termíny:

14. 3. 2014 – termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 20 riadkov

11. 4. 2014 – oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov

8. 8. 2014 – konečný termín na odovzdanie príspevkov do zborníka, po tomto termíne nebudú príspevky uvedené v zborníku odborných prác.

Sekretariát konferencie:

Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s.r.o., Zvolenská 27, 821 09 Bratislava, mobil: +421 903 268 508, e-mail: buchlovicova@vodatim.sk

Materiál na stiahnutie: www.vodatim.sk, www.csave.cz 

Kontakt:

Ing. Miroslava Smolinská, PhD., Oddelenie mikrobiológie a virológie, 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 

Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 
tel.: +421 905 944 370, e-mail: miroslava.smolinska@yahoo.com
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„NOVÉ VÝZVY V OBLASTI OCHRANY VÔD“

MOTTO 2014: INŽINIERI A TECHNICI – PRAMEŇ INOVÁCIÍ

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HYDROGEOLÓGOV
NÁRODNÁ SKUPINA IAH NA SLOVENSKU

KATEDRA HYDROGEOLÓGIE A PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

RADA ZSVTS ORGANIZUJE CELOZVÄZOVÚ KONFERENCIU

Hlavné témy:

 Rámcová smernica o vode
 Klimatické zmeny a množstvá podzemnej vody
 Interakcia povrchových a podzemných vôd
 Zraniteľnosť a znečistenie podzemných vôd

 Environmentálne záťaže a sanačné metódy
 Ochrana podzemných vôd
 Minerálne a geotermálne vody
  Metódy, nástroje a technická podpora 

hydrogeologického výskumu

Dôležité termíny:

Prihlášky na konferenciu s príspevkom  30. 4. 2014
Oznámenie o prijatí príspevkov  31. 5. 2014
Druhý cirkulár s programom  31. 7. 2014
Texty abstraktov a príspevkov do zborníka  31. 8. 2014
Prihlášky na konferenciu bez príspevku  3. 10. 2014

Základnou témou pre tento rok je plné využitie tvorivého potenciálu inžinierov a technikov v technických inováciách.  
Týmto pozývame všetkých, ktorých zaujíma problematika technických inovácií, ktorí fandia vynálezcom a vynálezom, 
a majú názor, ako zvrátiť neutešený stav v podpore a realizácii nových technických riešení, aby prišli do Košíc a vypo-
čuli si názory odborníkov k tejto tematike, prípadne sa podelili so svojimi skúsenosťami. 

Všetky dôležité informácie a prihláška sú na webovej stránke konferencie www.fi ts.zsvts.sk. 
Otázky môžu záujemcovia posielať na e-mailovú adresu fi ts@zsvts.sk

Adresa organizačného a vedeckého výboru:

Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komeského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko
Kontakt: tajomnik@sah-podzemnavoda.sk, rfl akova@fns.uniba.sk, 
tel.: +421-2-60296558, fendekova@fns.uniba.sk, tel.: +421-2-60296593
Webová stránka: http://www.sah.sk

vás pozývajú na

17. SLOVENSKÚ HYDROGEOLOGICKÚ KONFERENCIU

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2014 (FITS ´14)

14. – 17. október 2014,   hotel Magnólia, Piešťany

24. apríla 2014, hotel Centrum v Košiciach

IFAT 2014
VEĽTRH PRE VODU, ODPADOVÚ VODU, ODPADOVÉ A SUROVINOVÉ HOSPODÁRSTVO

5. – 9. mája 2014, výstavisko Mníchov
Bližšie informácie u zástupcu usporiadateľa pre ČR a SR

EXPO-Consult + Service, spol. s r.o., tel.: +420 545 176 158-60
info@expocs.cz, www.expocs.cz, www.ifat.de
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Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V decembri 2013 a januári 2014 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

TN EN ISO 11297-1: 2013 (75 6131) 
Potrubné systémy z plastov na renová-
ciu podzemných tlakových kanalizač-
ných potrubí a stokových sietí. Časť 1: 
Všeobecne 

STN EN ISO 11297-3: 2013 (75 
6131) Potrubné systémy z  plastov 
na  renováciu podzemných tlakových 
kanalizačných potrubí a stokových sie-
tí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosada-
júcimi rúrami

STN EN 12566-3+A2: 2014 (75 
6403) Malé čistiarne odpadových 
vôd do  50 EO. Časť 3: Balené a/alebo 
na  mieste montované čistiarne splaš-
kových odpadových vôd

Vydaním STN EN 12566-3+A2: 2014 
sa ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
12566-3+A1: 2009.

STN EN 12566-7: 2013 (75 6403) 
Malé čistiarne odpadových vôd do 50 
EO. Časť 7: Prefabrikované prvky terci-
árneho čistenia

STN EN ISO 27108: 2014 (75 7503) 
Kvalita vody. Stanovenie vybratých 
prostriedkov na ochranu rastlín a bio-
cídnych výrobkov. Metóda plynovej 
chromatografi e s  hmotnostnou spek-
trometriou (GC-MS) po  mikroextrakcii 
na tuhej fáze (SPME)

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN P CEN/TS 13714: 2014 (75 

7905) Charakterizácia kalov. Naklada-
nie s kalmi vzhľadom na ich využívanie 
alebo zneškodňovanie

Vydaním STN P CEN/TS 13714: 2014 
sa ruší TNI CEN/TR 13714: 2010 s rovna-
kým názvom. 

Norma vyšla v anglickom jazyku.
TNI CEN/TR 16456: 2013 (75 7906) 

Charakterizácia kalov. Správna prax pri 
odvodňovaní kalov

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 14701-2: 2013 (75 7916) 

Charakterizácia kalov. Filtračné vlast-
nosti. Časť 2: Stanovenie špecifi ckého 
fi ltračného odporu

Vydaním STN EN 14701-2: 2013 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 14701-
2: 2006.

STN EN 16370: 2014 (75 8167) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Chlorid sodný na elek-
trochloráciu na mieste použitím mem-
bránových ciel

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 901: 2013 (75 8401) Chemi-

kálie používané pri úprave vody na pit-
nú vodu. Chlórnan sodný

Vydaním STN EN 901: 2013 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 901: 
2007.

TNI CEN/TR 16364: 2014 (75 8720) 
Vplyv materiálov používaných pri úpra-

ve vody na pitnú vodu. Vplyv spôsobe-
ný migráciou. Prognóza migrácie z or-
ganických materiálov pomocou mate-
matického modelovania

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN P CEN/TS 16202: 2014 (83 

8410) Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie nečistôt a kameňov

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN P CEN/TS 16181: 2014 (83 

8470) Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie polycyklických aro-
matických uhľovodíkov (PAH) plyno-
vou chromatografi ou (GC) a  vysokoú-
činnou kvapalinovou chromatografi ou 
(HPLC)

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN P CEN/TS 16201: 2014 (83 

8490) Kaly, upravené bioodpady a ze-
mina. Stanovenie životaschopných se-
mien rastlín a propagulí

Norma vyšla v anglickom jazyku.

V DECEMBRI 2013 BOLA ZRUŠENÁ 
TÁTO STN: 

STN EN 13965-1: 2005 (83 8200) 
Charakterizácia odpadov. Terminoló-
gia. Časť 1: Termíny a defi nície týkajú-
ce sa materiálov

Norma bola zrušená v CEN bez náhra-
dy. 

Foto: © Milan BalážFoto: © Milan Baláž
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Opustili naše rady

Za Ing. Jurajom Ballerom, CSc.

Za dpt. Karolom Konrádom

Dňa 6. februára 2014 vyhasol po 88 rokoch plodný život Ing. Juraja 
Ballera, CSc., profesijne úzko spojený s odvetvím vodného hospodárstva. 

Vysokoškolské vzdelanie vodohospodárskeho smeru absolvoval 
na  SVŠT v  Bratislave s  následným rozšírením na  jej Strojníckej fakulte. 
V zahraničí si svoje vzdelanie prehĺbil štúdiom na vysokých školách vo 
Švajčiarsku a Rakúsku.

Jeho profesijná dráha bola od vstupu do zamestnania orientovaná 
na problematiku vodného hospodárstva. Spočiatku v projekcii, násled-
ne v rozvoji a vyvrcholila vo výskumnej činnosti. Za vyše 60 rokov činnos-
ti v tomto odvetví sa stal spolutvorcom jeho rozvoja, iniciátorom a rea-
lizátorom aktivít zameraných najmä na odvádzanie a čistenie odpado-
vých vôd. Práca na riešení aktuálnych vodohospodárskych úloh nebola 
pre neho bežnou zamestnaneckou povinnosťou, ale koníčkom, ktorému 
sa venoval až do vysokého veku - s oduševnením a záujmom. Bol propa-
gátorom v tom čase nových, alebo na Slovensku málo známych techno-
lógií a modifi kácií známych procesov, umožňujúcich ich využitie v do-
vtedy neobvyklých podmienkach, alebo s výrazne zvýšenou účinnosťou, 
zníženou energetickou náročnosťou a  zlepšením ekonomických para-
metrov. Širšie pochopenie procesov ovplyvňujúcich čistotu povrchových 
a podzemných vôd rozšírilo jeho záujem o problematiku čistenia odpa-
dových vôd a kalového hospodárstva aj o dovtedy takmer neprebádanú 
problematiku odpadov, kde jeho výskumné práce zaoberajúce sa pro-
dukciou, zložením a možnosťami zneškodňovania odpadov mali v čase 
ich riešenia doslova priekopnícky charakter. 

Profesijná orientácia spolu s  environmentálnym cítením a  láskou 
k prírode ho priviedli aj k úlohám súvisiacimi s hľadaním riešení dopa-
dov narastajúcej návštevnosti vysokohorských polôh Vysokých Tatier, 
s dôrazom na čistotu vodných tokov a plies.

Aj keď s prihliadnutím na vek, ktorého sa Juraj Baller dožil, ubudlo 
množstvo jeho rovesníkov, jeho meno bude pre niekoľko generácií od-
borníkov z odvetvia vodného hospodárstva, priemyslu a ďalších sfér aj 
naďalej známe z výsledkov výskumných prác, realizovaných projektov, 

získaných patentov a odborných publikácií. Dosiahnutými výsledkami 
a spôsobom prístupu k riešeniu najrozličnejších odborných tém prešlia-
pal v pomyselnom snehu chodník, po ktorom sa uberali a verím, že sa 
aj v budúcnosti budú uberať jeho nasledovníci. Nepochybne sú a budú 
medzi nimi mnohí, ktorých vychoval na pracovisku, prispel k  ich vzde-
laniu svojím pôsobením na  vysokých školách a  rozšíril ich poznatky 
množstvom prednášok na odborných podujatiach a v profesijných dis-
kusiách.

Ani po odchode do dôchodku z Výskumného ústavu vodného hos-
podárstva, kde prežil najplodnejšiu, vyše 30-ročnú etapu rozvoja odbor-
ného pôsobenia na  pozíciách vedeckého tajomníka ústavu a  vedúce-
ho odboru technológií čistenia odpadových vôd, sa nedokázal odpútať 
od svojej zamilovanej práce a v pracovných aktivitách pokračoval v ďal-
ších rokoch v  privátnej sfére. Ako jeden zo zakladateľov periodika Vo-
dohospodársky spravodajca bol až do svojho úmrtia aktívnym a prínos-
ným členom redakčnej rady. 

Všetci, ktorí sme sa s ním stretávali, či už v pracovnom styku alebo sú-
kromí, sme ho poznali ako zanieteného propagátora inovácií, obdivo-
vali sme jeho oduševnenie pri riešení aktuálnych tém, mali sme ho radi 
pre jeho priateľskosť, optimizmus a otvorenosť. 

Mal som možnosť, ako bývalý dlhoročný pracovník vtedajšej vodo-
hospodárskej inšpekcie, sledovať výsledky jeho práce a  poznať mieru 
autority, ktorú požíval u  investorov a  prevádzkovateľov komunálnych 
a priemyselných čistiarní odpadových vôd, pričom sa podieľal na ich vý-
stavbe a vylepšovaní prevádzky.

Všetci, ktorí Juraja Ballera poznali, prijali s veľkým zármutkom sprá-
vu o tom, že sa jeho životná dráha uzavrela. Jeho odkaz však bude aj na-
ďalej živý nielen v ich spomienkach, ale aj v činnosti jeho pokračovate-
ľov. A to aj tých, ktorí už nemali príležitosť sa s ním stretnúť. 

Česť jeho pamiatke.
Ing. Pavel Jech 

ASPEK 

S  pocitom hlbokého smútku a  úprimnej účasti sme sa v  decembri 
2013 naposledy rozlúčili so vzácnym človekom, úprimným priateľom 
a spolupracovníkom, dpt. Karolom Konrádom.

Pán Karol Konrád pracoval vo Výskumnom ústave vodného hospo-
dárstva Bratislava od 7. novembra 1955 až do odchodu do dôchodku, 
30. júna 1993. Ako dôchodca však naďalej spolupracoval na riešení via-
cerých úloh a projektov.

Jeho pracovným zameraním bolo oblasť čistenia odpadových vôd, 
spracovania čistiarenských kalov a odpadov. Ako diplomovaný technik 
samostatne zabezpečoval a riešil viaceré čiastkové úlohy. 

Počas viac než 36-ročného pôsobenia vo VÚVH, nepočítajúc čas 
po jeho odchode do dôchodku, sa podieľal na riešení mnohých prob-
lémov vodného hospodárstva. Napr. na rozpracovaní technického rie-
šenia rozdelenia vody pre intenzifi káciu biofi ltrov pre čistenie odpado-
vých vôd, ktoré bolo aj patentované a v rámci Československa využíva-

né dlhé roky. Tiež sa podieľal na vývoji zariadení pre odvodňovanie čis-
tiarenských kalov, ktoré boli následne využívané v praxi.

V rámci svojich prác v ústave navrhoval a konštruoval laboratórne 
a  poloprevádzkové zariadenia na  čistenie odpadových vôd a  spraco-
vanie čistiarenských kalov. O jeho odbornej kvalite - ako technickej, tak 
aj  konštrukčnej - svedčí aj skutočnosť, že bol prizvaný k riešeniu havárie 
vyhnívacej nádrže v čistiarni odpadových vôd pre mesto Košice.

Hoci ho osud ťažko skúšal, bol stále plný entuziazmu, úprimnosti 
a ústretovosti voči  svojim priateľom a okoliu.

S hlbokou účasťou vyslovujeme jeho manželke, deťom a blízkej ro-
dine úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!
Pavel Hucko

Výskumný ústav vodného hospodárstva
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no 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 vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
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 in-
ternete:<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. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách 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 prí-
spevku.

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 zamestná-
vateľov 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 úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
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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Výstava študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2014
31. marec – 4. apríl 2014, Ministerstvo životného prostredia SR – átrium

Juraj Sádecký, Stredná umelecká škola v Trenčíne.

Katarína Pappová, Súkromná stredná umelecká škola v Nitre.



Výstava študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2014
31. marec – 4. apríl 2014, Ministerstvo životného prostredia SR – átrium

Romana Okresová, Stredná umelecká škola, Kežmarok. Klára Kaňuščáková, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice.

Natália Hollá, Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre: 
Škôlka pre kvapky.

Daniela Honíšková, Súkromná stredná umelecká škola, Žilina: 
Voda je našou súčasťou.
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Rybník Betliar, pohľad na vzdušnú stranu hornej nádrže. Protipožiarne nádrže Ždiar-Strednica.

Rybníky v Šugovskej doline, pohľad na návodnú stranu hornej nádrže. Vodná nádrž Klauzy po rekonštrukcii bezpečnostného priepadu.



Voda je život, chráòme si ju 

èlen skupiny BRUGG

Prístroje, meranie, 
regulácia a riadenie 
technologických 
procesov.

Poradenstvo, 
projekcia, finálne 
dodávky a 
servis. Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.

Pluhová 2, P.O.BOX 96
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika

office@regotrans-rittmeyer.sk
www.regotrans-rittmeyer.sk

+421-2-444 61612
+421-2-444 61641
+421-2-443 71766
+421-2-444 61478

Adresa:

E-mail:

Tel:

Medzi energiou a spotrebite¾om

Fax:
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Čakajú nás XXXIV. Priehradné dni 2014

Písal sa rok 1961, kedy sa československí priehradári na pod-

net vtedajšieho predsedu Československého priehradného výbo-

ru, prof.  Ing.  Dr.  Ladislava Votrubu, DrSc., rozhodli usporiadať 

konferenciu pod názvom „Priehradné dni“. Táto historicky dôleži-

tá a nesporne významná myšlienka zotrvala až do dnešných čias. 

Ani rok 1993 – vznik samostatných republík Česka a Slovenska – 

nenarušil vzácnu tradíciu usporadúvania Priehradných dní, strie-

davo na území Česka a Slovenska. Kým prvé konferencie sústre-

ďovali pozornosť na otázky prieskumu, projektovania a výstav-

by priehrad, postupom času bolo potrebné zamerať pozornosť aj 

na  ďalšie tematické okruhy súvisiace s  problematikou priehrad 

– napr. ich interakcie s prírodným prostredím, bezpečnosť a spo-

ľahlivosť prevádzky, rekonštrukcie, sanácie a pod. 

Priehradné dni 2012 sa konali v Českej republike, v prekrás-

nom prostredí VD Seč; Priehradné dni 2014 budú 24. 6. – 26. 6. 

2014 vo Vysokých Tatrách, v  Hornom Smokovci. Tematické 

okruhy sa orientujú na  problémy, s  ktorými sa v  ostatných ro-

koch stretávame čoraz častejšie. Sú to poznatky o zaznamenáva-

ných klimatických zmenách, ich vplyve na extrémy počasia, s čím 

súvisia aj narastajúce požiadavky na vodu v budúcnosti. V tom-

to duchu sa potvrdzuje aj dôležitá úloha nádrží a priehrad v spo-

ločnosti. Nie je to len záležitosť vytvárania zásob vody pre obdo-

bie sucha, ale aj vytvárania retenčného priestoru pre obdobia 

povodňových prietokov. Pri narastajúcom odpore rôznych zdru-

žení, zameraných proti výstavbe týchto nesporne dôležitých vod-

ných stavieb, sa v  rámci konferencie očakávajú racionálne od-

borné, ale aj ekologicko-ekonomické i sociálno-spoločenské dis-

kusie, námety a podnety na riešenie závažného problému, akým 

je úloha nádrží a  priehrad v  budúcnosti. Nemenej významnou 

je i budúcnosť malých vodných nádrží, z ktorých mnohé strati-

li svoj pôvodný zámer. Ako riešiť tento problém? Zmenou ich pô-

vodnej funkcie, prevodom do  iného vlastníctva, zrušením stav-

by? Počet malých vodných nádrží na  Slovensku nie je zane-

dbateľný a  výmena skúseností môže obohatiť sféru súvisiacich 

 poznatkov. 

Priehrady a nádrže majú nezastupiteľný celospoločenský vý-

znam, preto bezpečnosť a spoľahlivosť ich prevádzky musí byť 

prvoradou požiadavkou a  povinnosťou ich prevádzkovateľov. 

Tu sa okrem monitoringu a  technicko-bezpečnostného dohľa-
du stretávame, vzhľadom na  ich vek, aj s  potrebou ich rekon-
štrukcií a sanácií. Niekedy je táto potreba spojená s ich starnu-

tím, inokedy s vplyvom dlhodobej prevádzky na ich bezpečnosť. 

Očakávané a  v  rámci konferencie prezentované metodické po-

stupy a spôsoby riešenia môžu vhodne rozšíriť obzor poznatkov 

a vedomostí jej účastníkov v tejto oblasti problémov. 

Organizátormi XXXIV. Priehradných dní 2014 sú Slovenský 

vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, OZ Košice; 

Slovenský priehradný výbor; Slovenská vodohospodárska spo-

ločnosť, pobočka pri SVP, š. p. OZ Košice a Združenie zamestná-

vateľov vo vodnom hospodárstve na  Slovensku. Ostáva len ve-

riť, že tohtoročná konferencia osloví širokú odbornú verejnosť 

a opäť splní naše očakávania tak po stránke teoretickej, odbor-

nej i praktickej, ako aj kultúrno-spoločenskej. 

prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

predsedníčka Slovenského priehradného výboru
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Zodpovědný přístup při řešení možných 
změn strategického řízení nádrží 

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur1;  Ing. Tomáš Kendík2; Ing. Karel Březina2

1ČVUT v Praze, Fakulta stavební; 2Povodí Vltavy, s. p., Praha

1. ÚVOD
Povodňové události z  let 2002 a  2013 

otevřely v  České republice širokou diskuzi 
o  roli vodních nádrží při zvládání extrém-
ních hydrologických situací. V  této souvis-
losti je třeba odlišovat operativní řízení ná-
drží, které sleduje optimalizaci manipulací 
v  rámci vodoprávně projednaných mani-
pulačních řádů a zpravidla s využitím pro-
středků předpovědních systémů a  řízení 
strategické, které představuje změny v zá-
kladních parametrech nádrží a  funkčních 
objektů přehrad v  souvislosti se změnami 
v  prioritách jejich účelů. V  současné době 
jsme svědky zesílené společenské poptáv-
ky, jak ve  smyslu zdokonalování operativ-
ního řízení, ale rovněž ve smyslu změn zá-
kladních strategických parametrů nádrží 
často s  cílem významného posílení jejich 
retenční funkce.

2. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁDRŽÍ
Cíle strategického řízení nádrží a vodo-

hospodářských (VH) soustav zpravidla vy-
cházejí z potřeb společnosti na vodní zdro-
je z  hlediska zajištění požadovaných od-
běrů, protipovodňové ochrany, regulace 
energetického systému, zajištění minimál-
ních zůstatkových průtoků, plavby a  řady 
dalších služeb. Takto formulované cíle tvo-
ří výchozí podklady při řešení následujících 
úloh strategického řízení:
a)  návrh nové nádrže, popř. VH soustavy,
b)  doplnění stávající VH soustavy o nové 

prvky,
c)  změna základních parametrů stávající 

VH soustavy.
První úloha návrhu nové nádrže je v sou-

časné době již poměrně méně častá, což je 

dáno jednak skutečností, že většinu VH in-
frastruktury již vybudovali naši předko-
vé a dále záměry na výstavbu nových vod-
ních děl bohužel často narážejí na konfl ikty 
z  důvodu environmentálních a  sociálních 
dopadů na okolí. Nejvýznamnějším projek-
tem tohoto typu je v současnosti v ČR zá-
měr výstavby nové vodní nádrže Nové Heř-
minovy. Druhá úloha využívá dispozice stá-
vajících systémů, kdy navyšuje jejich využi-
tí doplněním dalších prvků. Příkladem bylo 
začlenění nádrží Hněvkovice a  Kořensko 
do  systému Vltavské kaskády na  přelomu 
80. a 90. let minulého století s cílem zajiš-
tění spolehlivého zdroje chladící vody pro 
jadernou elektrárnu Temelín. Za nejčastější 
úlohu strategického řízení lze v současnos-
ti označit třetí úlohu, která představuje po-
třebu změny základních strategických pa-
rametrů prvků existující VH soustavy. Tato 
potřeba může být vyvolána typicky z násle-
dujících důvodů:
a)  změny požadavků na vodní zdroje – cílů 

strategického řízení,
b)  změny hydrologických podmínek,
c)  kombinace obojího.

Změny požadavků na vodní zdroje mo-
hou obsahovat kvantitativní změnu odebí-
raných množství pro jednotlivé uživatele 
(zvýšení nebo snížení), kvalitativní změny 
na spolehlivost dodávky vody, změny v pri-
oritách jednotlivých účelů nádrží, změnu 
minimálního zůstatkového průtoku, změ-
nu neškodného odtoku pod vodním dílem, 
změnu požadované míry ochrany před po-
vodněmi území pod hrází, změnu požadav-
ku na bezpečnost vodního díla při povod-
ních a další. Změny hydrologických podmí-
nek vycházejí zejména ze skutečnosti, že 

pro návrh existujících VH soustav byly vyu-
žity průtokové řady zaznamenané před je-
jich výstavbou a v současnosti existují zpra-
vidla podstatně delší hydrologické pod-
klady. Současná úroveň poznání rovněž 
umožňuje kvalitativně spolehlivější přípra-
vu stochastických hydrologických podkla-
dů generováním syntetických průtokových 
řad s následným hodnocením spolehlivos-
ti účelů nádrží metodou stochastických si-
mulací (metoda Monte-Carlo). Současně 
nelze opomenout diskutovaný fenomén 
nestacionarity průtokových řad a  dopady 
klimatické změny na  spolehlivost vodních 
zdrojů.

Změna cílů strategického řízení a  hyd-
rologických podmínek má následně vliv 
na  základní (strategické) parametry VH 
soustavy, mezi které se řadí rozdělení ná-
držních prostorů (zejména velikost zásob-
ního a retenčního objemu), kapacita funkč-
ních objektů přehrad, kapacity přivaděčů 
vody a  odběrných objektů, systém proti-
povodňové ochrany v  toku pod nádržemi 
a ve vzdutí nádrží a řadu dalších.

Zpravidla vždy po  výskytu extrémního 
hydrologického jevu, ať už jde o povodeň 
nebo o  hydrologické sucho, jsme svědky 
volání společnosti po  změně parametrů 
strategického řízení VH soustav. Tato reak-
ce je přirozená, a  je zpravidla nejintenziv-
nější bezprostředně po  odeznění extrém-
ního jevu. Věcně je však třeba mít na  pa-
měti, že neuvážená změna v nastavení zá-
kladních parametrů VH soustavy může 
situaci spíše destabilizovat a  porušit rov-
nováhu v  zabezpečení jednotlivých úče-
lů (služeb). Posílení jednoho účelu zpra-
vidla vede ke  snížení spolehlivosti ostat-

Předložený příspěvek diskutuje možnosti ve změnách strategického řízení nádrží a doporučuje zodpovědný přístup založe-

ný na kvantifi kaci spolehlivosti všech požadovaných účelů nádrží se zohledněním jejich požadovaných priorit daných po-

třebami společnosti. Takové změny je nutné vždy ověřit na podkladě kvalitního vodohospodářského řešení, neboť změna 

jediného parametru ve prospěch jednoho účelu má zpravidla vazby na spolehlivost všech ostatních účelů. Uvedená proble-

matika je demonstrována na příkladě nádrží Vltavské kaskády.
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ních. Z  uvedeného důvodu je třeba do-
poručit maximálně zodpovědný přístup, 
který vychází z  komplexního vodohospo-
dářského řešení, které kvantifi kuje spoleh-
livost všech požadovaných účelů VH sou-
stavy na  podkladě aktuálních hydrologic-
kých podkladů a soudobých metodických 
postupů.

3. VLTAVSKÁ KASKÁDA
Vltavská kaskáda je nejvýznamnější VH 

soustavou v povodí Vltavy. Její role během 
povodňových událostí 2002 a 2013 byla zá-
sadní, kdy realizované manipulace vedly 
k částečnému snížení kulminačního průto-
ku a zejména poskytly čas pro přípravu pro-
tipovodňových opatření v Praze a na dolní 
trati Vltavy (Fošumpaur, Kopecká, 2013). 
Současné nastavení strategických parame-
trů nádrží a  funkčních objektů přehrad Vl-
tavské kaskády vychází z původního kom-
plexního manipulačního řádu podlože-
ného vodohospodářským řešením z  roku 
1964 (Nacházel a kol., 1964). Výjimku tvo-
ří doplnění nádrží Hněvkovice a  Kořensko 
podložené VH řešením z roku 1989 (Nachá-
zel a kol., 1989). Vltavská kaskáda dle sou-
časného komplexního manipulačního řádu 
(Dolejší, 2009) obsahuje rozdělení nádrž-
ních prostorů jednotlivých nádrží dle tab. 1 
a zajišťuje následující účely:

1. zajištění minimálního průtoku ve Vlta-
vě v profi lu Vrané 40 m3.s-1 ve spolupráci při 
hospodaření s vodou s vodními díly Lipno 
I., Slapy a Orlík a v součinnosti s ostatními 
vodními díly Vltavské kaskády,

2. využití odtoku z nádrží k výrobě elek-
trické energie ve vodních elektrárnách, kte-
ré jsou součástí vodních děl,

3. dodávku povrchové vody pro odbě-
ratele,

4. snížení velkých vod na  Vltavě a  čás-
tečnou ochranu území pod přehradou 
před účinky povodní (se zvláštním zřete-
lem na ochranu Prahy),

5. nadlepšování průtoků ve  Vltavě 
a příp. v Labi pro zlepšení plavebních pod-
mínek,

6. vypouštění zvýšených průtoků 
ke zlepšení hygienických podmínek a kvali-
ty vody ve Vltavě (zejména v oblasti Prahy) 
a k likvidaci následků čistotářských havárií,

  7. ovlivňování zimního průtokového re-
žimu pod přehradou a  omezení nežádou-
cích ledových jevů,

  8. rekreace a vodní sporty,
  9. plavba v nádrži,
10. extenzivní rybí hospodářství.

Na  základě analýzy dopadů klimatic-
ké změny na  vodní zdroje (Novický a  kol., 
2008) vyplývá, že z hlediska současných kli-
matických podmínek je hodnota minimál-
ního zůstatkového průtoku pod VD Vrané 
ve výši 40 m3.s-1 zajištěna v souladu s poža-
dovaným standardem (ČSN 75 2405). Hod-
nocení retenční funkce Vltavské kaská-
dy pro stávající hodnoty retenčních obje-
mů provedl Kašpárek a kol. (1990, 2012) se 
závěrem, že protipovodňová ochrana Pra-
hy je zajištěna na povodeň s dobou opako-
vání maximálně 20 let. Na  základě uvede-
ných skutečností je v současnosti na ČVUT 
v  Praze, Fakulta stavební připravováno 
nové komplexní VH řešení Vltavské kaská-
dy, které bude obsahovat zhodnocení spo-
lehlivosti zajištění jednotlivých účelů nádr-
ží ve  více variantách. Výsledné nastavení 
strategických parametrů Vltavské kaskády 
bude vycházet z doporučení na základě ví-
cekriteriálního zhodnocení variant.

4. ZÁVĚRY
Změny v  nastavení strategických pa-

rametrů vodohospodářských soustav je 
možné realizovat teprve po  zpracování 
komplexního vodohospodářského řešení 
s využitím soudobých metodických postu-
pů a  aktuálních hydrologických dat. Pod-

statná je správná defi nice systému, která 
na  základě aktuálních požadavků společ-
nosti nejprve formuluje cíle strategické-
ho řízení. Na jejich podkladě jsou vybrány 
hlavní prvky a  vazby systému, jeho rozli-
šovací úroveň a časová diskretizace vstup-

ních veličin. Připravované VH řešení Vltav-
ské kaskády obsahuje nádrže od  VD Orlík 
po  VD Vrané a  pro odvození hydrologic-
kých podkladů uvažuje s vlivem dalších vý-
znamných nádrží v povodí Vltavy. VH řeše-
ní zásobní funkce je připravováno s využi-
tím stochasticky generovaných průtoko-
vých řad a vyhodnocením zabezpečeností 
dodávky vody a  zajištění minimálního zů-
statkového průtoku pomocí bilančního si-
mulačního modelu v  měsíčním kroku. VH 
řešení paralelně posuzuje retenční funk-
ci Vltavské kaskády, hodnotí zajištění re-
gulačních služeb vodních elektráren a vliv 
na  plavební podmínky na  V ltavské vod-
ní cestě. Zpracované varianty strategické-
ho řízení Vltavské kaskády budou násled-
ně posouzeny systémem vícekriteriálního 
hodnocení, ze kterého vyplyne případné 
doporučení pro změnu parametrů mani-
pulačních řádů.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl v  rámci projektu DF-

11P01OVV009 Programu aplikovaného vý-
zkumu a vývoje národní a kulturní identity.

Článok bol vyžiadaný na  publikovanie 
redakciou VS pred konferenciou PRIEHRADNÉ 
DNI 2014. 

tabulka 1 Rozdělení nádržních prostorů nádrží Vltavské kaskády.

 

Vs Vz Vr Vcelk

Stálé nadržení Zásobní prostor Ochranný prostor Celkový objem

[mil. m3]

Lipno I 23,354 252,991 33,156 309,501

Lipno II 0,222 1,442*) 0 1,664

Hněvkovice 8,940 12,155 0 21,095

Kořensko 1,070 1,730*) 0 2,800

Orlík 280,000 374,428 62,072 716,500

Kamýk 8,324 4,652*) 0 12,976

Slapy 68,800 200,500 0 269,300

Štěchovice 7,100 3,344*) 0 10,444

Vrané 8,578 2,523*) 0 11,101

CELKEM 406,388 853,765 95,228 1355,381

Legenda: *) jedná se pouze o vyrovnávací prostor pro energetické účely.
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Alternativní přístupy k zajištění 
bezpečnosti existujících VD za povodní

Ing. Pavel Křivka, Ph.D.

Povodí Labe, s. p., Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik, v minulých letech realizoval a nyní připravuje úpravy vodních děl směřující k zajištění jejich 

bezpečnosti za povodní. V příspěvku jsou popsány různé přístupy k úpravám přehrad, které někdy i bez razantní přestavby 

objektů pro převádění vody zajistí požadovanou bezpečnost díla za povodní. Jedná se o úpravu vtokové části sdruženého 

objektu VD Hvězda pro zvýšení kapacity objektu pouze pro povodně s dobou opakování delší než 100 let. Dále je popsána 

stabilizace paty zděné přehrady Mlýnice, která zajistí bezpečnost díla i při přelití koruny hráze. Ve fázi projektové přípra-

vy je zkapacitnění spodních výpustí na obtoku VD Labská, které zajistí nejen podstatné zvýšení transformačního účinku 

nádrže, ale i zvýší kapacitu objektu při převádění kontrolní povodně. V závěru je uveden příklad připraveného nouzového 

opatření na VD Pařížov, které v případě extrémní povodně převede část průtoku bočním údolím kolem hráze i obce Pařížov.

Povodí Labe, státní podnik provo-
zuje v  současné době 19 přehrad, 80 
malých vodních nádrží a  22 suchých 
nádrží. Z  tohoto počtu je celkem 24 
vodních děl zařazeno do  I. až III. kate-
gorie z hlediska TBD. Pro všechna díla 
I. až III. kategorie byly postupně zpra-
covány posudky bezpečnosti za  po-
vodní, které požadoval Metodický po-
kyn odboru ochrany vod Ministerstva 
životního prostředí k  posuzování bez-
pečnosti přehrad za povodní, z dubna 
1999. Posudky bezpečnosti zajišťoval 
vlastník (uživatel nebo investor) vodní-
ho díla na svůj náklad jako součást vý-
konu TBD. V  současné době podmín-
ky pro bezpečnost vodních děl za po-
vodní stanoví platné znění vyhl. č. 
590/2002 Sb., o technických požadav-
cích pro vodní díla a postup upravuje 
TNV 752935 – Posuzování bezpečnos-
ti vodních děl při povodních. 

Předmětem posouzení bezpečnosti 
vodního díla za povodní je vždy:
–  prověření hydraulických kapacit 

všech dostupných zařízení díla, která 
jsou podle manipulačního řádu (MŘ) 
určena pro převádění povodňových 
průtoků, 

–  stanovení mezní bezpečné hladiny 
pro každé vodní dílo na základě jeho 
konstrukčního uspořádání a  dosa-
vadních zkušeností z provozu,

–  variantní výpočet transformace kon-
trolní povodňové vlny s  velmi dlou-
hou dobou opakování nádrží.
Na základě výsledků výpočtů je pak 

postupem podle TNV 752935 zhod-
nocena výsledná bezpečnost vodního 
díla při průchodu kontrolní povodně. 

Z  celkového počtu 24 zpracova-
ných posudků bezpečnosti vodních 
děl za  povodní vyhovělo 18 vodních 
děl a  naopak nevyhověly 4 přehrady 
a  2 suché nádrže. V  případě přehrad 
spravovaných státním podnikem Po-
vodí Labe většinou současným poža-
davkům na bezpečnost za povodní ne-
vyhovují historické zděné hráze, které 
při rekonstrukcích vyžadují citlivý pří-
stup nejen z  důvodu konstrukčního 
uspořádání, ale často i z důvodu este-
tické a historické hodnoty stavby. Dále 
jsou v příspěvku popsány různé přístu-
py k  úpravám přehrad, které mohou 
i  bez razantní přestavby objektů pro 
převádění vody zajistit požadovanou 
bezpečnost díla za  povodní. Dalším 
sledovaným hlediskem při navrhová-
ní úprav objektů VD bylo i  dlouhodo-
bé zachování současného rozsahu pro-
vozní údržby rekonstruovaného díla 
a pokud možno i nákladů na budoucí 
provoz díla jako celku. 

Dále uváděná nápravná opatření 
pro zajištění požadované bezpečnosti 
za povodní byla na některých dílech již 
úspěšně realizována, jinde jsou zatím 
ve stádiu projektových příprav. 

VODNÍ DÍLO HVĚZDA (TŘEBOVKA, 
ř.km 23,920) 

Původní rybník Hvězda byl vybu-
dován již ve 14. století. Po katastrofál-

ní povodni v roce 1997 byl rybník zahr-
nut do  souboru technických opatření 
pro zmírnění škodlivých účinků povod-
ní na  Třebovce níže po  toku. Přestav-
ba rybníka v letech 2003 až 2005 zahr-
novala zvýšení koruny hráze o přibliž-
ně 2,6  m, a  to přísypem nového těle-
sa ke vzdušnímu svahu původní hráze. 
Dále byl vybudován nový sdružený 
funkční objekt, sestávající ze dvou ka-
pacitních výpustí, odběru na  MVE, 
provozního a  bezpečnostního přeli-
vu. Takto zásadní rekonstrukcí díla byl 
objem ovladatelného retenčního pro-
storu zvýšen na  1752 tis. m3, což spo-
lu s dalšími opatřeními v horní části po-
vodí Třebovky umožňuje transforma-
ci stoleté povodně na  neškodný jed-
no až dvouletý odtok z nádrže Hvězda. 
Současně také nebyl rekonstrukcí ni-
jak omezen původní rozsah rybářské-
ho hospodaření. 

Po  dokončení projektové doku-
mentace, krátce před zahájením stav-
by, byla přešetřena kategorie díla 
z hlediska TBD. S ohledem na navýše-
ní hráze a zásadní zvýšení objemu za-
držené vody, vč. charakteru území pod 
hrází, bylo VD Hvězda po  rekonstruk-
ci zařazeno do  II. kategorie z  hlediska 
TBD. Tím došlo i ke zvýšení požadavků 
na  jeho hydraulickou zabezpečenost 
oproti projektovým předpokladům 
a  to pro kontrolní povodňovou vlnu 
s dobou opakování 10 000 let. 

V  roce 2009 byl a.s. VODNÍ DÍLA – 
TBD zpracován posudek bezpečnos-
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ti VD za  povodní s  jednoznačně ne-
gativním výsledkem. Podle provede-
ných výpočtů by při průchodu teore-
tické kontrolní povodně a  manipulaci 
s  výpustmi podle MŘ došlo k  překro-
čení mezní bezpečné hladiny a v přípa-
dě, že by nebyly výpusti plně funkční 
i k přelití koruny zemní hráze. Rovněž 
bylo zjištěno, že při převádění extrém-
ní povodně dojde k  významnému za-
topení všech přístupových komunika-
cí na hráz, což značně limituje realizaci 
jakýchkoliv nouzových opatření v prů-
běhu povodně. Morfologické uspořá-
dání hráze a  zástavba Třebovic zasa-
hující až téměř k její patě komplikovaly 
i možnosti vybudování nového objek-
tu nouzového přelivu. 

Alternativně tomu byl již v rámci po-
sudku výpočtově prověřen vliv zvýšení 
kapacity bezpečnostního přelivu pro-
dloužením jeho přelivné hrany s dopo-
ručením na  provedení hydraulického 
modelového výzkumu.

Na  přelomu let 2010 a  2011 byl 
v  laboratořích katedry hydrotechniky 
pražského ČVUT postaven model sdru-
ženého objektu, na kterém bylo expe-
rimentálně prověřeno 10 variant para-
metrů a uspořádání nové části bezpeč-
nostního přelivu, vč. jeho předpolí. Po-
suzována byla nejen celková kapacita 
objektu, ale i proudění v oblasti před-
polí, interakce dvou paprsků přepada-
jící vody v odpadu od sdruženého ob-
jektu a  proudění v  oblasti navazující 
na vzdušní patu hráze. Na základě vý-
sledků modelového výzkumu byla fi r-
mou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v roce 2011 
zpracována projektová dokumentace 
rekonstrukce a v roce 2012 byla fi rmou 
AQUASYS spol. s  r.o. zrealizována sta-
vební úprava sdruženého objektu VD 
Hvězda. Práce byly zahájeny terénní-
mi úpravami před levou stěnou sdru-
ženého objektu. Následně byla levá 
boční stěna objektu odříznuta diaman-
tovým lanem do požadovaného tvaru. 
Poté byla do původní konstrukce ukot-
vena propojovací výztuž a  nerezové 
ztracené bednění vlastní přelivné hra-
ny. Na  závěr byla provedena betonáž 
vrchlíku pod přelivnou plochou, opev-
něno předpolí boční části bezpečnost-
ního přelivu a osazeno vyjímatelné zá-
bradlí před přelivnou hranou a uprave-
ny další zámečnické konstrukce.

Předností realizované úpravy sdru-
ženého objektu je vedle splnění legis-
lativně požadované míry hydraulické-
ho zabezpečení VD Hvězda zejména 

zachování transformačního účinku ná-
drže při „běžných“ povodních s dobou 
opakování nižší než 100  let. Pohledo-
vé zmenšení objemu betonových kon-
strukcí spolu s  nerezovou přelivnou 
plochou do  budoucna nijak nezvyšu-
je nároky na provozní údržbu. Podstat-
nou výhodou tohoto řešení byly i rela-
tivně nízké náklady na realizaci stavby 
v  porovnání s  jinými na  počátku uva-
žovanými variantami (celkové staveb-
ní náklady činily 1,4 mil. Kč).

VODNÍ DÍLO MLÝNICE 
(ALBRECHTICKÝ POTOK, 
ř.km 0,540) 

Společně s dalšími přehradami v ob-
lasti Jizerských hor byla zděná přehra-
da Mlýnice postavena počátkem 20. 
století jako reakce na  extrémní příva-
lové srážky, které v  roce 1897 vyvola-
ly katastrofální povodně v  této oblas-
ti. Návrh hydraulických kapacit všech 
objektů vycházel z pozorovaných prů-
toků a hladiny při povodních v  letech 
1890, 1895 a 1897. Všechny zděné jizer-
skohorské hráze z této doby jsou vyba-
veny 2 spodními výpustmi a  nehraze-
ným bezpečnostním přelivem. V  roce 
2010 byla v souladu s TNV 752935 fi r-
mou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. posuzová-
na bezpečnost VD Mlýnice za povodní. 
V  době zpracování posudku (v  srpnu 
2010) zasáhla oblast Jizerských hor dal-
ší katastrofální povodeň, která na  Al-
brechtickém potoce způsobila přelití 
hrází všech nádrží včetně koruny hrá-
ze VD Mlýnice. Koruna hráze byla pře-
lévána celkem 40 minut a hladina v ná-
drži kulminovala 16  cm nad korunou 
hráze. Již v době povodně byly provo-
zovateli VD známy předběžné výsledky 
posouzení – VD by mělo převést kon-
trolní povodňovou vlnu s dobou opa-
kování 1000 let (Q1000 = 36,3 m3.s-1) bez 
přelití koruny hráze. Kulminační průtok 
byl následně vyhodnocen expertním 
posudkem Fakultou stavební – ČVUT 
na 3,6 násobek Q100 a současně i na 1,7 
násobek Q1000. Ačkoli přehrada jako ce-
lek vydržela, způsobilo takovéto zatí-
žení pochopitelně rozsáhlé škody. 

Ihned po povodni byl zadán projekt 
provizorního zajištění díla po  povod-
ni tak, aby bylo možné základní práce 
realizovat ještě v roce 2010 a dílo bylo 
základním způsobem zajištěno před 
zimním obdobím 2010/2011. Již v této 
fázi projektu bylo nutné stanovit směr 
celkové rekonstrukce díla a  práce ná-
sledně vhodně rozfázovat. S  ohledem 

na  dobré výsledky stabilitních výpo-
čtů konstrukce hráze, které byly ově-
řeny kontrolním geodetickým měře-
ním po extrémním zatížení díla v srpnu 
2010, bylo rozhodnuto hydraulickou 
bezpečnost VD Mlýnice (pro povodně 
větší než Q1000) zajistit i za pomoci pře-
lití koruny hráze s  kontrolovaným od-
vedením přepadající vody od  vzduš-
ní paty hráze. Projekt provizorního za-
jištění díla po povodni zpracovala spo-
lečnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Realizace v  první fázi stavby spo-
čívala ve  tvarové úpravě strží podél 
vzdušní paty hráze, podchycení prů-
saků, vybetonování kaskády z betono-
vých stupňů ve  dně strže a  opevně-
ní bočních svahů strže stříkaným be-
tonem na  kotvenou KARI síť. Součas-
ně byla obnovena přípojka el. energie 
a  dále byl proveden průzkum zdiva 
hráze a podloží. Stavební práce realizo-
vala fi rma Zvánovec a.s.

Návazně byl fi rmou VODNÍ DÍLA – 
TBD a.s. zpracován projekt defi nitivní 
opravy VD po povodni. V rámci druhé 
fáze rekonstrukce byly ve  stabilizova-
ných stržích, mělce pod terénem, pro-
vedeny kaskády pro kontrolované od-
vedení případné vody přepadající přes 
korunu hráze. Tyto kaskády jsou pře-
kryty zeminou a zatravněny, tím se ne-
mění vizuální vzhled stavby ani nároč-
nost provozní údržby. Dále byla v rám-
ci prací rekonstruována koruna hrá-
ze v celé délce včetně přemostění nad 
bezpečnostními přelivy, dále proběhla 
injektáž podloží hráze v  její levé části, 
modernizace zařízení TBD. V samostat-
né strojně-technologické části rekon-
strukce byly (podle projektu fi rmy Bre-
acher s.r.o.) opraveny spodní výpus-
ti zahrnující odbahnění prostoru před 
vtoky do  výpustí, opravu česlí na  vto-
ku, výměnu návodních uzávěrů, výmě-
nu regulačních uzávěrů včetně poho-
nů a zřízení obtoku pro minimální zů-
statkový průtok. Kompletní dokonče-
ní opravy a  rekonstrukce VD Mlýnice 
po povodni bylo provedeno do konce 
roku 2012. Práce realizovaly fi rmy Lab-
ská strojní a  stavební společnost s.r.o. 
a PS Profi , s.r.o.

Rekonstrukcí VD Mlýnice po  katas-
trofální povodni v  srpnu 2010 byl za-
chován hodnotný historický vzhled 
stavby. Vodní dílo by mělo bez vzniku 
zásadních škod obstát při povodni vý-
razně přesahující parametry kontrol-
ní povodně s  dobou opakování 1000 
let. Konstrukčně byla zlepšena koruna 
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hráze (izolace, odvodnění), přemostění 
bezpečnostního přelivu, podloží hrá-
ze a modernizováno bylo zařízení TBD, 
upraveny byly i spodní výpusti vč. po-
honů uzávěrů. Náklady na rekonstruk-
ci činily celkem 29,1 mil.  Kč. Podob-
né opatření pro zajištění bezpečnosti 
díla z povodní je plánováno na soused-
ní přehradě Fojtka, která v  současné 
době nesplňuje požadavky na hydrau-
lickou bezpečnost za povodní. 

VODNÍ DÍLO LABSKÁ
(LABE, ř.km 1083,025) 

Přehrada Labská s  výškou hráze 
41,5 m (nad základovou spárou) byla 
vybudována na  Labi pod Špindlero-
vým Mlýnem v  letech 1910 až 1916. 
Hlavním účelem bylo již v době výstav-

by zachycení povodňových vln a zmír-
nění účinků povodní v toku pod dílem. 
Přehrada Labská je vybavena hrázo-
vou spodní výpustí, dále 5-ti výpustmi 
v  obtokové štole a  nehrazeným koru-
novým a šachtovým přelivem. Kapaci-
ta spodních výpustí dosahuje při Hmax 
11,5 m3.s-1 (hrázová), resp. 89,9 m3.s-1

(výpusti na  obtoku). Kapacita obou 
bezpečnostních přelivů dosahuje při 
této hladině o  něco více než 150 m3.s-1.
V  letech 1997 a  2006 prošly přes VD 
Labská jedny z  nejvýznamnějších po-
vodní. V  srpnu 2006 byl kulminační 
průtok v  profi lu Labská vyhodnocen 
na  172  m3.s-1, což je přibližně Q100. Při 
této události se negativně projevil vliv 
nahromaděného spláví v prostoru těs-
ně před bezpečnostními přelivy. Splá-
vím byl částečně omezen průtok vody 
pojistnými zařízeními a zvýšena hladi-

na vody v nádrži. I s přihlédnutím k této 
skutečnosti byl v roce 2008 zpracován 
posudek bezpečnosti VD Labská za po-
vodní. Kontrolní povodňová vlna s do-
bou opakování 10 000 let byla transfor-
mována nádrží Labská za různých pro-
vozních stavů. Při uvažování částečné-
ho omezení kapacity bezpečnostních 
přelivů hrozí při této povodňové udá-
losti přelití koruny hráze a VD tedy ne-
vyhovuje požadavkům na bezpečnost 
za povodní. 

Od roku 2010 správce díla hledá ře-
šení na  zajištění nevyhovujícího sta-
vu. Na  základě dosud provedených 
průzkumů a  studií nápravných opat-
ření je navržena varianta zkapacitnění 
spodních výpustí na obtoku a ochrana 
bezpečnostních přelivů zádržným sys-

témem před jejich ucpáním splávím. 
Úprava spodních výpustí předpokládá 
náhradu stávajících 5 výpustí DN 1000 
třemi výpustmi (2x DN 2000 a  1x 
DN  800) a  úpravu česlové klece před 
vtoky do  výpustí. Rekonstrukcí spod-
ních výpustí na  obtoku dojde ke  zvý-
šení jejich kapacity na  124,7 m3.s-1 
(při Hret.ovl.), tj. přibližně o  40 % oproti 
porovnání se současným stavem. 

Povodněmi v posledních letech bylo 
prakticky ověřeno, že stávající udáva-
ný neškodný průtok dle MŘ (100 m3.s-1) 
lze krátkodobě zvýšit až na 140 – 150 
m3.s-1. Výpočtově byl vodohospodář-
ským dispečinkem státního podniku 
Povodí Labe prošetřen transformač-
ní účinek nádrže pro stávající a  upra-
venou variantu uspořádání spodních 
výpustí. Za  předpokladu navýšení ne-
škodného odtoku z  VD na  120 m3.s-1 

by v  porovnání se současným stavem 
došlo k výrazně lepší transformaci teo-
retické PV100 nádrží Labská. Při součas-
ném uspořádání výpustí transformu-
je nádrž kulminaci na  přítoku z  Q100 = 
175 m3.s-1 pouze na  172  m3.s-1 na  od-
toku pod nádrží. Úpravou spodních 
výpustí by bylo možné stoletý kulmi-
nační průtok transformovat na  zvýše-
nou úroveň neškodného průtoku – tj. 
na 120 m3.s-1, což je prokazatelně zvý-
šený retenční účinek. Zvýšení kapaci-
ty spodních výpustí na  obtoku a  rea-
lizací zádržných systémů proti zane-
sení bezpečnostních přelivů by navíc 
byla vyřešena i současná nevyhovující 
bezpečnost VD za povodní. V loňském 
roce byl společností VODNÍ DÍLA – TBD 
a.s. aktualizován posudek bezpečnosti 

za povodní i pro navrhovanou varian-
tu uspořádání spodních výpustí a  do-
plnění zádržných prvků pro zachyce-
ní spláví. V závěru aktualizovaného po-
sudku bylo pro tuto variantu doloženo 
splnění bezpečnosti hráze za povodní.

Za  jednoznačný přínos navrhované 
varianty řešení považujeme současné 
splnění často protichůdných požadav-
ků na zlepšení transformačního účinku 
nádrže a  zajištění bezpečnosti za  po-
vodní. Po  provozní stránce bude mo-
dernizována technologie a  ovládání 
spodních výpustí a přepokládá se tedy 
zjednodušení provozní údržby a mani-
pulací při převádění povodně.

Navržená opatření pro zlepše-
ní transformačního účinku VD Labská 
a zajištění bezpečnosti za povodní jsou 
v současné době zpracována do podo-
by investičního záměru. Správce díla 

Priehradné dni 2014

obr. 1 – Nahromaděné spláví u šachtového přelivu při povodni v roce 2006.

obr. 2 – Návrh uspořádání výpustí v obtokovém tunelu (čárkovaně stávající 
výpusti)
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připravuje výběrové řízení na  fyzikál-
ní modelový výzkum a  projekt rekon-
strukce. Investiční náklady na realizaci 
akce jsou odhadovány na 100 mil. Kč. 

VODNÍ DÍLO PAŘÍŽOV 
(DOUBRAVA, ř.km 40,392) 

V  letech 1909 až 1913 byla na  řece 
Doubravě nad Pařížovem vybudo-
vána zděná přehrada s  výškou hráze 
23,3 m nad terénem. Hlavním účelem 
díla bylo a  je i  nadále zachycení po-
vodňových vln a  zmírnění účinků po-
vodní v toku pod dílem. Již v době pří-
pravy stavby přehrady však bylo jas-
né, že „prostor u Pařížova nestačí, aby 
v  něm nalezla místa každá voda, kte-
rá se tam může přivaliti“. Navíc krát-
ce po zpracování projektu se v květnu 

1908 na Doubravě vyskytla dosud nej-
větší povodeň, která významně předči-
la i povodně z  let 1890 a 1897. Kulmi-
nační průtok v profi lu hráze dosáhl 13. 
května toho roku 230 m3.s-1 a bylo tedy 
nutné projekt přepracovat. V  součas-
né době je přehrada Pařížov vybave-
na dvěma hrázovými spodními výpust-
mi, dále dvěma výpustmi v  obtokové 
štole, nehrazeným korunovým a  ne-
hrazeným bočním přelivem. Kapacita 
hrázových spodních výpustí dosahu-
je při Hmax 13,3 m3.s-1 a spodní výpusti 
na  obtoku mají při této hladině kapa-
citu 30,32 m3.s-1. Při maximální hladině 
mají přelivy kapacitu 32,1 m3.s-1 (koru-
nový) a 98,8 m3.s-1 (boční).

V roce 2008 byl zpracován první po-
sudek bezpečnosti vodního díla Paří-
žov za povodní, který konstatoval jeho 
nedostatečné hydraulické zabezpe-

čení. V  posudku byla doporučena ná-
pravná opatření. V následujícím obdo-
bí byly ČHMÚ upřesněny vstupní hyd-
rologické podklady (parametry kont-
rolní povodňové vlny) a  po  zaměření 
prostoru nádrže i  její charakteristiky. 
Na  základě upřesněných údajů bylo 
v  roce 2011 aktualizováno posouzení 
bezpečnosti za povodní již s podmíně-
ně vyhovujícím výsledkem. Současně 
byla v závěru posudku doporučena ná-
pravná a nouzová opatření, z nichž ně-
které byly již provedeny nebo jsou při-
pravovány k realizaci. 

Jedná se na  jedné straně o  staveb-
ní úpravy objektů vodního díla (zvýše-
ní kapacity bočního bezpečnostního 
přelivu, zvýšení kapacity hrázových vý-
pustí, případně stabilizace střední čás-

ti podhrází a  umožnění přelití koru-
ny hráze). Na druhé straně jsou to or-
ganizační nouzová opatření (provi-
zorní vyrovnání nivelety koruny hráze 
ve střední části, zachycení spláví v ná-
drži, nouzová prohrábka boční zemní 
vyrovnávací hráze). Realizace zádržné-
ho systému pro zachycení spláví v bez-
pečné vzdálenosti od hráze byla prove-
dena v roce 2012 a při zvýšených prů-
tocích v  roce 2013 byl tento systém 
i  odzkoušen v  provozu. Zvýšení kapa-
city hrázových spodních výpustí je plá-
nováno v  souvislosti s  jejich celkovou 
rekonstrukcí v období let 2016 až 2018. 

Jako zajímavé nouzové opatření, 
pro případ výskytu extrémní povodně 
s  dobou opakování 10  000 let, se jeví 
nouzová prohrábka nízké zemní vyrov-
návací hrázky na pravém břehu nádrže. 
Na základě terénního šetření bylo ově-

řeno, že v  případě takovéto nouzové 
prohrábky bude voda z  nádrže odve-
dena mimo hlavní hráz a bude svede-
na zcela neobydleným bočním údolím 
mimo intravilán obce Pařížov a násled-
ně pod obcí zpět do Doubravy. Jedná 
se o nouzové opatření, při realizaci kte-
rého mohou vzniknout škody na  po-
zemcích a částečně i infrastruktuře (sil-
nice II. třídy, rybník, úpravy toku), ale 
daleko rozsáhlejší škody lze při průcho-
du takovéto extrémní povodně očeká-
vat podél toku Doubravy nejen v obci 
Pařížov. 

Z  hlediska provozního i  ekonomic-
kého je v případě VD Pařížov výhodné 
mít připravenu výše popisovanou nou-
zovou prohrábku boční vyrovnávací 
hráze pro akutní zajištění bezpečnos-
ti díla v  případě výskytu extrémní po-
vodňové situace (s  pravděpodobnos-
tí výskytu 0,0001). Předností takového-
to nouzového opatření jsou prakticky 
nulové investiční náklady, nezměně-
ný rozsah provozní údržby a i částečná 
ochrana intravilánu obce Pařížov roz-
dělením průtoků. Současně budou po-
stupně realizovány i  další úpravy ob-
jektů, které vedle zlepšení základních 
účelů díla posílí i bezpečnost přehrady 
za povodní (rekonstrukce spodních vý-
pustí, příp. úprava koruny hráze).

Výše uvedené příklady zajištění po-
žadované míry zabezpečení vodních 
děl při extrémních povodních ukazují, 
že v  některých případech lze tyto po-
žadavky splnit současně i se zlepšením 
nebo alespoň zachováním základních 
účelů přehradní nádrže. Snahou je po-
kud možno zachovat nebo vylepšit i ar-
chitektonickou hodnotu staveb. Sou-
časně mohou být takováto opatření 
a úpravy objektů provozně i méně ná-
ročnější a  investičně levnější, než bu-
dování dalších objektů pro převádění 
vody.

Ďalšie obrázky k  článku sú na 

4. strane obálky.

Článok bol vyžiadaný na  publiko-
vanie redakciou VS pred konferenciou 
PRIEHRADNÉ DNI 2014. 

Priehradné dni 2014
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obr. 3 – Situace se znázorněním místa nouzové prohrábky hrázky na pravém břehu nádrže a území pro pře-
vedení části průtoku extrémní povodně.
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Monitoring a prevádzka malých 
vodných nádrží

Ing. Ladislav Fabian, Ing. Barbara Kopčáková

Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

Malé vodné nádrže sa začali budovať najmä v povodiach drobných vodných tokov v blízkosti sídiel na zabezpečenie ochrany 

krajiny pred povodňami,  eróziou, na  chov rýb, rekreáciu, prípadne na  akumuláciu vody na  protipožiarne a  ďalšie účely. 

V tomto príspevku chceme priblížiť problematiku prevádzky, údržby a výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu (ďalej 

aj TBD) nad vybranými vodnými stavbami IV. kategórie, nad ktorými vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š. p. Bratislava, úsek TBD, odbor bezpečnosti priehrad, oddelenie TBD Košice.

Odborný technicko-bezpečnostný 
dohľad patrí k významným činnostiam 
VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY š.  p., 
pričom prostredníctvom úseku TBD 
podnik dodnes úspešne plní osobitné 
úlohy v príprave, výstavbe, počas skú-
šobnej a  trvalej prevádzky realizova-
ných vodných diel. Odborný technic-
ko-bezpečnostný dohľad nad vodnými 
stavbami zabezpečuje na  svoje nákla-
dy vlastník, prípadne stavebník stav-
by prostredníctvom štátom poverenej 
organizácie. Na  vodných stavbách III. 
a IV. kategórie môže byť dohľad vyko-
návaný aj osobou odborne spôsobilou 
na výkon TBD. V súčasnosti výkon od-
borného technicko-bezpečnostného 
dohľadu upravujú právne normy zá-
kon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zme-
ne zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov (Vodný zá-
kon) [1] a  vyhláška Ministerstva život-
ného prostredia Slovenskej republiky 
č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovu-
jú podrobnosti o  výkone odborného 
technicko-bezpečnostného dohľadu 
nad vodnými stavbami a  technicko-
-bezpečnostného dozoru [2]. Odborný 
technicko-bezpečnostný dohľad nad 
vodnými stavbami je špecializovaná 
činnosť zameraná na  zisťovanie tech-
nického stavu vodných stavieb, kto-
rých poškodenie môže spôsobiť ohro-
zenie priľahlého územia, životov ľudí 
a  majetku najmä uvoľnením vzdúva-
nej alebo zadržiavanej vody. Vykoná-
va sa sledovaním bezpečnosti a stabili-
ty vodných stavieb, predovšetkým po-
zorovaním a  meraním ich deformácií, 
sledovaním priesaku vôd, hodnotením 
týchto pozorovaní a meraní a navrho-

vaním opatrení na  odstránenie ziste-
ných nedostatkov. Odborný technic-
ko-bezpečnostný dohľad sa vykoná-
va v období prípravy vodnej stavby, jej 
výstavby alebo rekonštrukcie a  počas 
jej prevádzky až do  uvedenia vodnej 
stavby do neškodného stavu [1]. V do-
kumente Program technicko-bezpeč-
nostného dohľadu sú uvedené povin-
nosti vlastníka vodnej stavby súvisiace 
so zabezpečením odborného technic-
ko-bezpečnostného dohľadu, termíny, 
pokyny a odporúčania, ktoré je potreb-
né dodržiavať pri výkone dohľadovej 
činnosti nad vodnou stavbou. Vodné 
stavby zaradené do IV. kategórie z hľa-
diska technicko-bezpečnostného do-
hľadu nie sú zväčša vybavené mernými 
zariadeniami, a preto pri výkone dohľa-
du majú mimoriadny význam pravidel-
né vizuálne obhliadky, ktoré vykonáva 
poverený zaškolený pracovník vlastní-
ka vodnej stavby a  hlavný zamestna-
nec dohľadu. Pri pravidelných obhliad-
kach sa sleduje výška hladiny vody 
v  nádrži, kontroluje sa stav uzáverov, 
funkčných objektov, prípadne bez-
pečnostného priepadu, alebo intenzi-
ta priesaku na  merných stanovištiach. 
Dôležitou súčasťou obhliadok je vizu-
álna kontrola návodného, vzdušného 
svahu hrádze a priľahlého okolia vod-
nej stavby. Dôraz sa kladie na  sledo-
vanie zmien na  telese hrádze, vzniku 
deformácií, náznakov zosuvov, zmien 
v  poraste, výskyte zamokrení, prípad-
ne vzniku výverov na  vzdušnej strane 
hrádze. 

V  tomto príspevku chceme veno-
vať pozornosť vodným stavbám VN Le-
voča, PPN Ždiar-Strednica, VN Klauzy, 
Rybníky Betliar a  Rybníky v  Šugovskej 

doline, nad ktorými oddelenie TBD Ko-
šice vykonáva technicko-bezpečnost-
ný dohľad. Ide o  vodné stavby, ktoré 
sú zaradené do IV. kategórie a považu-
jeme ich za  zaujímavé nielen prostre-
dím, v ktorom sú situované, ale aj prí-
stupom vlastníkov vodných stavieb 
k prevádzke, údržbe a  výkonu technic-
ko-bezpečnostného dohľadu.

VODNÁ NÁDRŽ LEVOČA
Do prevádzky bola uvedená v  roku 

1990 ako viacúčelová nádrž pre chov 
rýb a  potreby športového rybárstva, 
dodávku úžitkovej vody pre odbera-
teľov, rekreačné účely a prípadné nad-
lepšovanie minimálnych prietokov 
v  Levočskom potoku. Je vybudovaná 
ako bočná nádrž na  pravej strane Le-
vočského potoka s celkovým objemom 
85 000 m3 pri maximálnej prevádzkovej 
hladine. VS Levoča pozostáva z nádrže, 
bočnej a čelnej zemnej hrádze, odber-
ného a  združeného funkčného objek-
tu, výpustného a odberného potrubia 
a  vývaru. Teleso heterogénnej hrádze 
je z návodnej strany tvorené tesniacou 
vrstvou piesčitej hliny, na ktorú nadvä-
zuje predĺžený tesniaci koberec pozdĺž 
celej bočnej a  čelnej hrádze. Ostatná 
časť hrádze je z hlinito-piesčitých ma-
teriálov.

Technicko-bezpečnostný dohľad 
nad vodnou nádržou Levoča vykonáva 
VODOHOSPODÁRSKA  VÝSTAVBA š.  p., 
od  januára 2011. Pre vodnú stavbu 
boli vypracované dokumenty Program 
technicko-bezpečnostného dohľadu 
pre trvalú prevádzku vodnej stavby 
a  Etapová správa o  dohľade za  obdo-
bie desiatich rokov prevádzky (1990 – 
2010). 
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Pod vzdušnou pätou čelnej hrádze 
je registrovaný výver, ktorý bol zachy-
tený do  šachty a  odvedený mimo te-
leso hrádze. Meraná je jeho intenzi-
ta a  čírosť v  závislosti od  stavu hladi-
ny vody v  nádrži, resp. od  poveter-
nostných podmienok. Na  objasnenie 
jeho pôvodu bolo v  zimnom období 
vykonané meranie konduktivity vody 
na  prítoku, v  šachte ako aj na  odto-
ku z  nádrže. Z  nameraných hodnôt 
nebolo možné jednoznačne potvr-
diť spojitosť s  nádržou, na  identifi ká-
ciu zdroja výveru by bolo potrebné 
použiť iné metódy. Okrem pravidel-
nej údržby a čistenia funkčných objek-
tov je na vzdušnej strane bočnej a čel-
nej hrádze vykonávaná podľa potreby 
kosba a  vyžínanie náletových drevín. 
V  súčasnosti neregistrujeme na  vod-
nej stavbe závažnejšie nedostatky. 
V  areáli vodnej nádrže sa nachádza 
bufet s  občerstvením, požičovňa čl-
nov a vodných bicyklov ako aj ihriská 
pre plážový volejbal. V letných mesia-
coch je to vyhľadávané miesto na od-
dych a  športové aktivity pri vode pre 
obyvateľov mesta Levoča a  jeho blíz-
keho okolia. 

PROTIPOŽIARNE NÁDRŽE ŽDIAR-
STREDNICA

Nad obcou Ždiar, v  lokalite lyžiar-
skeho strediska Strednica, v  údolí 
Stredničianskeho potoka sa nachádza-
jú protipožiarne nádrže Ždiar-Stredni-
ca, ktorých vlastníkom je pozemkové 
spoločenstvo STREDNICA Ždiar. Tech-
nicko-bezpečnostný dohľad nad touto 
vodnou stavbou vykonávame od mája 
2012. Pre vodnú stavbu boli vypraco-
vané dokumenty Kategorizačný posu-
dok a Program technicko-bezpečnost-
ného dohľadu. V  tejto oblasti sú vy-
sokému požiarnemu riziku vystavené 
kalamitami poškodené lesy a  taktiež 
obec Ždiar, ktorá je zapísaná do  zo-
znamu pamiatkových zón ľudovej ar-
chitektúry vďaka jej zrubovým stav-

bám. Vhodným riešením na  zabezpe-
čenie vody na protipožiarne účely bolo 
vybudovanie dvoch malých vodných 
nádrží v kaskáde s celkovým objemom 
približne 15 500 m3. Obe nádrže pozo-
stávajú zo zemnej sypanej hrádze s ná-
vodným fóliovým tesnením, združené-
ho funkčného objektu s  nehradeným 
bezpečnostným priepadom. Dolná 
nádrž je doplnená  o  objekt na  čerpa-
nie vody na  protipožiarne účely s  prí-
stupom pre požiarne vozidlá.

Vlastník vodnej stavby sa musel 
v začiatkoch prevádzky vyrovnať s nie-
koľkými problémami a  poruchami. 
V  roku 2012 po  prvom naplnení dol-
nej nádrže boli na vzdušnej strane hrá-
dze pozorované priesaky, ako aj defor-
mácie samotného telesa hrádze. Príči-
nou bolo nevhodné napojenie tesnia-
cej fólie vedenej zo svahu na združený 
funkčný objekt, ktorá sa po  priťaže-
ní vodou po napustení nádrže odtrhla 
od  steny betónového objektu. Saná-
cia tohto nepriaznivého stavu spočíva-
la v preinjektovaní telesa hrádze v ob-
lasti priesakov a  viditeľných deformá-
cií a  oprave napojenia tesniacej fólie 
na  združený funkčný objekt. Po  reali-

zovaní týchto účinných opatrení bola 
vodná nádrž ďalej prevádzkovaná pri 
maximálnej prevádzkovej hladine. Po-
čas prvej zimnej prevádzky bola dolná 
nádrž vypustená. Následne na  jar bol 
na  návodnom svahu zaregistrovaný 
zosuv kamenného opevnenia v mieste 
napojenia fóliového tesnenia na zdru-
žený funkčný objekt. Poškodená fólia 
v mieste zosuvu bola zvarená a v oko-
lí združeného funkčného objektu bolo 
kamenné opevnenie uložené na  kari 
siete. Po opätovnom napustení dolnej 
nádrže nebol pozorovaný nárast prie-
sakov z  nádrže a  neboli pozorované 
ani vývery alebo zamokrenia vzdušné-
ho svahu hrádze. 

Na vodnej stavbe sa od začiatku pre-
vádzky merajú priesaky z dolnej nádr-

že na výtoku z pravej a  ľavej drenáže. 
Ďalšie merné stanovište bolo zriadené 
na mieste výskytu výronu v oblasti ľa-
vostranného zaviazania dolnej hrádze 
v záreze pod prístupovou cestou k po-
žiarnemu odbernému miestu. S veľkou 
pravdepodobnosťou nejde o  priesaky 
z nádrže ale o svahovú vodu z územia 
nad touto prístupovou cestou. Výtoky 
z pravej a ľavej drenáže hornej nádrže 
nie sú pravidelne merateľné, pretože 
sú zaplavované vodou z dolnej nádrže 
pri jej maximálnej prevádzkovej hladi-
ne. Vodná stavba Protipožiarne nádr-
že Ždiar-Strednica je v súčasnosti pre-
vádzkyschopná bez obmedzenia. Tele-
sá obidvoch hrádzí ako aj funkčné ob-
jekty sú v  dobrom technickom stave 
a vlastník venuje vodnej stavbe náleži-
tú pozornosť. 

VODNÁ NÁDRŽ KLAUZY
V  N árodnom parku Slovenský raj 

v  povodí Bieleho potoka sa nachádza 
vodná nádrž Klauzy, ktorá pôvodne slú-
žila na splavovanie dreva do obce Smi-
žany k  Smižianskej Maši. Vodná nádrž 
Klauzy je národnou kultúrnou pamiat-
kou zapísanou v zozname pamiatkové-
ho fondu, v  správe Lesov SR, š.  p. OZ 
Prešov. Pôvodná priehrada bola v  70-
tych rokoch zrekonštruovaná ako be-
tónová monolitická priehrada s  prisy-
paním vzdušnej strany zemným násy-
pom. Víchrice, extrémne zrážky a  ná-
sledné povodne v  roku 2008 a  2010 
spôsobili veľké škody na priehrade a jej 
okolí. Nedostatočná kapacita bezpeč-
nostného priepadu spôsobila prelia-
tie priehrady. Povodňový prietok spo-
lu so strhnutým porastom spôsobil 
masívnu deštrukciu bezpečnostného 
priepadu, dreveného žľabu a vzdušnej 
strany zemnej časti priehrady. Priestor 
pod priehradou obsahoval zvyšky dre-
vených a betónových konštrukcií a na-
plaveného materiálu. 

Technicko-bezpečnostný dohľad 
na  vodnej stavbe vykonávame od  za-
čiatku rekonštrukcie od  konca roku 
2012. Pre vodnú stavbu boli vypraco-
vané dokumenty Kategorizačný po-
sudok a  Vyjadrenie o  rozsahu tech-
nicko–bezpečnostného dohľadu po-
čas rekonštrukcie. Cieľom rekonštruk-
cie bolo prevedenie prietoku Q100 cez 
bezpečnostný priepad s  postupným 
utlmením energie až do  prirodzené-
ho koryta Bieleho potoka. Realizova-
né riešenie bolo v  maximálnej miere 
prispôsobené pôvodnému vzhľadu, 

obr. 1 – VN Levoča.
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ponechané bolo pôvodné umiestne-
nie bezpečnostného priepadu v  stre-
de koruny hrádze, odtokový žľab bol 
tvarovo aj materiálovo prispôsobený 
hydraulickým návrhovým paramet-
rom a v spodnej časti doplnený výva-
riskom. Na korune priehrady bola osa-
dená v  celej prietočnej šírke ponad 
bezpečnostný priepad drevená lávka 
s konštrukciou prístrešku. Sklz tvorí že-
lezobetónová doska s kamennou dlaž-
bou a  ukončený je vývarom so stabi-
lizačným prahom. Súčasťou projek-
tu bola aj rekonštrukcia jestvujúceho 

vtokového objektu s  dvoma úrovňa-
mi prietokovej časti, ktorý taktiež slú-
ži na  zachytenie plavením pri vto-
ku do  nádrže a  ako priepust na  les-
nej komunikácii. Rekonštrukčné práce 
na  vodnej stavbe prebiehali za  zníže-
nej hladiny vody v nádrži. V rámci vizu-
álnych obhliadok technicko-bezpeč-
nostného dohľadu neboli pozorované 
žiadne poškodenia či anomálie pouka-
zujúce na  zhoršený stav vodnej stav-
by. Napriek tomu, že stavebné práce 
prebiehali za  neľahkých prístupových 
podmienok na území Národného par-
ku Slovenský raj, výstavba bola úspeš-
ne dokončená koncom roka 2013 
a svojím vzhľadom zapadá do okolité-
ho prírodného prostredia. 

RYBNÍK BETLIAR
Vodná stavba Rybník Betliar sa na-

chádza približne 2,5 km od  obce Bet-
liar na Palušovskom a Betliarskom po-
toku. Využíva sa na  chov rýb a  je kra-
jinotvorným prvkom areálu zvernice 
Betliar, v  ktorom je situovaná. Vodná 

stavba pozostáva z  dvoch navzájom 
prepojených nádrží vybudovaných zo 
zemných hrádzí s  betónovým tesnia-
cim jadrom, na  ktoré nadväzuje ílo-
vý násyp, výpustnými objektmi, náho-
nu do rybníka a rozdeľovacieho objek-
tu. Maximálna výška hrádzí je 3 m a cel-
kový objem nádrží je cca 11  000 m3. 
Správcom vodnej stavby je štátny pod-
nik Lesy SR, OZ Rožňava.

Na  vodnej stavbe nie sú vybudo-
vané meracie zariadenia. Technicko-
-bezpečnostný dohľad na rybníku Bet-
liar vykonávame od  augusta 2012. 

Pre  vodnú stavbu boli vypracované 
dokumenty Kategorizačný posudok 
a Program technicko-bezpečnostného 
dohľadu. V  rámci kontrolných obhlia-
dok neboli na  vodnej stavbe ani v  jej 
okolí zistené žiadne priesaky, defor-
mácie, ani porušenia zemných hrádzí 
a  betónové objekty sú vo vyhovujú-
com stave. Na vodnej stavbe sa pravi-
delne vykonáva údržba objektov a po-
rastu vzdušných svahov hrádzí. 

RYBNÍKY V ŠUGOVSKEJ DOLINE
Na  území Národného parku Slo-

venský kras neďaleko mesta Medzev 
sa nachádza rekreačná oblasť Šugov-
ská dolina. V minulosti bola dolina Šu-
govského potoka známa výrobou že-
leza v  miestnych hámroch. Dodnes sa 
na  Šugovskom potoku nachádza asi 
15 baníckych jazier – tajchov, z ktorých 
sú rybníky alebo malé vodné nádrže. 
Vlastníkom takýchto dvoch za  sebou 
vybudovaných rybníkov je súkromná 
osoba. Celkový objem nádrží je približ-
ne 10 300 m3.  Pozostávajú z prívodné-

ho potrubia, akumulačnej nádrže, vy-
púšťacieho objektu a zemnej hrádze.

Technicko-bezpečnostný dohľad 
na  tejto vodnej stavbe vykonávame 
od roku 2012. Pre vodnú stavbu bol vy-
pracovaný dokument Program tech-
nicko-bezpečnostného dohľadu. V mi-
nulosti boli stavebne upravené na obi-
dvoch rybníkoch vypúšťacie objekty. 
Na  hornom rybníku bola pri povodni 
poškodená časť zemnej hrádze v  ob-
lasti jej napojenia na  bezpečnostný 
priepad. Táto časť hrádze bola opäť 
dosypaná a z návodnej strany prekry-
tá tesniacou fóliou. Po  sanácii nie sú 
na  hrádzi registrované žiadne zamok-
renia alebo priesaky. Na vodnej stavbe 
sa nenachádzajú žiadne meracie zaria-
denia, a preto sú hlavnými prostriedka-
mi technicko-bezpečnostného dohľa-
du pravidelne vykonávané obchôdzky 
a vizuálne pozorovania. 

V  rámci technicko-bezpečnostné-
ho dohľadu neregistrujeme na  tej-
to vodnej stavbe vážnejšie nedostat-
ky, hrádze rybníkov vrátane blízkeho 
okolia sú udržiavané. Šugovská doli-
na je vhodná pre turistiku, cykloturis-
tiku a  agroturistiku. Návštevník tejto 
doliny určite ocení pohľad na  starost-
livo udržiavané vodné plochy, ktorými 
Rybníky v  Šugovskej doline sú. Záve-
rom konštatujeme, že na predmetných 
vodných stavbách neregistrujeme váž-
nejšie nedostatky a z pohľadu technic-
ko-bezpečnostného dohľadu sú hod-
notené ako bezpečné a  prevádzky-
schopné. Vlastníci vodných stavieb 
vynakladajú nemalé fi nančné pros-
triedky na prevádzku, údržbu objektov 
a  hrádzí vrátane ich blízkeho okolia. 
Napriek tomu, že ide o nenávratné in-
vestície, tieto vodné stavby sú vzorne 
udržiavané a vlastníci im venujú nále-
žitú pozornosť.

Foto: Ing. B. Kopčáková 

a archív Lesov SR, š. p.

Ďalšie obrázky k  článku sú na  ti-

tulnej strana časopisu.

Článok bol vyžiadaný na  publiko-
vanie redakciou VS pred konferenciou 
PRIEHRADNÉ DNI 2014. 
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obr. 2 – Vodná nádrž Klauzy po povodni v roku 2010.
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Asfaltobetónové tesnenie návodných 
svahov prívodného kanála
vodného diela Gabčíkovo

Ing. Rastislav Rajniak, Juraj Vanda

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava

Predmetom článku je dvadsaťdvaročná prevádzka prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo s asfaltobetónovým opev-

nením návodných svahov, ako aj konštrukcia hrádzí prívodného kanála, vplyv plavebnej prevádzky na ochranné asfaltobe-

tónové tesnenie, výskyt porúch a ich sanácia.

ÚVOD
Vodné dielo Gabčíkovo je od  svoj-

ho spustenia do  prevádzky na  jeseň 
v roku 1992 prevádzkované už takmer 
22 rokov, čo je prakticky dĺžka veku 
jednej generácie.

Jedným s  najdôležitejších objektov 
vodného diela je samotný prívodný 
kanál, ktorý zabezpečuje prívod vody 
k  turbínam hydroelektrárne a  samo-
zrejme plavebnú dráhu k  plavebným 
komorám stupňa Gabčíkovo.

Pre zaujímavosť uvádzame štatisti-
ku preplavovania plavidiel cez komo-
ry stupňa Gabčíkovo, čím chceme de-
monštrovať obrovské množstvo plavi-
diel preplavujúcich sa prívodným ka-

nálom v  určitých časových úsekoch. 
Pri takomto množstve plavidiel pláva-
júcich medzi hrádzami prívodného ka-
nála môže dôjsť k  určitým nehodám, 

resp. ku kontaktu plavidiel s  ochran-
ným plášťom hrádzí.

KONŠTRUKCIA HRÁDZÍ 
PRÍVODNÉHO KANÁLA

Aby sme lepšie chápali, čo môže 
spôsobiť náraz alebo kontakt plavidla 
s  ochrannou hrádzou, popíšeme jej 
konštrukčné riešenie.

Pred návrhom konštrukcie telesa 
ochranných hrádzí bol vykonaný geo-
logický prieskum s výsledkom, že pred 
vybudovaním samotných telies hrádzí 
je potrebné uskutočniť výmenu podlo-
žia tak, aby bola odstránená nevhod-
ná podkladná vrstva až po štrkopiesky. 
Podľa miestnych pomerov sa pôvodné 

vrstvy odstránili do hĺbky 3 až 6 m pod 
jestvujúci terén v  celej línii, t.j. v  dĺž-
ke takmer 17 km budúcej ľavostrannej 
ochrannej hrádze a  detto pravostran-

nej ochrannej hrádze. Dosýpaný štrko-
pieskový materiál bol počas prác na vý-
mene podložia hutnený 6x pojazdom 
vibračnými valcami po vrstvách, v kri-
tických úsekoch bola použitá metóda 
úderného zhutnenia s použitím dosky 
s hmotnosťou 15 ton, dopadovou výš-
kou 17 m a so 7 údermi na jednu stopu.

Po  uskutočnení výmeny podlo-
žia bolo vybudované samotné teleso 
ochranných hrádzí. Násyp bol uskutoč-
ňovaný po  vrstvách hrúbky 0,75 m so 
zhutňovaním jednotlivých vrstiev až 
po korunu vo výške 133,10 m B.p.v.

Sklon návodného svahu je 1:2, sklon 
vzdušného svahu je v  hornej časti 1:2 
a v dolnej časti 1:3. Šírka vzdušnej stra-
ny ochranných hrádzí v päte je od 49 m 
v  hornej časti úseku až po  80 m pred 
naviazaním na  Stupeň vodného diela. 
Šírka koruny je 6 m.

ASFALTOBETÓNOVÉ TESNENIE 
NÁVODNÉHO SVAHU 
OCHRANNÝCH HRÁDZÍ

Na  vybudované ochranné hrádze 
prívodného kanála bol navrhnutý as-
faltobetónový plášť ako kompaktná 
konštrukcia, ktorá musí odolávať sta-
tickému a  dynamickému namáhaniu, 
účinku hydrostatického tlaku vody, 
účinkom vodného tlaku pôsobením vl-
nobitia a nárazu plavidla na svah hrá-
dze. Celková hrúbka plášťa je 180 mm.

Plášť je zhotovený z  3 vrstiev. 
Na  zhutnený násyp svahu hrádze sa 
položila ložná prvá vrstva z  vodosta-
vebného asfaltobetónu medzerovi-
tého (VABM) v  hrúbke 50 mm, po-
tom ďalšia vrstva z  toho istého mate-
riálu tiež v  hrúbke 50 mm. Po  zhutne-
ní vrstiev podľa vtedy platných noriem 

obr. 1: Plavebná štatistika. Prehľad ročne preplavených plavidiel v štruktúre nákladné a osobné plavidlá
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a predpisov sa na tieto 2 vrstvy položi-
la tesniaca vrstva (VABH) vodostaveb-
ného asfaltobetónu hutného v  hrúb-
ke 80 mm. V prvých 2 vrstvách medze-

rovitého asfaltobetónu sa nevyžadoval 
tesniaci účinok, v  prípade vodosta-
vebného asfaltobetónu hutného áno. 
Po  zhutnení poslednej vrstvy tesne-
nia bol na povrch nanesený ochranný 
povlak Doprafl ex – V a refl exný povlak 
Doprafl ex-V s  obsahom hliníkového 
prášku s  antirefl exnými účinkami. Pri 
konštrukcii koruny hrádze, šírka vozov-
ky 400 cm, sa najprv podklad zastabili-
zoval cementovou stabilizáciou hrúb-
ky 100 mm, potom sa položila pod-

kladná vrstva z obaľovaného kameniva 
so zhutnením hrúbky 6 cm a následne 
bola položená krycia vrstva asfaltobe-
tónová hrúbky 5 cm.

Z  dôvodu zabráneniu pádu vozi-
diel a  mechanizmov pohybujúcich sa 
po korune hrádze počas výkonu údržby 
a ostatných prevádzkových činnostiach 
boli na návodnú stranu koruny hrádze 
inštalované oceľové cestné zvodidlá. 
Stĺpiky zvodidiel boli osadené v rozte-
či 400 cm a  založené do  hĺbky 119 cm 
zabaranením. Konštrukcia zvodidiel je 
z pozinkovaného materiálu.

Na  asfaltobetónový plášť boli vo 
vzdialenostiach každých 500 m osade-

né schody, vytvorené zo stavenisko-
vých prefabrikátov. Schody sú ukotvené 
z  dôvodu zachytenia horizontálnej sily 
do  železobetónových kotviacich blo-
kov, ktoré boli vybudované pred úpra-
vou komunikácie na korune hrádze.

Asfaltobetónové tesnenie hrádzí 
prívodného kanála môžeme z  pohľa-
du vonkajších vplyvov a zabezpečenia 
jeho funkčnosti rozdeliť do troch častí:
a)  úsek nad maximálnou prevádzko-

vou hladinou, ktorý je namáhaný 
najmä  poveternostnými vplyvmi,

b)  úsek rozkyvu prevádzkovej hladiny, 
kde pôsobia poveternostné vplyvy, 
chemické účinky vody a je prítomná 
fauna a fl óra,

c)  úsek pod minimálnou prevádzkovou 
hladinou, tu dochádza hlavne k me-
chanickému poškodeniu plášťového 
tesnenia.
Z pohľadu rozdelenia porúch asfal-

tobetónového návodného tesnenia sa 
v časti nad hladinou vyskytujú hlavne 
vodorovné a zvislé trhliny a vytečenie 
asfaltového spojiva, tzv. slonie uši. Vo-
dorovné trhliny sú v  prevažnej miere 
v prechodovom oblúku medzi návod-
ným svahom a  korunou hrádze. Oje-
dinele bolo na ľavostrannej hrádzi za-
znamenané plošné potrhanie tesnia-
ceho plášťa. Na  základe vykonaných 
sond môžeme konštatovať, že uvede-

obr. 2: Vzorový priečny profi l hrádze prívodného kanála s detailom asfaltobetónového tesnenia

obr. 3: Poškodené asfaltobetónové tesnenie po náraze plavidlaobr. 3: Poškodené asfaltobetónové tesnenie po náraze plavidla
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né poruchy končia na  rozhraní VABH 
a VABM. 

V  úseku rozkyvu prevádzkovej hla-
diny boli zaznamenané zvislé trhliny 
prechádzajúce z  úseku nad hladinou, 
vytečenie asfaltového spojiva a  hlav-
ne plošná degradácia tesniacej vrstvy 
do hĺbky cca 2 cm. 

Pod minimálnou prevádzkovou hla-
dinou boli zistené ojedinelé vydutia 
na plášťovom tesnení. V tejto časti do-
chádza k najvážnejším poruchám asfal-

tobetónového tesniaceho plášťa, ktoré 
sú zapríčinené nárazom plavidiel, po-
hybujúcich sa v prívodnom kanáli. 

Prvá oprava asfaltobetónové-
ho tesniaceho plášťa bola vykonaná 
v  novembri 1996. Po  náraze plavidla 
do  ľavostrannej hrádze v  plavebnom 
kilometri (plkm) 10,280 došlo k  pre-
razeniu všetkých asfaltových vrstiev 
a  plošnému poškodeniu cca 10 m2. 
Ďalšia oprava, rozsahom najväčšia, 
bola realizovaná na  ľavostrannej hrá-
dzi v plkm 21,350 v októbri 2005. Do-
šlo k  poškodeniu tesniaceho plášťa 
v dĺžke 21 m, s plošnou výmenou vrs-
tvy VABH a jednej vrstvy VABM v roz-
sahu 60 m2. 

Uvedené opravy boli vykonávané 
podľa technologického postupu, kto-
rý vypracovali odborné fi rmy (VUIS – 
CESTY, s.r.o. a  TPA, s.r.o.). Dodávateľ 
prác (Slovasfalt, Strabag) predložil pre-
ukazné skúšky na použité asfaltobetó-
nové zmesi VABM a  VABH, ktoré po-
tvrdili súlad s STN 736852. Týmto spô-
sobom bolo sanované aj poškodenie 
asfaltobetónového plášťa po  náraze 
plavidla do ľavostrannej hrádze v plkm 
16,400 v  septembri 2012. Pri uvede-
ných opravách bolo potrebné použiť 
strojné zariadenie, umožňujúce spra-
covanie asfaltovej zmesi na svahu (za-
vesený vibračný valec).

Posledná oprava poškodeného ná-
vodného tesnenia, z  dôvodu nárazu 
plavidla, bola vykonaná v októbri 2013. 
Išlo o dve miesta na ľavej strane – plkm 
10,110 a 15,400, na pravej strane plkm 
11,000. V  tomto prípade nebola po-
trebná plošná výmena tesniacej vrstvy. 
Vytvorené ryhy v asfaltovom plášti boli 
sanované dôkladným vyčistením a od-
stránením nesúdržného materiálu, vy-
sušením a  vyhriatím opravovanej plo-
chy, aplikáciou spojovacieho postre-

ku, vyplnením poškodených miest vrs-
tvením tesniacej hmoty sendvičovým 
spôsobom (modifi kovaná bitúmeno-
vá zálievka + odprášené predohria-
te kamenivo) a  zapečatením povrchu 
hydroizolačnou vrstvou. Dodávateľom 
týchto prác podľa predloženého tech-
nologického postupu bola fi rma OAT, 
s.r.o. Bratislava.

Z pohľadu prevádzky vodného die-
la Gabčíkovo (VD GA) je potrebné po-
čas realizácie opráv vykonať mimoriad-
ne zníženie hladiny v prívodnom kaná-
li, čo má za následok:
–  zastavenie plavby cez VD GA,
–  zastavenie prevádzky kompy Vojka - 

Kyselica,
–  obmedzenie, resp. zastavenie prieto-

ku do ramennej sústavy,
–  obmedzenie prietoku do Mošonské-

ho ramena,
–  odstavenie MVE Pálenisko a zabezpe-

čenie technologických vôd pre Slov-
naft.
Príprava a  organizácia vykonáva-

ných prác je veľmi dôležitá najmä kvôli 
tomu, aby bolo možné v čo najkratšom 
termíne obnoviť bežný prevádzko-
vý režim na VD GA. Počas opráv také-
hoto charakteru sa pri zníženej hladi-
ne súčasne vykonáva obhliadka tech-
nického stavu prechádzajúcich opráv 
a  celkového stavu asfaltobetónového 

tesnenia. Na základe výsledkov týchto 
kontrol môžeme konštatovať, že v mi-
nulosti opravené lokality spĺňajú po-
žadované technické parametre a  po-
tvrdzujú, že zvolené technologické po-
stupy sú vhodné na opravu asfaltobe-
tónového plášťa. 

Z  ostatných porúch, ktoré vznikajú 
na asfaltobetónovom tesniacom plášti, 
sú pravidelne od  roku 2001 sanované 
trhliny v  časti nad prevádzkovou hla-
dinou, v prípade priaznivého prevádz-

kového stavu aj v  úseku rozkyvu hla-
dín. Aj na tieto opravy bol vypracova-
ný technologický postup. Používaným 
materiálom na  sanáciu je modifi kova-
ná bitúmenová zálievková hmota + pe-
netračno adhézny náter.

ZÁVER
Slovenský vodohospodársky pod-

nik, š. p., OZ Bratislava, Závod vodné 
dielo Gabčíkovo objednal vypracova-
nie odborných posudkov na  zhodno-
tenie stavu asfaltobetónového tesnia-
ceho plášťa prívodného kanála. Na zá-
klade záverov z  uvedených posudkov 
plánujeme pristúpiť k oprave a ochra-
ne plášťového tesnenia v  úseku roz-
kyvu hladín a v časti nad maximálnou 
prevádzkovou hladinou.

Článok bol vyžiadaný na  publiko-
vanie redakciou VS pred konferenciou 
PRIEHRADNÉ DNI 2014. 
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16  Vodohospodársky spravodajca   5 – 6  2014

Voda v krajine

Prognózy vybraných častí vodného hospodárstva
Ing. Július Hétharši, CSc.

HEKAS, s.r.o., Bratislava

Efektívny rozvoj ekonomiky v  súčasných podmienkach rozvoja vedy a  techniky je možné uskutočňovať za  stáleho 

zdokonaľovania metód riadenia a plánovania, založených na predvídaní budúceho vývoja.

Vyčerpanie extenzívnych zdrojov robí rozhodovanie o budúcich smeroch rozvoja ešte citlivejším. Neoddeliteľnou súčasťou 

tohto rozhodovania je cieľavedomé posudzovanie hierarchie hodnôt, ktoré sa z  celospoločenského hľadiska majú 

uspokojovať.

Vecné zameranie prognózy vodného hospo-
dárstva vychádza z  tendencií budúceho vývo-
ja spoločnosti a  rozvoja jej ekonomiky a  závisí 
od objektívneho určenia štruktúry potrieb a op-
timálneho využívania vodných zdrojov na  ich 
uspokojovanie.

Keďže otázky vody sa týkajú takmer všetkých 
odvetví národného hospodárstva a  tiež potre-
by akceptovania klimatických zmien, ktoré so se-
bou prinášajú častejšie extrémne výkyvy poča-
sia, je v záujme spoločnosti potrebné riešiť celý 
komplex problémov vodného hospodárstva, 
predovšetkým však životne dôležitých otázok 
vody súvisiacich s výživou a zdravím ľudí a zdra-
vým životným prostredím.

Zameranie dlhodobého riešenia otvore-
ných problémov vodného hospodárstva smeru-
je k tomu, aby sme získali kvalifi kované podkla-
dy na uplatnenie zásad komplexného využívania 
zdrojov vody, vytvorili podklady pre racionálne 
hospodárenie s  vodou, zabezpečili nevyhnut-
ný predstih preventívnej ochrany výhľadových 
zdrojov vody pre budúci rozvoj národného 
hospodárstva a  vytvorili vhodné podmienky 
na ochranu a tvorbu životného prostredia.

DÔSLEDKY KLIMATICKÝCH ZMIEN
Z tohto pohľadu najväčšie riziko pre našu ob-

lasť budú v budúcnosti predstavovať sucho a po-
vodne.

Základnou úlohou koncepčnej činnosti vo 
vodnom hospodárstve je posúdiť a  formulovať, 
za akých predpokladov a podmienok môže vod-
né hospodárstvo zabezpečiť optimálny odvet-
vový rozvoj. Rozhodovanie o smeroch jeho roz-
voja je o to zložitejšie, že v sústave riešenia roz-
voja spoločnosti je vodné hospodárstvo citlivým 
článkom, ktorý má zabezpečovať uspokojovanie 
rôznych potrieb spoločnosti, a pritom sa stretá-
va s  protichodnými požiadavkami iných odvet-
ví, limitovanými možnosťami vodných zdrojov, 
enormnými výkyvmi počasia, ktoré v  posled-
ných rokoch sprevádzajú nielen Slovensko, ale 
prakticky celý svet.

Závery Svetovej meteorologickej organizácie 
uvádzajú, že uplynulé desaťročie bolo najteplej-
šie od začiatku merania v roku 1850, pričom pod-
nebie sa ďalej otepľuje. Konkrétne dôsledky sa 
prejavujú najviac v lete a v zime. V lete sa preja-
vujú najmä vyššou frekvenciou horúčav. Väčším 
problémom sú však zrážky, ktoré sú počas roka 
čoraz viac nerovnomerne rozložené a  ich znač-
ná časť padá počas búrok a vo vysokej intenzite. 
To môže spôsobovať vážnejšie problémy v poľ-
nohospodárstve, v zásobovaní vodou obyvateľ-
stva i priemyslu a hrozí riziko povodní. 

Podľa ostatnej, piatej správy IPCC (In-
tergovernmental Panel on Climate Change) sa 
na  Zemi od  roku 1880 oteplilo približne o  0,85 
stupňa Celzia. Správa zároveň hovorí, že do kon-
ca 21. storočia sa môže otepliť o  ďalšie 1 až 4 
stupne Celzia. Tento interval je taký veľký pre-
to, lebo nemožno odhadnúť správanie sa ľud-
stva v budúcnosti. Zvýšenie o 1 stupeň Celzia by 
nemuselo byť dramatické, no zvýšenie teploty 
o 4 stupne by už mohlo mať vážne dôsledky. 

Narušilo by sa zásobovanie vodou obyvateľ-
stva, priemyslu i poľnohospodárstva v dôsledku 
vyschnutia vodných zdrojov na dlhšiu dobu, čo 
môže mať katastrofálne dopady. Preto pre vo-
dohospodárske rozhodovanie treba pripravovať 
podklady na základe hlbších koncepčných úvah 
vychádzajúc z prognózy najpravdepodobnejšie-
ho budúceho vývoja nárokov na  vodu, z  mož-
ností vodných zdrojov, z podmienok hospodáre-
nia s  vodou, programu protipovodňovej ochra-
ny a ďalších koncepcií, ktoré by ukázali cestu ďal-
šieho rozvoja.

Základnou podmienkou efektívnosti prog-
nostickej a koncepčnej činnosti vo vodnom hos-
podárstve je zaviesť ich systematické a  trvalé 
činnosti. Na tento účel treba zaviesť informačný 
systém ako plynulý tok informácií a využívať ho 
pri spracúvaní matematických modelov rozvoja 
vodného hospodárstva, ale aj pri variantnom rie-
šení problémov.

Okruh koncepčne viazaných činností vo vod-
nom hospodárstve vyžaduje široké pole pôsob-

nosti, lebo zahŕňa dlhodobé koncepcie riadenia 
a plánovania rozvoja, doplňovanie, prípravu kva-
lifi kovaných podkladov na rozhodovanie a peri-
odickú obnovu. Musíme mať na zreteli, že voda 
je nenahraditeľná tekutina pre život.

PROGNÓZA NÁROKOV NA VODU
Za  hlavný cieľ spoločnosti sa považuje stále 

stúpajúci rast životnej úrovne obyvateľstva po-
pri harmonicky vyváženom rozvoji všetkých zlo-
žiek spoločnosti. V  horizonte budúcnosti dnes 
ešte nemožno dostatočne konkrétne charakteri-
zovať jednotlivé zložky spoločnosti s potrebnou 
presnosťou a v tom zmysle jednoznačne hodno-
tiť ich vplyv na vodné hospodárstvo. Možno však 
vychádzať z  niektorých základných vývojových 
tendencií, najmä pokiaľ ide o vývoj obyvateľstva, 
rozvoj jeho ekonomickej aktivity a klimatických 
zmien. Z tohto hľadiska sa vyčísľujú údaje o roz-
voji spoločnosti a jej nárokoch na vodné hospo-
dárstvo – a to na podklade zhodnotenia vývoja 
počtu obyvateľstva, vývoja urbanizácie, kultú-
ry bývania, vybavenosti obcí, rozvoja priemyslu, 
poľnohospodárstva i ďalších odvetví, ako aj úva-
hy o tvorbe životného prostredia, rizík klimatic-
kých zmien a politického usporiadania.

Prognózovaný vývoj počtu obyvateľstva 
od roku 1960 do roku 2015 sa nenaplnil, doteraz 
je nižší cca o  700  000; počet sídlisk nebol reali-
zovaný v takých veľkostných skupinách, o akých 
sa uvažovalo v Projekte urbanizácie SSR. V sídlis-
kových aglomeráciách prevládla individuálna vý-
stavba. Vo vybavenosti miest, sídlisk a obcí zdra-
votne hygienickými stavbami zaostáva výstavba 
kanalizácií za verejnými vodovodmi. V súčasnosti 
je na verejný vodovod napojených 87 % obyvate-
ľov a na verejnú kanalizáciu iba 63 % obyvateľov.

Množstvo vody určenej na  realizáciu v  roku 
2012 poklesol oproti roku 2000 o viac než dvoj-
násobok. Roku 2012 poklesol oproti roku 2011 
odber z verejných vodovodov o 15,8 tisíc obyva-
teľov na 4707 tisíc obyvateľov. V roku 2012 bolo 
2349 obcí, ktoré boli zásobované z verejných vo-
dovodov a ich počet z celkového počtu obcí v SR 



5 – 6  2014   Vodohospodársky spravodajca 17

Voda v krajine

tvoril 81,3 %. Špecifi cká spotreba pitnej vody 
v  roku 2012 poklesla na  85 l obyvateľa za  deň. 
Je to alarmujúci stav nielen preto, že tieto od-
bery sa blížia hygienickým minimám, ale predo-
všetkým preto, že vysoké ceny pitnej vody vedú 
obyvateľov k budovaniu vlastných zdrojov pitnej 
vody, ktorých kvalita je vo väčšine prípadov ďale-
ko za hygienickými normami. Ak sa súčasná prie-
merná špecifi cká spotreba pohybuje okolo čís-
la 85 l na osobu za deň, tak sa mnoho užívateľov 
pohybuje pod hranicou hygienického minima, 
čoho dôsledkom je zvýšený výskyt epidemiolo-
gických a iných ochorení. Situáciu zhoršuje zvy-
šovanie ceny vody, ktorá napriek tomu, že cena 
elektrickej energie poklesla a  predstavuje vý-
znamnú časť nákladu na výrobu a dodávku vody. 
Straty vody v  potrubnej sieti, ktoré sa podieľa-
jú na nákladoch vyrobenej vody, čo sa premieta 
do ceny vody, sú okolo 27 %. K zdôvodňovaniu 
výrobcov, že zvýšenie cien potrebujú na  obno-
vovanie starej vodovodnej siete, je treba uviesť, 
že náklady na  obnovu sú premietnuté v  odpi-
soch a tie sú už započítané v cene vody. Kritický 
stav v zásobovaní vodou nastane v období dlho-
dobejšieho sucha, keď sa u  väčšiny studní zníži 
výdatnosť alebo aj úplne vyschne. Túto skutoč-
nosť je potrebné už teraz riešiť.

V priemysle od roku 1965 do roku 1990 vzrás-
tol index rastu hrubej výroby v jednotlivých prie-
myselných odvetviach od  250 do  600 %. Tomu 
zodpovedala aj potreba vody pre priemysel, kto-
rá v roku 1990 dosiahla až 998 mil. m3 za rok, čo 
bolo 10-násobne viac oproti potrebe vody pre 
vybudovanie verejných vodovodov.

Od roku 1990 potreba vody klesala a v roku 
2011 odber povrchovej vody pre priemysel kle-
sol na  195 mil. m3 za  rok. Obdobná tendencia 
bola aj v rámci podzemných vôd. Zatiaľ čo v roku 
1970 odber podzemnej vody pre priemysel 
predstavoval 3000 l/s, v roku 2011 sa odoberalo 
len 1008 l/s. Pokles odberov vody pre priemysel 
bol spôsobený zrušením veľkého množstva pod-
nikov a tiež racionalizačnými opatreniami vo vý-
robe, ktoré prispeli k zníženiu nárokov na odber 
vody. Musíme si uvedomiť, že niektoré podniky 
sú veľkými odberateľmi vody a voda má význam-
ný vplyv na cenu výrobkov. Vo vyspelých štátoch 
osobitne riešia cenu vody pre priemysel.

V  poľnohospodárstve vodné hospodárstvo 
umožňuje vytvárať optimálne vlahové pomery 
v pôde a to úpravou odtokových pomerov, naj-
mä ochranou pred záplavami, odvodnením za-
mokrených pôd a zabezpečením vody na závla-
hy v  obdobiach nedostatku vody. V  živočíšnej 
výrobe musíme vidieť hlavný smer ďalšieho roz-
voja v špecializácii a sústreďovaní chovu do veľ-
kých, ekonomicky výhodných celkov. Potreba 
vody pre poľnohospodársku výrobu sa v  roku 
2000 odhadovala na 1500 mil. m3/rok; v nasledu-
júcich rokoch sa predpokladal postupný rasť. No 
skutočnosť bola iná. Rušením družstiev a  štát-

nych majetkov sa výrazne znížila rastlinná i živo-
číšna výroba, čo sa prejavilo v nárokoch na potre-
bu vody a v roku 2012 poľnohospodárska výroba 
odobrala len 800 mil. m3/rok. K zníženým odbe-
rom najmä na závlahy prispeli platby za odbery 
vody, čo významne zvyšuje náklady na  výrobu. 
Hlavné tendencie budúceho vývoja určuje zve-
ľaďovací proces poľnohospodárskej výroby, kto-
rý postupne prejde na vyšší stupeň špecializova-
nej a koncentrovanej rastlinnej i živočíšnej veľko-
výroby. Intenzifi kácia poľnohospodárskej výroby 
sa bude orientovať na  zúrodňovanie pôdy po-
mocou závlahových meliorácií a budú sa uplat-
ňovať progresívne formy ustajnenia a  odchovu 
hospodárskych zvierat. Perspektívne požiadav-
ky budúceho rozvoja uvažujú s  odberom vody 
pre poľnohospodársku výrobu cca 1520 mil. m3/
rok. Preto bude potrebné zabezpečiť prevádzky-
schopný stav hydromelioračných zariadení.

Využiteľná výdatnosť aktivovaných zdrojov 
v súčasnosti prevyšuje výrobu vody pre verejné 
vodovody v  ročnom priemere o  viac ako 50 %. 
Pomer kapacity aktivovaných zdrojov a  potrieb 
v  jednotlivých oblastiach je odlišný. Časť vodo-
vodov má rezervu v zdrojoch i na budúce obdo-
bie, pri časti vodovodov sa však citeľne prejavuje 
nedostatok výdatnosti zdrojov vody. Už dnes ne-
vieme za  primeraných ekonomických podmie-
nok vo väčšine obcí bez vodovodu riešiť zdro-
je vody pre novovybudované vodovody. V  ob-
dobí sucha výdatnosť niektorých zdrojov pod-
zemných vôd klesla hlboko pod potrebu vody 
a miesto vodovodov máme suchovody. V obdo-
bí sucha budú tieto vplyvy v dôsledku klimatic-
kých zmien ešte väčšie a zásobovanie pitnou vo-
dou bude oveľa zložitejšie, nehovoriac už o po-
trebe vody pre poľnohospodárstvo a  priemy-
sel. Bez vybudovania vhodných akumulačných 
priestorov s pohotovostnou rezervou 30 až 40 % 
nebudeme vedieť pokryť potrebu vody.

RIZIKOVÉ FAKTORY VODNÉHO 
HOSPODÁRSTVA

V  dôsledku intenzívnej zrážkovej činnos-
ti počas krátkeho obdobia (tzv. prívalové zráž-
ky) a v dôsledku náhleho topenia sa snehu, často 
aj v  kombinácii so zrážkami, dochádza k  zvýše-
nému povrchovému odtoku, vybreženiu vody 
z  vodného koryta a  zaplavovaniu častí intra-
vilánov a  extravilánov obcí a  miest. K  povod-
niam prispieva globálne otepľovanie a  enorm-
né vplyvy počasia. Následky povodní sú stra-
ty na  životoch, škody na  majetku obyvateľov, 
obcí, priemyselných podnikov, poľnohospodár-
skych závodov, zaplavených vodných zdrojov, 
vodovodných a  kanalizačných sietí, brehového 
opevnenia a hrádzí, poľnohospodárskej a lesnej 
pôde a na komunikáciách. 

V  rokoch 2002 – 2007 bolo povodňami po-
stihnutých 1356 miest a obcí, bolo zaplavených 
63  443 ha územia a  škody v  dôsledku povodní 

boli vyčíslené na  5959 mil. SKK. Náklady na  zá-
chranné a  zabezpečovacie práce predstavovali 
793 mil. SKK. V  roku 2010, keď rozvodnené rie-
ky Malá Svinka, Handlovka, Gidra či Poprad po-
čas niekoľkých minút po prietrži mračien obráti-
li život ľudí naruby, boli povodňové škody vyčís-
lené na 700 mil. EUR. V roku 2013 boli vďaka vy-
budovanej protipovodňovej ochrane (32,5 mil. 
EUR) škody o  98 % nižšie ako boli v  roku 2002 
(1639, 9 SKK).

V  rámci analyzovania protipovodňových 
opatrení a  každoročne sa opakujúcich povod-
ňových situácií s  veľkými následkami pre zdra-
vie a  majetok obyvateľov sa zistilo, že nie vždy 
sú protipovodňové opatrenia účinné. Do obdo-
bia vybudovania Oravskej priehrady sa povod-
ne na rieke Orava opakovali každý rok. Podobne 
to bolo na  rieke Váh, kde sa vybudovaním Lip-
tovskej Mary a  ďalších vážskych stupňov poda-
rilo ustáť všetky povodne bez väčších škôd. Po-
čas povodní 2002 – 2012 bol najviac postihnutý 
sever Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, na to-
koch Malá Svinka, Biela, Zimný potok, Kysuca, To-
rysa, Miskrindel, Poprad, Vadičovský a Dovinský 
potok, a aj na ďalších tokoch ako Handlovka, Gi-
dra, Harčarka, Kikajka, Korňanka, Kutina, Nižný, 
Jedľovský a Branovský potok.

To poukazuje na to, že kde nie sú vybudova-
né akumulačné kapacity, pomerne ťažko sa rieši 
protipovodňová ochrana. Ako pozitívny príklad 
možno uviesť polder vybudovaný na  Kamenic-
kom potoku nad Lipanmi, ktorý vyrovnáva príva-
lové prietoky, znižuje rýchlosť vody v toku, a tým 
nedochádza k zatápaniu domov v Lipanoch po-
zdĺž Kamenického potoka ani k  poškodzovaniu 
brehov vodného toku. 

Protipovodňové opatrenia je potrebné rie-
šiť komplexne v  rámci celého povodia. Ich rea-
lizácia môže mať svoje priority. Pozitívne možno 
hodnotiť zabezpečovacie opatrenia počas po-
vodne na Dunaji v  júni 2013, kedy bol celý sys-
tém ochrany riešený na  celom úseku Dunaja 
a  tiež na  prítokoch Moravy, Váhu, Hrona a  Ipľa, 
kde sa po  povodňovej vlne na  Dunaji zákonite 
vzdujú ich hladiny a môžu spôsobiť nepríjemné 
povodňové situácie. Na realizáciu zabezpečova-
cích opatrení v  danom prípade bol určitý časo-
vý priestor. Na malých vodných tokoch pri prie-
tržiach nie je časový priestor, a  preto protipo-
vodňové opatrenia musia akceptovať tieto pod-
mienky.

Tento stručný náčrt niektorých problé-

mov vodného hospodárstva ukazuje, že pre 

vodohospodárske rozhodovanie je potreb-

né pripravovať podklady na  základe hlb-

ších koncepčných úvah a  vychádzať z  prog-

nóz najpravdepodobnejšieho budúceho vý-

voja. Celý proces má prebiehať permanentne 

a kontinuálne, samozrejme, s potrebou kon-

frontácie s novými požiadavkami a vytýčený-

mi zámermi.
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Globálne výzvy v oblasti vodného 
hospodárstva 

nová stratégia Global Water Partnership 
na roky 2014 – 2019

Organizácia Global Water Partnership vznikla v  roku 
1996. Od počiatku svojej existencie pomáha budovať a roz-
víjať princípy efektívneho vodného hospodárstva, legisla-
tívy a  stratégií súvisiacich s  inštitucionalizovaním vodné-
ho hospodárstva. Organizácia aktívne pôsobí aj pri zdieľa-
ní, preberaní a prispôsobovaní techník a nástrojov vodné-
ho hospodárstva.

Na  základe dlhoročných skúseností sa prijala stratégia, 
ktorá vychádza z mnohých úspešných výsledkov predchá-
dzajúcej práce GWP. Príprava stratégie prebiehala počas ce-
lého uplynulého roka na regionálnych úrovniach prostred-
níctvom dialógu a konzultácií s regionálnymi partnermi. 

Cieľom novej stratégie je vyplnenie medzier, odstraňo-
vanie nedostatkov a rizík, ktoré sa v minulosti identifi kovali 
s využitím príspevkov od jednotlivých členov GWP a know-

-how Technického výboru GWP. Nová stratégia defi nuje 
úlohu GWP v  medzinárodnom kontexte vodného hospo-
dárstva na  najbližších 6 rokov. Ako konkurenčnú výhodu 
GWP ponúka neutrálny a kreatívny priestor na presadzova-
nie nových ideí. 

Pri tvorbe novej stratégie sa uvažovalo aj o nových ale-
bo meniacich sa paradigmách, napríklad „zelená ekonómia“ 
alebo vzťah „voda  –  energia  –  potraviny“, ktoré sa objavi-
li na medzinárodných diskusných fórach, a ktoré akcentujú 
integrovaný prístup k vodnému hospodárstvu.

Napriek atraktívnosti nových prístupov sa pri tvorbe stra-
tégie nezabudlo ani na bezpečnosť vodných zdrojov, preto-
že zvyšovanie tejto bezpečnosti je spoločným imperatívom 
pri aplikovaní nových koncepcií a paradigiem v praxi vodné-
ho hospodárstva.

Základom novej stratégie GWP sú tri navzájom prepoje-
né ciele, ktoré bude GWP v nasledujúcom období sledovať:

1.  Byť katalyzátorom pri tvorbe a  zmenách predpisov 

a pri ich praktickej implementácii

V  tomto bode sa stratégia zameriava na  tvorbu kon-

štruktívneho prostredia pomocou posilňovania politík, 
právnych rámcov, fi nancovania a stimulov. Vo fungujúcom 
prostredí sa do činností smerujúcich k efektívnemu a udrža-

teľnému vodnému hospodárstvu zapájajú osoby a inštitúcie 
na všetkých úrovniach. 

Súčasťou tohto cieľa je aj rast a budovanie kapacity in-

štitúcií, ktoré môžu prispieť k  tvorbe a  uplatneniu politík, 
smerníc, investícií, a  ktoré zároveň podporujú aj občian-
ske aktivity. Posilňovaním partnerstiev sa stimuluje zmena 
zvnútra.

Dôležitou súčasťou stratégie je podpora členských kra-
jín pri rozvoji a zavádzaní nástrojov riadenia pre lepšie plá-
novanie, rozvoj a hospodárenie s vodnými a inými zdrojmi. 
Súčasťou nástrojov riadenia sú aj nástroje na vykonávanie 
kvalifi kovaných rozhodnutí pomocou zdieľania informácií, 
hodnotenia, plánovania, vyjednávania, spolupráce, regulá-
cie a fi nancovania manažmentu. 

Spolu s  kľúčovými partnermi z  verejného aj súkromné-
ho sektora sa zabezpečí, že poskytované inovatívne nástro-
je, modely alebo expertné systémy budú robustné a vhod-
né pre rôzne podmienky a typy situácií.

GWP ToolBox

GWP ToolBox je online databáza 
prípadových štúdií o integrovanom riadení 

vodných zdrojov

Vízia GWP

Svet bezpečných vodných zdrojov

Základné hodnoty GWP

Neutralita, holistický prístup, otvorenosť, 
integrita, zodpovednosť, rodová rovnosť 

a solidarita
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2. Vytvárať a šíriť poznatky

Ak očakávame zmenu v oblasti vzťahov verejnosti k vod-
nému hospodárstvu, je potrebné, aby ľudia poznali a rozu-
meli, v akom stave sa vodné hospodárstvo nachádza a aké 
majú prostriedky a  možnosti pre udržateľný rozvoj a  ria-
denie vodných zdrojov. Informácie a  vedomosti môžu sti-
mulovať zmenu postojov ľudí smerom k  priaznivej „kultú-
re vody“. V rámci stratégie sa budú podporovať teoreticky aj 
metodicky jednotlivé krajiny pri získavaní a šírení vedomos-
tí na základe predošlých skúseností. 

 
3. Posilňovať partnerstvá

Cieľom stratégie je aj udržiavať životaschopnosť a efek-
tívnosť siete GWP, a to posilňovaním partnerstiev a partne-
rov. Partnerstvá GWP sú základom všetkých strategických 
aj súčasných aktivít. Napriek ich efektívnemu fungovaniu je 
stále priestor na  ich posilňovanie. Partnerstvá sú katalyzá-
torom zmien v smerniciach, inštitúciách a aj v praxi. V rám-
ci stratégie sa plánuje jednak rozšíriť sieť partnerských orga-
nizácií, jednak zintenzívniť vzťahy s existujúcimi partnermi. 

POZNÁMKA 
Global Water Partnership

Na globálnej úrovni je GWP medzivládna organizácia so 
sídlom v  Štokholme. Geografi cky pokrýva väčšinou rozvo-
jové krajiny v  Karibiku, centrálnej Afrike, strednej Ameri-
ke, strednej a východnej Európe, centrálnej Ázie a Kaukaze, 
Číne, východnej Afrike, oblasti Stredozemného mora, južnej 
Ameriky, južnej Ázie, juhovýchodnej Ázie, južnej Afriky a zá-
padnej Afriky. 

Global Water Partnership Central and Eastern Europe

Do siete GWP v našom regióne patrí 12 krajín – Bulhar-
sko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, 
Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a  Ukrajina. V  kaž-
dej z krajín má svoje zastúpenie prostredníctvom Country 
Water Partnerships a partnerských organizácií. V súčastnos-
ti je v  strednej a  východnej Európe zaregistrovaných viac 
ako 150 partnerských organizácií. Regionálny sekretariát je 
od roku 2003 v Bratislave v priestoroch Slovenského hydro-
meteorologické ústavu. 

Výkonná tajomníčka GWP Dr. Ania Grobicki a predsedníčka Rady GWP Dr. Ursula Schaefer-Preuss 
vedú diskusiu o novej stratégiu počas Svetového týždňa o vode v septembri 2013 v Štokholme.

Humor Petra Gossányiho
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Zaznamenali sme

Svetový deň vody oslávili 
vodohospodári v Banskej Bystrici

Stretnutie sa realizovalo pod zášti-
tou ministra životného prostredia SR, 
Petra Žigu. Predsedníctvo stretnutia 
tvorili Vojtech Ferencz, štátny tajom-

ník MŽP SR, Ľubica Kopčová, gene-
rálna riaditeľka Výskumného ústavu 
vodného hospodárstva, Ján Munkáči, 
predseda Výkonnej rady Združenia za-
mestnávateľov vo vodnom hospodár-
stve na Slovensku, Stanislav Hreha, vi-
ceprezident Asociácie vodárenských 
spoločností a  Milan Mojš,  člen správ-
nej rady Asociácie vodárenských spo-
ločností. 

V  prvej časti stretnutia odzneli prí-
hovory ministra životného prostre-
dia, Petra Žigu, ministra pôdohospo-
dárstva a  rozvoja vidieka, Ľubomíra 
Jahnátka, predsedu Výkonnej rady 
Združenia zamestnávateľov vo 
vodnom hospodárstve na  Slovensku, 
Jána Munkáčiho, a člena správnej rady 
Asociácie vodárenských spoločností, 
Milana Mojša. 

V  druhej časti  premietli krátky fi lm 
Výskumného ústavu vodného hos-

podárstva s  názvom Voda je život – 
rea lizovaný v  rámci programu LIFE+. 
Poukazuje na  význam vody, dôsled-
ky znečisťovania vodných zdrojov, po-

vodní a  sucha a  ekonomické využíva-
nie vôd. Hlavným cieľom populárno-
-náučného fi lmu je priblíženie funkcie 
vody v biosfére, dopad ľudskej činnos-
ti na  kvantitu a  kvalitu vody, ochranu 
vodných zdrojov a ekosystémov, či na-
kladanie s odpadovou vodou. Film od-
kazuje na problematiku vody v širšom 
meradle a  zameriava sa na  verejnosť, 
učiteľov a  študentov na  stredných 
 školách. 

Asociácia vodárenských spoločností 
prezentovala svoju novú environmen-
tálnu komunikačnú kampaň s názvom 
Nezatvárajme oči! Snahou tejto celo-
slovenskej mediálnej kampane je zvý-
šiť záujem verejnosti o stav životného 
prostredia v  oblasti ochrany podzem-
ných vôd. Oslovuje obyvateľov Sloven-
ska - vlastníkov nehnuteľností - s  vý-
zvou k ich pripojeniu sa na verejnú ka-
nalizáciu.  Verejné stokové siete sú je-

dinou zákonnou a ekologickou cestou 
zneškodňovania odpadových vôd. 

Na  záver stretnutia účastníci ne-
formálne diskutovali a  vyjadrili ná-

dej, že sa minimálne v rovnakom poč-
te stretnú na oslavách Svetového dňa 
vody 2015.

    
Jedným zo sprievodných poduja-

tí k  Svetovému dňu vody 2014 bol aj 
3. ročník výtvarnej súťaže študentov 
stredných umeleckých škôl (VÚVH; 
ZZVH, AVS, MŽP SR). Nad podujatím 
prevzal záštitu minister životného pro-
stredia SR, a  tak na  vernisáži 31. mar-
ca 2014 ozdobilo beztak architektonic-
ky krásny priestor átria MŽP SR viac než 
100 študentských diel. Súčasťou verni-
sáže bola aj prehliadka modelov VODA 
z  dielne študentov odevného dizajnu 
SUŠ L. Bielika Levice.

Niekoľko záberov z vernisáže nájde-
te na 3. strane obálky. 

foto k článku 
a na 3. strane obálky: autorka

Mgr. Zuzana Kolačanová

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Témou Svetového dňa vody 2014 bolo prepojenie vody a energie. Pri tejto príležitosti sa koncom marca uskutočnilo v ban-

skobystrickom hoteli Dixon slávnostné stretnutie pracovníkov vo vodnom hospodárstve. 

Pohľad do auditória. Minister životného prostredia SR, Peter Žiga.
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22. marca 2014 sme si opäť pripomenu-
li Svetový deň vody. Voda je to, čo udržu-
je na Zemi život, jej kolobeh v žilách Zeme je 
existenčne dôležitý pre život tejto planéty.

Správa Povodia Dunajca a Popradu v spo-
lupráci s  pobočkou Slovenskej vodohospo-
dárskej spoločnosti pri OZ Košice vyššie uve-
denej správy oslávila tento deň XIII. odbor-
ným seminárom. Uskutočnil sa 27. marca 
2014 v  priestoroch Správy Povodia Dunajca 
a Popradu v Poprade pod záštitou prednost-

ky Okresného úradu v Poprade, Ing. Mariany 
Belujskej, ktorá podujatie aj otvorila úvodným 
slovom.

Sprievodnou akciou bol zber vzoriek vody 
od občanov žijúcich v nami spravovaných po-
vodiach, ktoré mohli priniesť na  4 zberové 
miesta. V ústrety nám vyšli primátor Spišskej 
Starej Vsi, Ing. Jozef Harabin, ako aj prednosta 
Okresného úradu v Kežmarku, PhDr., Mgr. Ján 
Ferenčák, za  čo im patrí moje poďakovanie. 
Vzorky boli vyhodnotené v  ukazovateli du-
sičnany a  celkovo ich bolo doručených 264; 
mnohé však nevyhoveli.

Na  seminári bolo prezentovaných 5 od-
borných príspevkov. Ing.  Stanislav Dobrot-
ka zo SVP, š. p., OZ Košice, sa venoval tvorbe 
prvého plánu manažmentu povodňových ri-
zík (PMPR) v podmienkach SVP, š. p., so zame-
raním na čiastkové povodie Dunajca a Popra-
du. Uvedené legislatívne vychádza zo smerni-
ce Európskeho parlamentu a rady 2007/60/ES 
z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmen-

te povodňových rizík, ktorá bola implemen-
tovaná do právneho systému SR zákonom č. 
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Prvé 
PMPR je potrebné ukončiť do  22. decembra 
2015. PMPR obsahuje opatrenia na  dosiah-
nutie cieľov manažmentu povodňových ri-
zík s prihliadnutím na prírodné vlastnosti jed-
notlivých povodí. Vypracovanie prvého pred-
bežného hodnotenia povodňového rizika za-
bezpečovalo MŽP SR prostredníctvom SVP, 
š.  p. Banská Štiavnica. Po analýze dostupných 

informácií bolo na území SR identifi kovaných 
559 oblastí s  významným povodňovým rizi-
kom. V povodí riek Dunajec a Poprad celkom 
31. Pre jednotlivé lokality sa následne navr-
hujú aj typy protipovodňových opatrení – sú-
hrn navrhovaných opatrení v  povodí Dunaj-
ca a Popradu sa vo fi nálnom vyjadrení šplhá 
k sume 80 mil. €.

Svojou návštevou nás poctila pani profe-
sorka Bednárová zo STU z  Bratislavy. Jej prí-
spevok nám priblížil úlohu vodných nádrží 
(VN) v spektre predpokladaných klimatických 
zmien. Príspevok bol veľmi pútavý a podaný 
formou, ktorá určite zaujala všetkých prítom-
ných. Podala prierez históriou vodného stavi-
teľstva, dobou nedávno minulou, ale aj súčas-
nosťou vo svete a u nás. Je zrejmé, že Sloven-
sko nepatrí medzi gigantov vo výstavbe vod-
ných nádrží. V správe SVP, š. p. je 290 vodných 
nádrží, s možným  akumulovaným objemom 
2 mld. m3. V registri veľkých priehrad (ICOLD) 
je ich 50. Správa Povodia Dunajca a Popradu 

nemá ani jednu. Aj z  tohto dôvodu, v  súvise 
s morfológiou oblasti, je riziko rýchlych a sil-
ných povodní veľké. Mimo povodňovej ochra-
ny vodné nádrže akumulujú vodu aj na pitné 
účely. 7 takýchto VN dodalo od roku 1965 cca 
1 574,5 . 106 m3 pitnej vody. Vodné nádrže, to 
je aj rekreácia, šport a samozrejme energia.

Po  prvýkrát sme mohli privítať na  pôde 
správy aj zástupcu Technickej univerzity zo 
Zvolena. Pani Ing.  Jakubisová nám pripravi-
la príspevok k častej téme ochranárov, vodá-
rov, rybárov – k brehovým porastom (BP) a ich 
významu v  manažmente protipovodňovej 
ochrany malých povodí. Príspevok rozobral 
kľúčové vplyvy pri povodňových prietokoch, 
protierózne a ďalšie funkcie porastu. Viac ako 
30 % celkovej dĺžky vodných tokov na Sloven-
sku tvoria bystrinné toky. Zanedbané brehové 
porasty môžu mať negatívne dopady na bio-
top aj samotnú inundáciu, ich údržba je preto 
nevyhnutná. V  zimnom období tvorí údržba 
BP nosnú časť činnosti stavebných zložiek 
a vodohospodárskej prevádzky SVP, š. p. Prí-
spevok bol spestrený historickými fotografi a-
mi z povodní.

Obedňajšia prestávka preťala seminár 
na dve časti. Záverečné 2 príspevky úzko súvi-
seli. Ing. Oravcová zo SVP, š. p., OZ Košice, ro-
zobrala stav čistoty sledovaných úsekov vod-
ných tokov v konfrontácii s nariadením vlády 
SR č. 269/2010 Z. z. Celkovo v roku 2013 bolo 
preukázané zvýšené organické znečistenie, 
zvýšené nutrienty, ale aj mikrobiologické zne-
čistenie, čo rozhodne nasvedčuje o rastúcom 
tlaku na vodné toky ako recipienty.

Na tieto fakty nadviazal Ing. Peter Ďuroška 
z Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
Poprad, ktorý nám naznačil ďalšie smerovanie 
potreby v koncepcii dobudovania ČOV v po-
vodí rieky Poprad. Problémom je napojenosť 
obyvateľstva na  existujúce ČOV, modernizá-
cia ČOV v súvislosti so zabezpečením požado-
vaných výstupných ukazovateľov.

Záverom chcem poďakovať všetkým, kto-
rí jednak prispeli svojimi odbornými príspev-
kami, ale aj prednostom okresných úradov, 
mestských úradov, prítomným starostom, 
pracovníčkam Odboru ekológie a  vodohos-
podárskych laboratórií SVP, š. p., OZ Košice, 
samozrejme aj kolegom správy - za prípravu 
a zdarný priebeh podujatia.

Zaznamenali sme

Svetový deň vody pod Tatrami
Ing. Ladislav Bojko 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Poprad



22  Vodohospodársky spravodajca   5 – 6  2014

Veda, technika, technológia

Ing. Peter Tölgyessy, CSc., RNDr. Jana Tkáčová, PhD., Ing. Elena Rajczyková, CSc., 

Ing. Katarína Šimovičová

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Príspevok do problematiky charakterizácie 
znečistenia vôd ropnými látkami

Ropa a jej produkty spôsobujú zne-
čistenie povrchových a  podzemných 
vôd už pri nízkych koncentráciách 
na úrovni desiatok mikrogramov v  lit-
ri. Ide o  znečistenie spôsobené rôz-
nymi produktami tvorenými  zmesa-
mi ropných látok, ktoré zahŕňajú ali-
fatické, aromatické, cyklické, nasýtené 
aj nenasýtené uhľovodíky. Stanovenie 
takýchto zmesí látok je zložité kvôli ich 
rôznorodosti, prečo bola v  minulos-
ti vyvinutá nešpecifi cká sumárna me-
tóda stanovenia nepolárnych extraho-
vateľných látok (NEL) so spektrofoto-
metrickou koncovkou. V stanovení NEL 
sa ako extrakčné činidlo používal fre-
ón (Ledon 113), ktorý bol v roku 2002 
z rozhodnutia Montrealského protoko-
lu (zákaz látok poškodzujúcich ozóno-
vú vrstvu) pre laboratórne použitie za-
kázaný [1], a preto bol nahradený roz-
púšťadlom S-316 (1,2,3,4-tetrachlór-
-1,1,2,3,4,4-hexafl uórbután) [2]. Aj toto 
rozpúšťadlo je povolené dočasne, na-
koľko má podobné vlastnosti ako fre-
ón. Preto sa hľadali nové metódy, ktoré 
by stanovenie NEL a tým aj použitie ha-
logénovaných rozpúšťadiel nahradili. 
Jednou z  nich je stanovenie ukazova-
teľa uhľovodíky C10 – C40 (uhľovodíko-
vý index, alebo NELGC) plynovou chro-
matografi ou (GC) a  s  detekciou pla-
meňovo-ionizačným detektorom (FID) 
[3]. V našom príspevku sa budeme za-
oberať otázkami použitia ukazovateľov 
NEL a uhľovodíky C10 – C40 pri kontrole 
znečistenia vôd ropnými látkami.

INDIKÁTORY MOŽNÉHO 
ZNEČISTENIA ROPNÝMI LÁTKAMI

Keďže ukazovateľ NEL je ukazovate-
ľom skupinovým a  nepokrýva len ne-
polárne extrahovateľné látky ropného 
pôvodu, jeho výpovedná hodnota ako 
ukazovateľa charakterizujúceho rop-
né znečistenie bola najmä v  minulos-
ti značne preceňovaná. Svedčia o tom 

aj názvy v minulosti zavedených tech-
nických analytických noriem na  jeho 
stanovenie ako sú STN 830520-27: 
1977 Fyzikálno-chemický rozbor pitnej 
vody. Stanovenie ropy a  ropných lá-
tok, alebo STN 830540-4: 1982 Chemic-
ký a fyzikálny rozbor odpadových vôd. 
Stanovenie ropných látok. Výrazný po-
sun v pohľade na ukazovateľ NEL, kto-
rý sa tiež spája s ukazovateľom uhľovo-
díky C10 – C40, možno vidieť v metodic-
kom pokyne uverejnenom vo Vestníku 
Ministerstva životného prostredia Čes-
kej republiky z roku 2008 [4], v ktorom 
sa ukazovatele NEL a uhľovodíky C10 – 
C40 hodnotia ako „indikátory možného 
znečistenia ropnými látkami“. S týmto 
prístupom sa stotožňujeme aj v Národ-
nom referenčnom laboratóriu pre ob-
lasť vôd na Slovensku.

Podstatou stanovenia NEL je extrak-
cia vzorky (vody, sedimentu a pod.) ne-
polárnym halogénovaným organic-
kým rozpúšťadlom (bez C-H väzieb) 
s  následným odstránením koextraho-
vaných slabo polárnych organických 
látok adsorpciou na  silikagéli. Získaný 
extrakt sa podrobí spektrofotometric-
kému meraniu v IČ (infračervenej) a UV 
(ultrafi alovej) oblasti spektra a  stano-
vené hmotnostné koncentrácie orga-
nických látok predstavujú hodnoty 
NELIČ a NELUV.

Ukazovateľ uhľovodíkový index, 
ktorého vhodnejším názvom je uhľo-
vodíky C10 – C40, predstavuje sumárnu 
koncentráciu látok extrahovateľných 
uhľovodíkovým rozpúšťadlom, s  tep-
lotou varu medzi 36 °C a  69 °C (napr. 
hexán), nenaadsorovaných na  Flori-
sile, ktoré sú chromatografi cky sta-
noviteľné s  retenčnými časmi medzi 
n-dekánom (C10H22) a n-tetrakontánom 
(C40H82) [5].

Z uvedeného vyplýva, že v prípade 
oboch ukazovateľov sa stanovuje ur-
čitým spôsobom vymedzená sumárna 

koncentrácia nepolárnych extrahova-
teľných látok. Tieto látky môžu pochá-
dzať z  ropných produktov, ale môžu 
byť aj biogénneho pôvodu (z  rast-
lín, mikroorganizov) a  tvoriť prirodze-
nú súčasť vody. Do výsledného extrak-
tu sa môžu okrem toho dostať aj iné 
znečisťujúce látky nepolárneho cha-
rakteru, ako sú napr. organické halo-
génderiváty alebo nitroderiváty, a  tak 
sa môžu podieľať na výslednej hodno-
te sumárneho ukazovateľa. Producen-
tom iných závažných nepolárnych ex-
trahovateľných látok neropného pô-
vodu je napr. drevospracujúci priemy-
sel [6]. Z toho vyplýva, že ukazovatele 
NEL a  uhľovodíky C10 – C40 možno pri 
prvotnom posudzovaní (iba na  zákla-
de stanovených koncentrácií) považo-
vať len za indikátory možného znečis-
tenia ropnými látkami.

POROVNANIE METÓD 
A VÝSLEDKOV STANOVENÍ NEL 
A UHĽOVODÍKOV C10 – C40 

Plynovochromatografi cká (GC) me-
tóda stanovenia uhľovodíkov C10 – C40 
je v  porovnaní so spektrofotometric-
kou metódou stanovenia NEL časo-
vo a  prístrojovo náročnejšia. Zatiaľ čo 
zmeranie spektra a  výpočet obsahu 
NEL obvykle netrvá dlhšie ako 5 min, 
GC analýza a vyhodnotenie chromato-
gramu môže trvať 30 až 60 min. Plyno-
vý chromatograf je pritom oveľa nároč-
nejší na  obsluhu, čo je spojené so za-
bezpečením kondicionovaných pod-
mienok merania,  častým meraním 
slepých pokusov, kontrolných štandar-
dov a  časovou náročnosťou merania 
kalibračných kriviek.

Už pri porovnaní metodík oboch 
analytických metód možno vidieť 
rozdiely, ktoré v menšej alebo väčšej 
miere predurčujú rozdiely v  namera-
ných výsledkoch. Spektrofotometric-
kou metódou sa stanovujú nepolárne 



5 – 6  2014   Vodohospodársky spravodajca 23

Veda, technika, technológia

uhľovodíky ropného i neropného pô-
vodu bez obmedzenia dĺžky uhlíkové-
ho reťazca, zatiaľ čo pri metóde GC sa 
stanovuje iba výsek týchto látok, kto-
rý je na chromatografi ckom zázname 
ohraničený píkmi n-dekánu a n-tetra-
kontánu. Na druhej strane do výsled-
ku uhľovodíkov C10 – C40 sa započíta-
vajú všetky píky v ohraničenej oblas-
ti, medzi ktorými sa môžu nachádzať 
aj píky látok neuhľovodíkového cha-
rakteru, ktoré prešli do  analyzova-
ného extraktu. Ďalšie rozdiely v  me-
todikách spočívajú v  použitých ex-
trakčných rozpúšťadlách a  v  sorben-
toch na odstránenie polárnych látok. 
Rozpúšťadlá S-316 a  hexán majú pre 
niektoré látky rozdielnu extrakčnú 
účinnosť, rovnako sorbenty silika-
gél a Florisil majú pre niektoré polár-
ne aj nepolárne látky rôznu sorpčnú 
schopnosť.

Skutočnosť, že stanovenie uhľovo-
díkov C10 – C40 nezahŕňa uhľovodíky 
eluujúce pred n-dekánom sa zvlášť vý-
razne prejavuje pri znečistení vôd au-
tomobilovým benzínom, ktorého pod-
statná časť sa na  chromatografi ckom 
zázname nachádza pred píkom C10. Pre 
takýto prípad boli stanovené hodnoty 
uhľovodíkov C10 – C40 až o  75 % nižšie 
ako hodnoty NELIČ [7]. Obdobný prípad 
je pri kontaminácii vôd vysoko vrúcimi 
uhľovodíkmi, ktoré eluujú za  píkom 
n-tetrakontánu a  tiež nie sú zahrnu-
té do uhľovodíkov C10 – C40. Pri konta-
minácii vôd motorovou naftou alebo 
ľahkým vykurovacím olejom sa výsled-
ky oboch stanovení približujú najviac, 
obyčajne s  rozdielom v  rozmedzí 5 – 
20 %. Pri tomto znečistení sa vačšina 
analytov nachádza vo vyhodnocova-
nej oblasti medzi uhľovodíkmi C10 a C40. 

Pri analýze odpadových vôd sa v zá-
vislosti na  type znečistenia môže tiež 
výrazne prejaviť typ použitého sorben-
tu na  odstránenie slabo polárnych lá-
tok. Napríklad pri analýze vôd konta-
minovaných dechtom sa pri použití si-
likagélu s omnoho vyššou účinnosťou 
odstraňujú vo vysokých koncentráci-
ách prítomné polycyklické aromatické 
uhľovodíky (PAU) ako pri použití Flori-
silu. Táto skutočnosť spolu s faktom, že 
metóda NELIČ je menej citlivá pre aro-
matické uhľovodíky, môže spôsobiť 
veľký rozdiel vo výsledkoch analýz po-
rovnávaných metód. V  literatúre boli 
pre tento prípad uvedené aj o viac ako 
200 % vyššie výsledky uhľovodíkov C10 
– C40 ako NELIČ [8]. 

Pri oboch metódach je ďalším vý-
znamným činiteľom ovplyvňujúcim 
získané výsledky voľba kalibračné-
ho štandardu. Výhodou metódy NELIČ 
v porovnaní s metódou GC-FID je záro-
veň možnosť vyhodnotenia pomocou 
empirických vzorcov. Ďalšou výhodou 
spektrofotometrickej metódy sú aj niž-
šie medze stanovenia (LOQ), ktoré sa 
pohybujú v rozmedzí 0,02 – 0,05 mg/l. 
Pri stanovení uhľovodíkov C10 – C40 sa 
medze stanovenia pohybujú na  úrov-
ni 0,1 mg/l [5].

Z  uvedeného vyplýva, že výsledky 
stanovenia uhľovodíkov C10 – C40 nie sú 
totožné s  výsledkami stanovenia NEL, 
pričom na  základe údajov z  literatú-
ry ako aj z  vlastných skúseností mož-
no až na výnimky očakávať, že hodnoty 
NELIČ budú obvykle vyššie ako hodno-
ty uhľovodíkov C10 – C40 [9]. V praxi sa 
pri nahrádzaní ukazovateľa NEL ukazo-
vateľom uhľovodíky C10 – C40 objavujú 
požiadavky a snahy o zistenie korelač-
ného vzťahu medzi výsledkami oboch 
stanovení. Sú  prípady, keď v  sledova-
nej lokalite nedochádza k významným 
zmenám v  zložení kontaminácie vôd 
a je možné na základe dlhodobého po-
rovnávania výsledkov paralených ana-
lýz vykonávaných za  konštantných 
podmienok odvodiť korelačný vzťah 
medzi výsledkami oboch stanovení. 
Tento vzťah však možno aplikovať len 
na  danú lokalitu a  daný typ kontami-
nácie. Najväčšie problémy s  korelá-
ciou výsledkov stanovení NEL a  uhľo-
vodíkov C10 – C40 možno očakávať v prí-
padoch, keď sú sledované odpadové 
a iné vody kontaminované zároveň ne-
polárnymi aj  polárnymi uhľovodíkmi 
s prevahou polárnych látok [7]. 

Významnou prednosťou metódy 
stanovenia uhľovodíkov C10 – C40 v po-
rovnaní s  metódou stanovenia NEL 
je, že môže poskytnúť viacej informá-
cií o  vlastnostiach a  možnom pôvode 
znečistenia. Z nameraného chromato-
grafi ckého záznamu (a  kalibračnej zá-
vislosti) je možné získať koncentráciu 
látok medzi píkmi C10 a C40, ale je môž-
né tiež vidieť, či sú zaznamenané píky 
pred píkom C10 alebo za píkom C40, ako 
aj usporiadanie, tvar a odozvy jednotli-
vých píkov. Tak sa môžu získať dopln-
kové informácie o rozsahu bodov varu 
zaznamenaných látok ako aj o charak-
tere prítomného znečistenia. Je možné 
posúdiť, či sú vo vzorke prítomné níz-
ko vrúce látky a   upozorniť na prípad-
nú potrebu stanovenia prchavých aro-

matických uhľovodíkov (benzén, tolu-
én a  xylény, tzv. BTX). Chromatogram 
s  „hrebeňom“ uhľovodíkových píkov 
s charakteristickými retenčnými časmi 
môže svedčiť o  znečistení motorovou 
naftou alebo vykurovacím olejom ľah-
kým. O znečistení uhľovodíkmi prírod-
ného pôvodu, ktoré je napríklad pro-
dukované sinicami, môže svedčiť pre-
vládajúca prítomnosť uhľovodíkov C14, 
C16 a C18 a neprítomnosť súvislého ho-
mologického radu [10]. 

LEGISLATÍVNE ASPEKTY
Norma na  stanovenie uhľovodí-

kov C10 – C40 vo vodách bola do sústa-
vy slovenských technických noriem 
(STN) prevzatá v roku 2001 najprv v an-
glickom origináli oznámením a neskôr 
prekladom v roku 2003 ako STN EN ISO 
9377-2 [5], pričom sa z angličtiny pre-
vzal názov ukazovateľa „uhľovodíko-
vý index“. V Českej republike sa pri pr-
vom preklade identickej normy (z roku 
2001) použil názov ukazovateľa „nepo-
lárne extrahovateľné látky“, ktorý bol 
pri novelizácii normy v roku 2007 zme-
nený na  názov „uhľovodíky C10 – C40“. 
Aj z tohto prístupu možno vidieť snahu 
o  použitie vhodnejšieho termínu ako 
je názov „uhľovodíkový index“. Termín 
„index“ zvyčajne predstavuje číselný 
pomer, fyzikálny alebo iný ukazovateľ 
vzťahov medzi rôznymi hodnotami tej 
istej veličiny, ktorý je zvyčajne bezroz-
mernou veličinou (napr. index lomu). 
Ukazovateľ uhľovodíkový index je pri-
tom ukazovateľom predstavujúcim 
za  defi novaných podmienok stanove-
nú koncentráciu organických látok ob-
vykle vyjadrovanú v mg/l. V neskoršie 
vydanej európskej norme, ktorá bola 
do  sústavy STN prevzatá v  anglickom 
origináli oznámením (so slovenským 
nadpisom STN EN 14039: 2005 Charak-
terizácia odpadov. Stanovenie obsahu 
uhľovodíkov v  rozmedzí od  C10 do  C40 
plynovou chromatografi ou), sa už ter-
mín „uhľovodíkový index“ nepouží-
va. Tento bol správne nahradený ter-
mínom „uhľovodíky v rozmedzí od C10 
do C40“.

V  našich legislatívnych predpisoch 
boli použité rôzne označenia pre su-
márnu koncentráciu organických látok 
s retenčnými časmi medzi C10 a C40 sta-
novovanú metódou GC-FID. V nariade-
ní vlády SR č. 491/2002 Z. z. ustanovujú-
com kvalitatívne ciele povrchových vôd 
a limitné hodnoty ukazovateľov znečis-
tenia odpadových vôd a  osobitných 
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vôd bol uvedený ukazovateľ „nepo-
lárne extrahovateľné látky (uhľovodí-
kový index)“ so symbolom NEL. Vo vy-
hláške Ministerstva životného prostre-
dia SR č. 263/2010 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 
Z. z. o  vykonaní niektorých ustanove-
ní zákona o odpadoch v znení neskor-
ších predpisov, je už použitý ukazova-
teľ „uhľovodíky C10 – C40“ bez uvedenia 
symbolu. V  metodickom pokyne MŽP 
SR č. 1/2012-7 z 27. januára 2012 na vy-
pracovanie analýzy rizika znečisteného 
územia sa zas uvádza ukazovateľ „C10 – 
C40 (tzv. uhľovodíkový index)“ so sym-
bolom NEL-GC [11]. Z uvedeného mož-
no vidieť rozmanitosť a  nejednotnosť 
v  označovaní predmetného ukazova-
teľa, pre ktorý sme v našom príspevku 
zvolili termín „uhľovodíky C10 – C40“, kto-
rý tiež odporúčame jednotne zaviesť 
do našej legislatívy. 

Ďalším aspektom zavedenia ukazo-
vateľa uhľovodíky C10 – C40 a  náhrady 
ukazovateľa NEL sú otázky určenia li-
mitných koncentrácií pre rôzne oblas-
ti kontroly možného znečistenia rop-
nými látkami. V  Slovenskej republike 
boli v  nariadeniach vlády ustanovu-
júcich požiadavky na  kvalitu a  na  do-
siahnutie dobrého stavu vôd (NV SR č. 
296/2005 Z. z., NV SR č. 269/2010 Z.  z.
[12]) určené limitné hodnoty ukazova-
teľa NEL (UV, IČ) pre povrchové vody 
(0,1 mg/l) a vypúšťané odpadové vody 
(1 – 8 mg/l). Výsledky oboch spektro-
fotometrických metód stanovenia pri-
tom nesmú prekročiť pre daný prípad 
uvedenú limitnú hodnotu. Uvedené 
nariadenia neriešili zámenu ukazova-
teľa NEL za ukazovateľ uhľovodíky C10 – 
C40, lebo pre ukazovateľ uhľovodíky C10 
– C40 neboli jednoznačne stanovené li-
mitné koncentrácie a metóda stanove-
nia nedosahuje potrebnú medzu sta-
novenia pre povrchovú vodu. Problém 
nedosahovania potrebného LOQ vy-
plýva z požiadavky nariadenia vlády SR 
č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovu-
jú technické špecifi kácie pre chemic-
kú analýzu a monitorovanie stavu vôd, 
a podľa ktorého medza stanovenia po-
užitej analytickej metódy má byť rovná 
alebo nižšia ako 30 % environmentál-
nej normy kvality. Na dosiahnutie súla-
du s  týmto nariadením by medza sta-
novenia uhľovodíkov C10 – C40 mala byť 
rovná alebo nižšia ako 0,03 mg/l (v sku-
točnosti je 0,1 mg/l).

V Českej republike v nariadení vlády 
č. 229/2007 Sb., ktorým sa menilo na-

riadenie vlády č. 61/2003 Sb. [13], týka-
júcom sa prípustného znečistenia po-
vrchových a  odpadových vôd, bol vo 
všetkých prípadoch ukazovateľ NEL 
nahradený ukazovateľom uhľovodíky 
C10 – C40 s tým, že limity pre NEL vo vo-
doprávnych rozhodnutiach možno po-
nechať v  platnosti za  predpokladu, že 
novou metódou (GC-FID) sa budú sta-
novovať skôr nižšie hodnoty ako metó-
dou FTIR (o 20 – 45 % podľa typu zne-
čistenia). Vodoprávny úrad by mal po-
čas stanovenej doby alebo pre stano-
vený počet vzoriek požadovať súčasné 
stanovenie ukazovateľov NEL a  uhľo-
vodíky C10 – C40, aby bolo možné vy-
hodnotiť súvislosť medzi týmito uka-
zovateľmi. Riešenie otázky nevyhovú-
cej medze stanovenia metódy GC-FID 
pre stanovenie imisných štandardov 
na  úrovni 0,1 a  0,05 mg/l a  požiadav-
ky pre používanie vody na  vodáren-
ské účely na úrovni 0,025 mg/l sme ne-
našli. V neskoršom nariadení vlády ČR 
č. 23/2011 Sb. boli tieto nižšie hodno-
ty vynechané. Hodnota 0,1 mg/l bola 
ponechaná, ale nebola riešená nedo-
statočná medza stanovenia uhľovodí-
kov C10 – C40.

V  slovenskej legislatíve sa v  meto-
dickom pokyne MŽP SR č. 1/2012-7 
na  vypracovanie analýzy rizika znečis-
teného územia [11] v prílohe č. 12 týka-
júcej sa indikačných a   intervenčných 
kritérií horninového prostredia, pôdy a  
podzemnej vody uvádzajú ukazovate-
le NEL-IČ aj C10 – C40, pričom pre rovna-
ké prostredie sú pre oba ukazovatele 
určené rovnaké kritériá. Pre pitnú vodu 
bol v procese aktualizácie požiadaviek 
na kvalitu [14] ukazovateľ NEL zrušený 
bez náhrady.

PRIESKUM VÔD OD VYBRANÝCH 
PRODUCENTOV ZNEČISTENIA NEL

V Národnom referenčnom laborató-
riu pre oblasť vôd na Slovensku sa rieši-
la výskumná úloha s názvom: „Charak-
terizácia uhľovodíkového znečistenia 
povrchových vôd kontaminovaných 
odpadovými vodami“. V úlohe sa skú-
mali spôsoby a možnosti náhrady sta-
novenia NEL stanovením uhľovodíkov 
C10 – C40, prípadne stanovením iných 
chemických indivíduí vystihujúcich 
možné ropné znečistenie. Dôvodom 
bola aj škodlivosť rozpúšťadla S-316 
pre životné prostredie a možnosť jeho 
zákazu. Cieľom úlohy bolo tiež posúdiť 
opodstatnenosť stanovovania ukazo-
vateľa NEL (požadovaného pri kontrole 

rôznych typov odpadových vôd vypúš-
ťaných do recipientov), resp. ukazova-
teľa uhľovodíky C10 – C40 a zistiť ich vý-
povednú hodnotu z hľadiska možného 
ropného znečistenia. Zároveň sa zisťo-
vala korelácia medzi ukazovateľmi NEL 
a uhľovodíkmi C10 – C40, ktorá by umož-
ňovala navrhnúť nové limity pre kon-
krétne znečistenie sledovaných odpa-
dových vôd.

Pri riešení úlohy sa od významných 
producentov znečistenia NELIČ a NELUV 
z  rôznych priemyselných odvetví (vy-
braných na  základe údajov o  vypúš-
ťaní znečistenia v rokoch 2008 – 2009 
od  Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu) odoberali vzorky vypúš-
ťaných odpadových vôd, v  ktorých sa 
stanovili ukazovatele NELUV, NELIČ, uh-
ľovodíky C10 – C40 a  tiež sa podrobili 
kvalitatívnej organickej analýze pomo-
cou plynovej chromatografi e a  hmot-
nostnej spektrometrie (GC-MS). Vý-
sledky analýz vypúšťaných vôd od vy-
braných priemyselných producentov 
z  roku 2013 sú zosumarizované v  ta-
buľke 1. Do dolnej časti tabuľky sú za-
radené aj výsledky analýz vzoriek vôd 
z vybraných mestských čistiarní odpa-
dových vôd (ČOV), ktoré boli odobraté 
a analyzované v roku 2012. Ako vidno 
z tabuľky 1, z každého odberného pro-
fi lu boli odobraté dve vzorky, pričom 
odbery boli uskutočnené v  rozme-
dzí niekoľkých mesiacov až pol roka. 
Okrem stanovených hodnôt ukazova-
teľov NELUV, NELIČ a  uhľovodíkov C10 – 
C40 je pri jednotlivých vzorkách uvede-
ný počet GC-MS metódou identifi kova-
ných organických zlúčenín, pričom je 
tiež uvedené, koľko z  týchto zlúčenín 
tvoria uhľovodíkové zlúčeniny. 

Z  prezentovaných výsledkov mož-
no vidieť, že uhľovodíkové znečiste-
nie bolo z  hľadiska sledovaných uka-
zovateľov a  výsledkov kvalitatívnej 
organickej analýzy vo väčšine prípa-
dov zanedbateľné. V  prípade uhľovo-
díkov C10 – C40 boli len v dvoch prípa-
doch stanovené hodnoty nad medzou 
stanovenia (Duslo Istrochem Bratislava 
a  NCHZ Nováky), pričom v  oboch prí-
padoch nešlo podľa identifi kovaných 
zlúčenín o  uhľovodíkové znečistenie, 
ale o  iné, špecifi cké znečistenie. Keď-
že v ostatných prípadoch boli uhľovo-
díky C10 – C40 pod medzou stanovenia, 
nebolo možné hodnotiť koreláciu toh-
to ukazovateľa s  ukazovateľmi NELIČ 
a  NELUV. V šiestom stĺpci tabuľky 1 sú 
uvedené počty identifi kovaných zlú-
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čenín v pomere ku  počtu uhľovodíko-
vých zlúčenín v  jednotlivých analyzo-
vaných odpadových vodách. Získané 
výsledky svedčia o skutočnosti, že len 

v malom počte prípadov išlo o znečis-
tenie ropnými látkami. Zo 44 analyzo-
vaných vzoriek bolo takých vzoriek len 
5 (pri nich je počet identifi kovaných 
uhľovodíkov v  tabuľke označený hru-
bou číslicou). Výsledky analýzy GC-MS 
pritom svedčia o  stopových koncen-

tráciách, pri ktorých sa jednotlivé uh-
ľovodíky nachádzali v  koncentráciách 
v jednotkách mikrogramov na liter ale-
bo nižších.

Použitie kvalitatívnej organickej 
analýzy okrem zistenia prítomnos-
ti uhľovodíkov umožňuje aj identifi -
káciu ďalších látok analyzovateľných 
plynovou chromatografi ou a  identifi -
kovateľných pomocou knižníc hmot-
nostých spektier. V prípade vôd vypúš-

ťaných z viacerých priemyselných pod-
nikov (Duslo Istrochem Bratislava, Con-
tinental Matador Púchov, Chemolak 
Smolenice, Duslo Šaľa, NCHZ Nováky) 
sa ukázalo, že na hodnotách ukazova-
teľov NELUV, NELIČ a  uhľovodíkov C10 – 
C40 mali hlavný podiel látky neuhľovo-
díkového charakteru, a tak tieto ukazo-
vatele nedávali obraz znečistenia rop-
nými látkami. V  niektorých vzorkách 
bolo stanovené opakujúce sa špeci-
fi cké znečistenie, ktoré by mohlo byť 
predmetom kontroly kvality vypúšťa-
nej vody. Takým prípadom bola prí-
tomnosť benztiazolových zlúčenín, 
z  ktorých benztiazol patrí medzi rele-
vantné látky pre povrchové vody v Slo-
venskej republike.

Výsledky analýz vôd vypúšťaných 
z  komunálnych ČOV svedčia o  dobrej 
funkčnosti vybraných čistiarní, pričom 
v  analyzovaných vzorkách nebola zis-
tená prítomnosť ropných látok.

ZÁVERY A NÁVRH OPATRENÍ
Pri prieskume vôd vypúšťaných vy-

branými producentami znečistenia sa 
zistilo, že vo viac ako 80 % analyzova-
ných vzoriek neboli prítomné uhľovo-
díky, ktoré by sa dali zaradiť medzi rop-
né látky. Toto potvrdzuje fakt, že uka-
zovatele NEL a uhľovodíky C10 – C40 sú 
len indikátormi možného znečistenia 
ropnými látkami a na presnejšie urče-
nie znečisťujúcich látok je potrebné 
použiť kvalitatívnu organickú analýzu 
(GC-MS). V analyzovaných vzorkách ani 
v jednom prípade neboli prekročené li-
mitné hodnoty NEL určené pre priemy-
selné odpadové vody a osobitné vody 
vypúšťané do povrchových vôd. Z vý-
sledkov je možné vidieť, že v  prípade 
správne fungujúcich ČOV a  správnej 
manipulácie s ropnými produktami nie 
je problém s  kontamináciou vypúšťa-
ných vôd  ropnými látkami. 

Na  druhej strane sa v  každoroč-
ných správach Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia môžeme dočí-
tať, že na zaregistrovaných desiatkach 
až stovkách prípadov mimoriadneho 
zhoršenia kvality povrchových aj pod-
zemných vôd sa v najväčšej miere po-
dieľajú ropné látky. Zhoršenie kvali-
ty vôd je väčšinou spôsobené zlyha-
ním ľudského faktora, pri ktorom sa 
napríklad v ČOV v správe obcí, v zaria-
deniach cestovného ruchu, v  malých 
výrobniach a  prevádzkach negatívne 
prejavuje nízka odbornosť personá-
lu, ale aj snaha majiteľov ušetriť na ná-

tabuľka 1 Výsledky analýz vypúšťaných odpadových vôd od vybraných 

producentov z roku 2013 a 2012.

Producent
Číslo

odberu
NEL

UV

[mg/l]
NEL

IČ

[mg/l]
C

10
 – C

40

[mg/l]

Počet
id. zl./

uhľ. zl.*
Špecifi cké znečistenie

Volkswagen SK, 
Bratislava

1 0,02 <0,02 <0,1 12/0 hexa(metoxymetyl)melamín,
monometyl monobutyl tetraetylén glykol2 <0,02 0,02 <0,1 14/0

Slovnaft Bratislava, 
D0020PVA

1 0,02 0,03 <0,1 7/1 ---
aromatické uhľovodíky2 0,03 0,08 <0,1 41/25

Slovnaft Bratislava, 
W6040PVB

1 <0,02 0,04 <0,1 0/0 ---
aromatické uhľovodíky2 <0,02 0,04 <0,1 44/33

Duslo, OZ Istrochem, 
Bratislava

1 0,04 0,06 0,12 32/0 benztiazolové zlúčeniny, 
pesticídy (triazíny)2 0,05 0,04 <0,1 37/1

Continental Matador 
Púchov

1 0,03 0,12 <0,1 5/0 benztiazolové zlúčeniny (benztiazol, 2-me-
tylbenztiazol, 2-(metyltio)benztiazol)2 0,10 0,03 <0,1 30/0

Chemolak Smolenice
1 0,11 0,14 <0,1 24/1 fosfátové zlúčeniny (tributyl fosfát, 2-bu-

toxyetanolfosfát (3:1)...)2 0,02 0,03 <0,1 16/2

Duslo Šaľa
1 0,02 0,11 <0,1 9/2 benztiazolové zlúčeniny (2-metylbenz-tia-

zol, 2-(metyltio)benztiazol)2 0,13 0,09 <0,1 48/5

NCHZ Nováky
1 1,04 0,18 0,24 12/1 N,N-dimetylcyklohexylamín, 2-etyl-1-he-

xanol, bis(2-chlóretoxy)metán2 0,26 0,11 <0,1 13/0

ZSNP Žiar nad 
Hronom

1 0,08 0,55 <0,1 1/0
---

2 <0,02 0,02 <0,1 6/2

Petrochema Dubová
1 0,06 0,25 <0,1 1/0 ---

aromatické uhľovodíky2 0,23 0,07 <0,1 15/11

U.S. Steel Košice
1 0,03 0,09 <0,1 2/1

---
2 0,07 0,05 <0,1 10/0

Rudné bane, Spišská 
Nová Ves, H0380RSE

1 <0,02 0,03 <0,1 0/0 ---
aromatické uhľovodíky2 0,02 0,71 <0,1 12/6

Rudné bane, Spišská 
Nová Ves, H1080PSE

1 0,02 0,09 <0,1 2/0 ---
aromatické a alifatické uhľovodíky2 0,02 0,02 <0,1 10/6

Štrkopiesky 
Batizovce, P0075PSG

1 <0,02 <0,02 <0,1 3/1
---

2 <0,02 0,04 <0,1 6/2

Štrkopiesky 
Batizovce, P0075PSF

1 0,08 <0,02 <0,1 1/0
---

2 <0,02 0,03 <0,1 3/0

Kord Slovakia, 
Bánovce n/ Bebravou

1 0,05 0,11 <0,1 2/0
---

2 0,02 0,08 <0,1 2/0

ÚČOV Bratislava –
Vrakuňa**

1 --- 0,03 <0,1 3/0
---

2 --- 0,05 <0,1 8/0

ČOV Košice**
1 --- <0,02 <0,1 4/0

---
2 --- 0,03 <0,1 3/0

ČOV Prešov**
1 --- 0,02 <0,1 2/0

---
2 --- 0,05 <0,1 6/0

ČOV Námestovo**
1 --- 0,02 <0,1 1/0

---
2 --- <0,02 <0,1 2/0

ČOV Zvolen**
1 --- 0,06 <0,1 8/1

---
2 --- 0,04 <0,1 2/0

ČOV Vranov nad 
Topľou**

1 --- 0,03 <0,1 1/0
---

2 --- <0,02 <0,1 4/1

* Počet všetkých identifi kovaných zlúčenín/ z toho počet uhľovodíkových zlúčenín.
** Vzorky boli odobraté a analyzované v roku 2012.
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kladoch. Z tohto jednoznačne vyplýva 
potreba kontroly ropných látok vo vo-
dách, na ktorú môžu poslúžiť ukazova-
tele NEL alebo uhľovodíky C10 – C40, pri-
čom výstražným indikátorom znečiste-
nia môže byť vytvorenie fi lmu ropných 
látok na vodnej hladine.

V  otázke zámeny ukazovateľa NEL 
za ukazovateľ uhľovodíky C10 – C40 od-
porúčame najprv uskutočniť kvalita-
tívnu organickú analýzu na presnejšiu 
identifi káciu znečisťujúcich látok. Iden-
tifi kácia látok môže pomôcť pri posú-
dení opodstatnenosti stanovovania 
NEL či uhľovodíkov C10 – C40 alebo za-
vedení sledovania doplnkových špeci-
fi ckých ukazovateľov. Výsledky kvalita-
tívnej organickej analýzy, ako aj chro-
matografi cké záznamy z  GC analýzy 
uhľovodíkov C10 – C40 s výraznými pík-
mi látok pred píkom C10 môžu upozor-

niť na potrebu stanovenia látok BTX – 
benzénu (prioritná látka), toluénu a xy-
lénov (relevantné látky pre SR). Na zá-
klade získaných výsledkov sa potom 
posúdi, či pre tieto látky nie je potreb-
né pre dané vypúšťanie určiť prípust-
né hodnoty. Ako smerodajné by mali 
byť kvalitatívne ciele povrchovej vody 
a  imisné limity vyplývajúce z nariade-
nia vlády SR č. 269/2010 Z. z. [12].

V  otázke určenia limitných hodnôt 
pre ukazovateľ uhľovodíky C10 – C40 pre 
vypúšťané odpadové vody a osobitné 
vody, pre požiadavku na kvalitu povr-
chovej vody a imisného limitu pre po-
vrchovú vodu navrhujeme prevziať li-
mitné hodnoty pre NEL (UV, IČ) stano-
vené uvedeným nariadením vlády [12].

Otázku nedostatočnej medze stano-
venia (LOQ) uhľovodíkov C10 – C40 pre 
požiadavku na kvalitu povrchovej vody 

navrhujeme riešiť uznaním tejto metó-
dy ako najlepšej dostupnej pre stano-
venie predmetného ukazovateľa (v prí-
pade zákazu rozpúšťadla S-316 potreb-
ného pri stanovení NELIČ), pričom me-
dza stanovenia tejto metódy pokrýva 
hodnotu 0,1 mg/l.

V prípadoch, keď sú pri kontrolných 
meraniach ukazovateľa NEL, resp. uh-
ľovodíky C10 – C40, vo vypúšťaných od-
padových vodách opakovane stanovo-
vané koncentrácie prekračujúce legis-
latívne určené limitné hodnoty, taktiež 
odporúčame uskutočniť kvalitatív-
nu organickú analýzu na  presnejšiu 
identifi káciu znečisťujúcich látok, kto-
rá môže pomôcť pri realizácii náprav-
ných opatrení a  pri prehodnotení vý-
beru sledovaných ukazovateľov. 
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Konference Vodárenská biologie 2014 
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí, Praha

Ve dnech 5. až 6. února 2014, v pro-
storách hotelu DAP v  Praze Dejvicích, 
se konala mezinárodní konference VO-
DÁRENSKÁ BIOLOGIE 2014 (již 30. roč-
ník). Odborné střetnutí pořádaly orga-
nizace: Vysoká škola chemicko-techno-
logická v  Praze, Vodní zdroje Ekomo-
nitor spol. s  r.o., Česká limnologická 

společnost, Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, Československá asoci-
ace vodárenských expertů, Asociace 
pro vodu ČR, Biologické centrum Aka-
demie věd České republiky, v.v.i. a Uni-
verzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
FŽP. Mediálními partnery konference 
byly EnviWeb s.r.o., Vodní hospodář-

ství a Education, s.r.o. Bylo předneseno 
celkem 38 odborných témat, včetně 
krátkých sdělení, týkajících se vystavo-
vaných posterů. Konference se zúčast-
nilo cca 200 účastníků včetně zástupců 
prezentujících fi rem a vystavovatelů. 

Program konference byl rozdělen 
do  několika tematických bloků, které 

Konferencia
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byly zaměřeny na  legislativu, normy 
a  metody; ekologický stav vod; estro-
geny, léčiva a  cyanotoxiny; technolo-
gie a metody; nádrže a rybníky; toxici-
tu. Prostor byl vymezen i pro modero-
vanou posterovou sekci, a to v závěru 
prvního dne konference.

Tematický blok zaměřený na  legis-

lativní předpisy, uvedla Ing.  Lenka 
Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.), 
která v  příspěvku Normy pro chemické 
výrobky používané k  úpravě vody, shr-
nula informace o  revizích norem, kte-
ré byly zpracovány v roce 2013. Revize 
byly provedeny u  norem ČSN EN 890 
pro roztok síranu železitého, ČSN EN 
901 pro chlornan sodný, ČSN EN 12386 
pro síran měďnatý, ČSN EN 896 pro 
hydroxid sodný, ČSN EN 1018 pro uh-
ličitan vápenatý. Výstražné a  bezpeč-
nostní označování chemických výrob-
ků bylo uvedeno do souladu s platnou 
legislativou [s  nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008]. 

Mgr.  Petr Pumann (SZÚ Praha) in-
formoval o  revizi ČSN 75  7717 Kvali-
ta vod – Stanovení planktonních si-
nic. Změny jsou především v  labora-
torním postupu dezintegrace kolonií. 
Dále byly upřesněny postupy pro za-
hušťování odstředěním a pro stanove-
ní objemové biomasy. Do  normy byly 
také přidány nové přílohy, které mají 
pomoci při rozpoznávání vodních kvě-
tů a při uvádění správných a platných 
jmen taxonů (revize planktonních rodů 
Anabaena a  Aphanizomenon). Rovněž 
byl doplněn postup odběru vzorků 
v  případech, kdy se na  lokalitě vysky-
tují nerovnoměrně rozmístěné kolonie 
nebo shluky sinic. 

V  současné době probíhá revize 
ČSN 75  7713 Jakost vod – Biologic-
ký rozbor – Stanovení abiosestonu. Ta 
se dotkne i  problematického postupu 
pro stanovení pokryvnosti. V  příspěv-
ku s názvem Některé aspekty stanovení 
abiosestonu odhadem pokryvnosti zor-
ného pole zmiňuje Mgr.  Petr Pumann 
problematiku nízké reprodukovatel-
nosti výsledků. 

Rozsáhlý tematický blok zaměřený 
na  ekologický stav vod zahájil zají-
mavým příspěvkem s  názvem Metodi-
ka pro hodnocení ekologického poten-
ciálu silně ovlivněných a  umělých vod-
ních útvarů – kategorie jezero – návrh 
RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. (Biologické 
centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický 
ústav). Součástí metodiky je typologie 
vodních útvarů, u nichž výběr indikáto-

rových metrik spočíval ve statistických 
analýzách citlivosti jednotlivých indi-
kátorů k eutrofi zaci. Na základě těchto 
analýz byla vybrána společenstva a je-
jich indikátory tak, aby splňovaly poža-
davky Rámcové směrnice vodní politi-
ky (2000/60/ES). 

RNDr.  Denisa Němejcová (Výzkum-
ný ústav vodohospodářský T. G. Masa-
ryka, v.v.i.) představila návrh metodiky 
hodnocení ekologického potenciálu 
ekologického stavu velkých řek podle 
makrozoobentosu. S metodou hodno-
cení velmi úzce souvisí i metodika od-
běru, kdy například velké nebroditelné 
řeky nelze vzorkovat stejným standar-
dizovaným postupem jako broditelné 
toky. Pro tento typ toků navržena úpra-
va stávajícího postupu odběru vzorků. 

Mgr.  Libuše Opatřilová (Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. Masary-
ka, v.v.i.) v  příspěvku Hodnocení eko-
logického stavu a  potenciálu tekoucích 
vod v  České republice uvedla přehled 
hlavních principů metod pro hodno-
cení na základě makrozoobentosu, fy-
tobentosu, makrofyt, fytoplanktonu 
a ryb. Stručně byla zmíněna problema-
tika hodnocení fyzikálně-chemických, 
chemických a  hydromorfologických 
parametrů vodních toků, které jsou 
podpůrnými složkami pro hodnocení 
ekologického stavu. 

RNDr. Mišíková Elexová, Ph.D. 
(Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva) navázala na  problematiku 
ekologického hodnocení vod a  aktu-
álně informovovala o situaci vytváření 
klasifi kačních systémů pro hodnocení 
hydromorfologicky ovlivněných vod-
ních útvarů Slovenska. 

RNDr.  Makovinská, CSc. (Výskumný 
ústav vodného hospodárstva) připoji-
la zajímavosti z  projektu zaměřeného 
na vytváření podpůrného systému pro 
rozhodování při redukci rizika znečiš-
ťování řeky Bosny. 

Ing. Zuzana Hladíková (VŠCHT ÚTVP 
Praha) v referátu Srážkové vody na úze-
mí Krkonošského národního parku vy-
hodnotila pětileté sledování kvali-
ty srážkových vod 6 odběrových míst 
na transektu Luční hora – Strážné. Pa-
rametry, které se po čtrnácti dnech sle-
dují, jsou vybrané kationty a  anionty, 
pH, konduktivita. Akumulovaný objem 
srážek slouží pro přepočet hodnoty 
ukazatelů na  průměrné plošné hmot-
nostní zatížení v daném místě.

Kolektiv prof.  Ing.  Blahoslava Mar-
šálka, CSc. a  Ing.  Elišky Maršálkové, 

Ph.D. (Botanický ústav AVČR, v.v.i.) uve-
dl blok zaměřený na estrogeny, léčiva 

a  cyanotoxiny. Estrogeny v  povrcho-
vých vodách, respektive látky s  estro-
genní aktivitou, nejsou pouze antikon-
cepční přípravky, jak je mnohdy zjed-
nodušováno, ale jedná se širokou sku-
pinu látek jako například toxické kovy, 
pesticidy, farmaka, PCB, estrogenní ak-
tivitu vykazují rovněž přírodně synteti-
zované látky (fytoestrogeny produko-
vané rostlinami, mykoestrogeny pro-
dukované houbami, nebo fykoestro-
geny produkované řasami a sinicemi). 
Estrogeny lze detekovat ve  vodách, 
sedimentech a  vodních organismech 
pomocí instrumentálních analytic-
kých metod (LC-MS/MS), pomocí ELISA 
a biotestů. Na odstraňování látek s es-
trogenním účinkem se zaměřují mo-
derní technologie čištění odpadních 
vod, ke kterým patří tzv. green techno-
logy (feráty).

Příspěvek Ing. Ivy Prokešové (VŠCHT 
ÚTVP Praha) je přehledem výsledků 
aerobní biologické rozložitelnosti vy-
braných léčivých a  kontrastních lá-
tek ve  vodném prostředí. Konkrétně 
se tato práce týká látek, kterými je an-
tiepileptikum valproát sodný, tři jódo-
vé kontrastní látky Iomeron 400, Omni-
paque 350 a Telebrix 35 a dvě přídatné 
látky trometamol a Na2CaEDTA. 

Biologické rozložitelnosti vybraných 
sladivých látek byl věnován příspěvek 
Ing. Lukáše Fuky (VŠCHT ÚTVP Praha).

O možnosti využití optimalizovaných 
a  kalibrovaných pasivních vzorkova-
čů (na bázi POCIS) pro sledování micro-
cystinů (MC) ve třech vybraných vodá-
renských nádržích a  přilehlých úprav-
nách vod informoval RNDr. Pavel Babi-
ca, Ph.D. (Botanický ústav AVČR, v.v.i.). 

Mgr. Daniel Jančula, Ph.D. (Botanic-
ký ústav AVČR v.v.i.) v  příspěvku Saxi-
toxin – neurotoxin produkovaný sinice-
mi v povrchových vodách České republi-
ky uvedl první případ detekce velmi to-
xického cyanotoxinu na našem území. 
Saxitoxin, který byl objeven na 2 lokali-
tách s výskytem sinic rodů Dolichosper-
mum a  Aphanizomenon, je 1  000x to-
xičtější, než známý nervový plyn sarin.

V  tematickém bloku, věnovaném 
technologiím a  metodám, zaznělo 
mnoho zajímavých témat z  vodáren-
ské i čistírenské oblasti. MVDr. Přemy-
sl Mikula, Ph.D. (Botanický ústav AVČR, 
v.v.i.) seznámil se základními princi-
py průtokově-cytometrické analý-
zy, popsal její přednosti a  nedostatky 



28  Vodohospodársky spravodajca   5 – 6  2014

Konferencia

ve srovnání s konvenčně používanými 
kultivačními technikami. 

Optimalizaci postupu analýzy FISH 
pro identifi kaci a  kvantifi kaci bakterií 
v  aktivovaném kalu ve  svém příspěv-
ku prezentovala Ing.  Lucie Chovanco-
vá (VŠCHT ÚTVP Praha). 

Kolektiv RNDr.  Dany Baudišové, 
Ph.D.  (VÚV T.G.M. v.v.i.) představil po-
stup prací v  rámci sledování asimilo-
vatelného organického uhlíku (AOC) 
ve čtyřech úpravnách vody o různé ve-
likosti, různých zdrojích surové vody 
a  s  různými technologiemi úpravy. 
Dosavadní výsledky poukazují na  vliv 
technologického procesu na  změny 
koncentrace AOC, například ozoniza-
ce obsah AOC zvyšuje, písková fi ltrace 
a GAU fi ltry naopak snižují. Významná 
závislost mezi koncentrací AOC a  dal-
ších chemickými, fyzikálními a  mikro-
biologickými ukazateli nebyla zatím 
zaznamenána. 

Nanotechnologie našla uplatně-
ní v mnoha průmyslových odvětvích, 
ale také v oblasti každodenního vyu-
žití. Nanočástice mají větší bioelimi-
nační potenciál v  porovnání s  běžně 
známými antimikrobiálními prepa-
ráty. Stále existuje mnoho spekula-
cí ohledně toxického působení na-
nočástic na řasy, přestože již proběh-
lo mnoho testů v  oblasti jejich toxi-
city. Kolektiv Ing.  Pavlíny Adámkové 
a  doc.  RNDr.  Jany Říhové Ambrožo-
vé, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha) prezen-
toval výsledky z projektu DF11P01O-
VV012 programu NAKI. V příspěvcích 
byla srovnána účinnost antimikrobi-
álních preparátů v iontové a nanofor-
mě stříbra a  mědi a  dále pak i  mož-
nost využití nanočástic pro prodlou-
žení provozu fi ltračních náplní vzdu-
chových fi ltrů.

V moderované posterové sekci za-
znělo mnoho různorodých témat, je-
jichž názvy spolu s autory, jsou uvede-
ny v následujícím textu. Ing. Jaroslava 
Kořínková, Dr.  (Univerzita Pardubice) 
–  Odbourávání průmyslových barviv 
v odpadních vodách pomocí fotoche-
mické degradace s oxidem titaničitým. 
Ing.  Dana Fidlerová (Výskumný ústav 
vodného hospodárstva) – Ekologické 
hodnotenie vybraných vodných ná-
drží Slovenska prostredníctvom ben-
tických rozsievok. RNDr.  Mária Plachá, 
Ph.D.  (Výskumný ústav vodného hos-
podárstva) – Prístup k hodnoteniu eko-
logického potenciálu vybraných vod-
ných nádrží Slovenska na  základe fy-

toplanktónu. Ing.  Petra Oppeltová, 
Ph.D.  (Mendelova univerzita v  Brně) 
–  Revize OP podzemního zdroje pit-
né vody Vranovice. Doc. RNDr. Světla-
na Zahrádková, Ph.D. (Výzkumný ústav 
vodohospodářský TGM, v.v.i.) – Vyu-
žití databáze SALAMANDER pro ana-
lýzy biologických aspektů vlivu su-
cha na drobné vodní toky. Zuzana St-
rolená (VŠCHT ÚTVP Praha) – Možnos-
ti detekce mikrobiálních společenstev 
ve vodárenských provozech. Ing. Vladi-
míra Škopová a kolektiv (VŠCHT ÚTVP 
Praha) – Podpora mikrobiálního růs-
tu na  materiálech při úpravě vody. 
Bc. Marie Vojtíšková (VŠCHT ÚTVP Pra-
ha) – Není kyselina jako kyselina aneb 
Problematika volby kyseliny při sta-
novení dusičnanů s  2,6-dimethylphe-
nolem. Bc. Sandra Ondrčková a kolek-
tiv (VŠCHT ÚTVP Praha) – Problemati-
ka mikrobiální koroze archeologických 
materiálů a  možnosti jejího studia. 
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (Výzkum-
ný ústav vodohospodářský T.G.M, v.
v.i.) – Role mikroorganismů v  procesu 
ohrožení kulturních památek.

Druhý den konference byl tematic-
ky věnovaný nádržím a rybníkům.

Kolektiv RNDr.  Viery Nagyové, 
Ph.D.  (Úrad verejného zdravotníctva 
SR) informoval o  problematice vod-
ních květů s dominancí sinice Woroni-
chinia naegeliana na vodárenských ná-
držích a přírodních koupalištích na Slo-
vensku. 

O tom, zda je rod Microcystis ve vo-
dárenských nádržích Vír a  Mostiště 
na ústupu či nikoliv referoval Mgr. Ro-
dan Geriš (Povodí Moravy s.p.). Jme-
nované nádrže patří k  nejdůležitějším 
zdrojům pitné vody v povodí Moravy. 
Příznivá situace v  posledních čtyřech 
letech u Víru a v posledních pěti u Mos-
tiště umožnila úpravnám vody odebí-
rat vodu bez buněk i toxinů sinic tvoří-
cích vodní květ. Bohužel se nepodařilo 
přímo odhalit jasnou příčinu výrazné-
ho zlepšení, hydrobiologové z  Povo-
dí se v  budoucnu zaměří na  studium 
klimatických trendů v  oblasti, charak-
ter epilimnia v  průběhu stratifi kace 
ve spojení s následným výskytem nebo 
absencí planktonních sinic a hlavně in-
tenzitou jejich rozvoje. 

RNDr.  Jindřich Duras, Ph.D.  (Povo-
dí Vltavy s.p.) velmi poutavě prezen-
toval článek zaměřený na cerkáriovou 
dermatitidu, se kterou se v  koupacích 
vodách budeme setkávat stále častěji. 
V práci jsou shrnuty základní informace 

o ptačích motolicích a cerkáriové der-
matitidě a podrobně rozebírají případ 
Velkého boleveckého rybníka v  Plzni, 
kde byla otázka cerkárií řešena v  létě 
2013. Z práce jednoznačně vyplývá po-
třeba věnovat se problematice cerkári-
ové dermatitidy jak na poli základního 
výzkumu, tak v  oblasti managemen-
tu koupacích vod.

Článek autorského kolektivu Ing. Mi-
chala Doška z fi rmy ASIO s názvem Sní-
žení eutrofi zace a  znečištění vodních 
toků díky separaci vod u zdroje a využi-
tí nutrientů popisuje možnosti recykla-
ce nutrientů z  odpadních vod. Pokud 
se podaří recyklovat nutrienty z  od-
padních vod pocházejících od  oby-
vatel, sníží se částečně spotřeba fosil-
ních zdrojů a také klesne zatížení vod-
ních toků a jejich eutrofi zace. Na tento 
problém lze aplikovat inovátorský pří-
stup k čištění odpadních vod, jedná se 
o management nutrientů, snížení spo-
třeby energie a  zlepšení odtokových 
parametrů čištěné vody.

RNDr.  Jindřich Duras, Ph.D.  (Povo-
dí Vltavy s.p.) v  příspěvku Zdroje fos-
foru v  povodí vodárenské nádrže Žlu-
tice představil výsledky získané po-
drobným monitoringem povodí vodá-
renské nádrže Žlutice v  povodí Střely 
na Karlovarsku. Byla zjištěna těsná po-
zitivní závislost specifi ckého látkového 
odnosu fosforu na hustotě osídlení. 

Tematický blok zakončil příspěv-
kem s  názvem Jakou roli mohou hrát 
rybníky v  zemědělské krajině Ing.  Jan 
Potužák, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.  p.). 
Příspěvek shrnuje výsledky, které byly 
získané v  rámci dvouletého živinové-
ho bilančního monitoringu rybníka 
Horusický. Tento monitoring byl za-
měřen zvláště na bilanci fosforu a ne-
rozpuštěných látek. Díky relativně vy-
sokému obsahu fosforu se nabízí mož-
nost, využít odtěžený rybniční sedi-
ment pro zúrodnění polí. Tomu však 
často brání jejich kontaminace. Z  vý-
sledků monitoringu dusíkatých pesti-
cidů v  Bukovském potoce nad a  pod 
rybníkem Horusický je patrné, že ryb-
niční prostření může některé tyto lát-
ky účinně zadržovat. 

Na  závěr konference zazněl příspě-
vek RNDr.  Ivety Drastichové (Úrad ve-
rejného zdravotníctva Slovenskej re-
publiky), který se zabýval porovnáním 
vhodnosti zkušebních organismů Vi-
brio fi scheri, Thamnocephalus platyu-
rus a Desmodesmus subspicatus na sle-
dování přítomnosti chemických látek 
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Odber vzoriek bentických rozsievok 
z vodárenských nádrží prostredníctvom 

umelých substrátov
Ing. Dana Fidlerová

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Rámcová smernica o vode (Smernica) vyžaduje na Slovensku vypracovanie hodnotiaceho systému ekologického potenciálu 

výrazne zmenených vodných útvarov. Do tejto skupiny vodných útvarov patria aj vodárenské nádrže. Dôležitým krokom 

na splnenie požiadaviek Smernice je získanie reprezentatívnych vzoriek bentických rozsievok, ktoré ako reprezentatívna 

skupina fytobentosu, sú jedným z biologických prvkov kvality, slúžiacim na hodnotenie ekologického potenciálu. Vzhľa-

dom na to, že litorálne pásmo vodárenských nádrží môže byť výrazne ovplyvnené kolísaním vodnej hladiny, boli na odber 

vzoriek bentických rozsievok použité umelé substráty. Cieľom bolo získať výsledky slúžiace na vypracovanie hodnotiaceho 

systému ekologického potenciálu vodných nádrží.

ÚVOD
Jednou z  požiadaviek Rámcovej 

smernice o  vode (Smernica) [1], je vy-
pracovanie hodnotiaceho systému 
ekologického potenciálu výrazne zme-
nených vodných útvarov na Slovensku, 
prostredníctvom relevantných biolo-
gických prvkov kvality. Do  tejto sku-
piny vodných útvarov patria aj vodá-
renské nádrže. Jedným z týchto biolo-
gických prvkov kvality je spoločenstvo 
fytobentosu, v  rámci ktorého boli vy-
brané bentické rozsievky ako jeho re-
prezentatívna skupina. Predpokladá sa, 
že spoločenstvo fytobentosu je schop-
né sekundárne odzrkadliť hydromorfo-
logické zmeny, na  základe zmeny tro-
fi ckých podmienok vo vodných nádr-
žiach v porovnaní s prirodzenými tok-
mi, vplyvom retencie vody. Vzhľadom 

na to, že litorálne pásmo vodárenských 
nádrží môže byť výrazne ovplyvnené 
kolísaním vodnej hladiny, boli pre za-
bezpečenie získania reprezentatívnej 
vzorky bentických rozsievok na  odber 
vzoriek použité umelé substráty. Od-
bery vzoriek sa uskutočnili v  rokoch 
2011 a  2013. Od  pôvodného zámeru, 
t. j. používať umelé substráty na odber 
vzoriek bentických rozsievok aj z viacú-
čelových vodných nádrži, sa upustilo. 
Tento spôsob odberu vzoriek bol v mi-
nulosti testovaný, ale neosvedčil sa, na-
koľko osadené umelé substráty nebo-
lo možné zabezpečiť proti odcudzeniu.

METODIKA 
Objektom výskumných prác bolo 

sedem vodárenských nádrží na Sloven-
sku a  to VN Hriňová, VN Klenovec, VN 

Málinec, VN Bukovec, VN Starina, VN 
Nová Bystrica a VN Turček. Umelé sub-
stráty boli na sledované nádrže osade-
né v  skorom jarnom období. Používa-
nie umelých substrátov na odber vzo-
riek fytobentosu v  stojatých vodách 
zatiaľ nemá na  Slovensku štandardi-
zovaný postup, preto sa postupova-
lo podľa základných krokov v  zmysle 
STN EN 13946 [2]. Podľa uvedenej nor-
my sa uprednostňujú umelé substrá-
ty s  heterogénnymi povrchmi (naprí-
klad drsné dlaždice, rozstrapkané po-
lypropylénové lano). Substráty majú 
byť exponované dostatočne dlho, aby 
sa zabezpečila rovnováha nárastov 
s prostredím. Odporúčajú sa najmenej 
štyri týždne, závisí to však od environ-
mentálnych podmienok a  za  určitých 
okolností môže byť vhodnejšie aj dlh-

vznikajících v pitné vodě po její dezin-
fekci.

Použitá literatura: Vodárenská 
biologie 2014, 5.-6. února 2014, Pra-
ha, Česká republika, Říhová Ambrožo-
vá Jana (Edit.), str. 230, ISBN 978-80-
86832-78-4, © Vodní zdroje EKOMONI-
TOR spol. s r.o.

Zájemce o  bližší informace ke  ko-
nané akci odkazujeme na  interneto-
vou adresu http://www.ekomoni-

tor.cz/seminare/2014-02-05-voda-

renska-biologie-2014#hlavni, kde 
je možné shlédnout program, fotoga-
lerii, přehled témat dodaných a  otiš-
těných ve sborníku (prodejný i po ko-
nání akce, možno objednat na  ad-
rese fi rmy Ekomonitor). Pro přístup 
k  souborům prezentací jednotlivých 
přednášek je nutné zadat heslo, kte-
ré je vytištěné v  tiráži sborníku. Pod-
statné pro konanou akci je i fakt toho, 
že organizátoři vždy žádají, v  sou-
ladu s  vyhl. MZd. ČR č. 321/2008 Sb. 

(kterou se mění vyhl. č. 423/2004 Sb.) 
o přidělení kreditů pro autory a kredi-
tů pro účastníky Komoru vysokoškol-
sky vzdělaných odborných pracovní-
ků ve  zdravotnictví ČR a  Společnost 
středně zdravotnických pracovníků – 
obor mikrobiologický.

Důležité sdělení! Zveme Vás na 
31. ročník konference Vodárenská 

biologie 2015, který se bude konat 
v prostorách hotelu DAP v Praze Dejvi-
cích v lednu/únoru 2015. 
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šie obdobie (t. j. oligotrofné podmien-
ky, nízke teploty, veľký tieň). Ako ume-
lý substrát boli použité drsné dlaždice 
s  veľkosťou 10 x 10 cm, ktoré boli pri-
viazané na signalizačné bóje pomocou 
syntetickej šnúry tak, že dlaždica bola 
ponorená v  eufotickej zóne približne 
v  hĺbke 30 až 50 cm. Umelé substráty 
boli na dne ukotvené tehlou, aby nedo-
chádzalo k ich posunu po hladine. Od-
berové miesta boli dostatočne vzdia-
lené od  brehu, aby sa predišlo poško-
deniu umelých substrátov, treniu ume-
lého substrátu o  dno alebo vynoreniu 
umelého substrátu počas poklesu hla-
diny vody. Po  uplynutí času expozí-
cie boli vzorky z osadených substrátov 
odobraté pomocou plavidla tak, aby 
sa zabránilo degradácii organizmov. 
Po  vytiahnutí nad hladinu bol umelý 
substrát ihneď umiestnený do fotomis-
ky s trochou vody a čistou zubnou kef-
kou boli z neho zoškriabané všetky prí-
tomné organizmy, ktoré boli následne 
premiestnené do  označených plasto-
vých vzorkovníc. V roku 2011 boli vzor-
ky z  jednotlivých častí nadrží umiest-
ňované do  samostatných vzorkovníc, 
v roku 2013 boli vzorky v rámci jednot-
livých nádrží zlievané do  jednej vzor-
kovnice. Každá vzorka bola rozdelená 
na dve časti, pričom jedna časť bola za-
konzervovaná formaldehydom do  vý-
slednej koncentrácie 4 % a  druhá časť 
bola konzervovaná chladením.  Vzorky 
konzervované chladením boli spraco-
vané v živom stave do 24 hodín po od-
bere, vzorky konzervované formalde-
hydom boli prevezené do  laboratória. 
Vzorky bentických rozsievok boli v roku 
2011 z umelých substrátov odoberané 
trikrát ročne, v roku 2013 dvakrát ročne 
z  dvoch resp. troch odberových miest 
podľa veľkosti a  členitosti nádrže. Zo 
vzoriek bentických rozsievok boli pri-

pravené trvalé rozsievkové preparáty 
v súlade s pokynmi STN EN 13 946 [2]. 
Analýza prebiehala podľa štandardizo-
vaného postupu STN 75 7715 [3] v sú-
lade s požiadavkami STN EN 14407 [4]. 
Metóda analýzy je založená na  deter-
minácii rozsievok v  trvalom prepará-
te a  ich kvantifi kácii. Výsledkom tohto 
stanovenia boli zoznamy taxónov roz-
sievok s priradeným percentom relatív-
nej početnosti, ktoré vyjadruje pomer-
né zastúpenie jednotlivých taxónov vo 
vzorke. Pred prípravou preparátu sa 
skontrolovala prítomnosť chloroplas-
tov v  schránkach rozsievok zo živého 
materiálu na  zistenie ich fyziologické-
ho stavu. 

VÝSLEDKY
Celkovo bolo počas dvoch rokov 

monitorovania z  vodárenských nádr-
ží odobratých takmer 70 vzoriek ben-
tických rozsievok. Na  základe vyhod-
notenia vzoriek z  roku 2011 bolo zis-
tené, že taxonomické zloženie roz-
sievkového spoločenstva na  rôznych 
miestach v  rámci jednotlivých nádrží 
bolo takmer rovnaké. Medzi jednotli-
vými nádržami boli zaznamenané roz-
diely v taxonomickom zložení rozsiev-
kového spoločenstva, ale dominant-
né taxóny boli vo všetkých nádržiach 
rovnaké. V rámci bentických rozsievok 
boli najviac zastúpené na všetkých od-
berových miestach penátne rozsiev-
ky, pričom najpočetnejší druh vo všet-
kých vzorkách bol Achnanthidium mi-
nutissimum. Významné zastúpenie vo 
vzorkách dosahovali tiež viaceré druhy, 
resp. variety rodu Fragilaria, najmä Fra-
gilaria capucina var. vaucheriae, F. ca-
pucina var. mesolepta, F. capucina var. 
rumpens, F. tenera a  F. ulna var. an-
gustissima. Relatívne vysoké zastúpe-
nie bolo zaznamenané aj pri bentic-

kých rozsievkach rodu Cymbella, najmä 
druh Cymbella perparva. Početne bol 
zastúpený aj rod Gomphonema, hlav-
ne druhmi Gomphonema capitatum, G. 
truncatum a  G. acuminatum a  viace-
ré druhy rodu Encyonopsis. Možno 
ich charakterizovať ako taxóny so šir-
šou ekologickou amplitúdou, ktoré sa 
môžu vyskytovať v oligo- až mezotrof-
ných vodách, početnejšie sú však v čis-
tejších vodách s nižšou teplotou a vyš-
šou nadmorskou výškou. Centrické roz-
sievky nemali vo vzorkách významné 
zastúpenie. Celkovo možno konštato-
vať, že taxonomické zloženie rozsiev-
kového  spoločenstva bolo chudobné, 
s  jedným alebo viacerými dominant-
nými druhmi, ktoré však dosahovali 
veľmi významné podiely relatívnej po-
četnosti. Dominantné taxóny boli pre-
važne neutrofi lné, s vysokými nárokmi 
na kyslík, ktoré sa vyskytujú v oligo- až 
mezotrofných vodách prevažne v  oli-
go- až beta-mezosapróbnom stupni. 

ZÁVERY
Klasifi kačné schémy pre hodnote-

nie ekologického potenciálu by mali vy-
chádzať z reprezentatívnych výsledkov 
jednotlivých relevantných biologických 
prvkov kvality. Pre ich získanie je nevy-
hnutné používanie najvhodnejšej me-
todiky odberu, ktorá by takéto výsledky 
zabezpečila. Použitie umelých substrá-
tov sa na odber vzoriek bentických roz-
sievok osvedčilo, preto sa aj v nasledu-
júcom období plánuje používať na od-
ber vzoriek z  vodárenských nádrží. 
Vzhľadom na vykonané odbery a analý-
zy vzoriek s využitím umelých substrá-
tov zo siedmich vodárenských nádr-
ží na Slovensku možno konštatovať, že 
získané výsledky sú využiteľné na  vy-
tvorenie systému hodnotenia ekologic-
kého potenciálu vodárenských nádrží. 
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Prvá etapa protipovodňovej ochrany Košíc 
v mestskej časti Džungľa skolaudovaná

Z vodohospodárskej praxe

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Prvá časť rozsiahlej komplexnej vý-
stavby protipovodňovej ochrany mes-
ta Košice, ktorá bude mať po dokonče-
ní celkovú dĺžku zhruba 12 kilometrov, 
je ukončená. Po viac ako 8-mich mesia-
coch 20. februára t.r. košickí vodohos-
podári vodoprávne skolaudovali a o týž-

deň neskôr verejnosti a  novinárom 
predstavili zrekonštruovaný vyše 540 
metrov dlhý úsek ľavobrežnej ochran-
nej hrádze rieky Hornád v mestskej čas-
ti Džungľa, ktorá spolu so 60 metrov dl-
hým a v korune 50 centimetrov širokým 
ochranným múrikom už spĺňa paramet-
re na ochranu pred povodňovým prie-
tokom tzv. 100-ročnej vody. 

Ako na  slávnostnom stretnutí pri-
pomenul minister životného prostre-
dia Slovenskej republiky, Peter Žiga, 
vybudovanie protipovodňovej ochra-
ny Košíc sa dostalo medzi priority pro-
tipovodňovej ochrany na Slovensku až 
vlani na základe uznesenia Vlády SR č. 
581/2013. Totiž, aj napriek tomu, že ko-
ryto Hornádu bolo v minulých rokoch 
už upravené a   kapacita jeho prietoku 
zvýšená na 400 až 500 m3 vody za se-
kundu, čo zodpovedá tzv. 20-ročnej 
vode (povodni opakujúcej sa priemer-
ne raz za 20 rokov), skúsenosti z dlho-

trvajúcej májovej a  júnovej povodne 
v  roku 2010 ukázali, že na  bezpečnú 
ochranu druhej najväčšej metropoly 
Slovenska je potrebné zvýšiť prieto-
kový profi l koryta Hornádu na prietok 
757 m3 vody/sek., čo je už na  úrovni 
tzv. 100-ročnej vody. 

 S  prvými zemnými prácami na  re-
konštrukcii tejto časti hrádze začali 14. 
júna minulého roka. Odstrániť bolo po-
trebné cca 10 – 15 cm hrubú ornicu, 
ktorú po  dočasnom uložení na  provi-
zórnej skládke opäť naviezli na zrekon-
štruovanú hrádzu a osiali trávovým se-
menom. V samotnej hrádzi stavbári vy-
budovali zhruba 8 metrov hlbokú, 20 
centimetrov hrubú a 120 metrov dlhú 
podzemnú tesniacu stenu, aby nedo-
chádzalo k priesakom popod hrádzové 
teleso. Korunu hrádze, ktorá na vrcho-
le dosahuje šírku 3 metre, zvýšili v prie-
mere o 50 centimetrov. 

Celá trasa ľavostrannej úpravy rie-
ky Hornád je navrhnutá tak, aby v  čo 
najväčšej miere sledovala brehovú 
čiaru pôvodného koryta, pričom prá-
ve táto časť hrádze v  mestskej časti 
Džungľa bola najkritickejším povodňo-
vým miestom celého košického úseku 
 Hornádu. 

Ďalšia etapa budovania protipovod-
ňovej ochrany Košíc – zvýšenie prieto-
kovej kapacity koryta na pravej strane 
Hornádu v celkovej dĺžke takmer 3200 
metrov, ohraničených zhruba od mies-
ta mimoúrovňovej križovatky Pre-
šovskej a  Sečovskej ulice až po  most 
na Hlinkovej ulici sa začala už koncom 
minulého roka a jej výstavba je naplá-
novaná na 3 roky do konca roku 2016. 
Ďalšie etapy výstavby budú pokračo-
vať v priebehu celého ďalšieho progra-
mového obdobia čerpania fi nanč-
ných prostriedkov zo zdrojov Európ-
skej únie. Celá výstavba bude rozdele-
ná na  niekoľko etáp. V  ďalších rokoch 
bude potrebné zrekonštruovať hať Ťa-
hanovce a hať Vyšné Opátske a súčas-
ne zvýšiť aj prietokovú kapacitu Ťaha-
novského mosta. No a záverečnou eta-
pou bude úprava ľavého brehu Hor-
nádu tak v smere na Ťahanovce ako aj 
Krásnu nad Hornádom v celkovej dĺžke 
takmer 5 a pol kilometra. 

Vybudovanie prvej etapy protipo-
vodňovej ochrany Košíc – rekonštruk-
cie ľavobrežnej ochrannej hrádze Hor-
nádu v mestskej časti Džungľa si vyžia-
dalo stavebné náklady viac ako 153 ti-
síc eur, ktoré zabezpečil Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.  p. z vlast-
ných zdrojov. Odhadované náklady 
na vybudovanie celej protipovodňovej 
ochrany Košíc, ktorá by mala byť ukon-
čená zhruba do roku 2020, však pred-
stavujú až okolo 40 mil. eur, z ktorých 
by však väčšina mala byť hradená už zo 
zdrojov Európskej únie. 

Niektorí kritici práce vodohospodá-
rov vyslovili obavy, či protipovodňové 
opatrenia v Košiciach nespôsobia rých-
lejšiu povodňovú vlnu, ktorá by ohro-
zovala obce „pod Košicami“. Všetky 
tieto obavy sú podľa vyjadrení vodo-
hospodárskych odborníkov absolútne 
neopodstatnené, pretože protipovod-
ňová ochrana Košíc v žiadnom prípade 
obce „pod Košicami“ neohrozí. 
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Projekty medzinárodnej spolupráce 
na Dunaji vo výstavných priestoroch MŽP SR

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Predstaviť odbornej, ale aj laickej verej-
nosti projekty medzinárodnej spolupráce 
na európskom veľtoku Dunaj bolo cieľom vý-
stavy, ktorú v dňoch 3. až 14. februára pred-

stavili v  átriu Ministerstva životného pros-
tredia SR. Expozíciu zostavili pracovníci bra-
tislavského odštepného závodu Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorý 
sa bezprostredne podieľa na realizovaní jed-
notlivých projektov, zameraných na  proti-
povodňovú ochranu v  regióne, na  hodno-
tenie a  manažovanie povodňových rizík, 
tvorbu máp povodňového ohrozenia a po-
vodňového rizika v  povodí Dunaja, ale aj 
na zlepšenie manažovania dunajskej vodnej 
cesty, či zefektívnenie hydrologického infor-
mačného portálu, alebo automatizáciu vý-
meny krízových dát. Slovenskí vodohospo-
dári sa zapojili do 7 medzinárodných projek-
tov na Dunaji, z ktorých sú dva už skončené 
a 5 ešte pokračuje. 

Jedným z najvýznamnejších prezentova-
ných projektov bol projekt „DANUBE-FLO-
ODRISK“, ktorý po ničivej dunajskej povod-
ni v roku 2006 s podporou nemeckej vlády 
iniciovalo rumunské Ministerstvo životného 
prostredia. Pod jeho gesciou sa na  spoloč-
nej projektovej platforme stretlo 19 partne-
rov z Rakúska, Slovenska, Maďarska, Srbska, 
Chorvátska, Rumunska, Bulharska, Talianska 

a Nemecka, aby vytvorili mapy povodňové-
ho ohrozenia Dunaja s ich následnou trans-
formáciou do máp povodňového rizika Du-
naja. Výsledkom spoločného projektového 

úsilia sa stal Atlas Dunaja v rôznych jazyko-
vých mutáciách, ktorý je základom pre rieše-
nie protipovodňovej ochrany ľudí a ich ma-
jetku pozdĺž rieky Dunaj a v jeho inundácii.

Ďalším, už ukončeným projektom je pro-
jekt „CEFRAME“ (Central European Flood 
Risk Assessment and Management), zame-
raný na  hodnotenie a  manažment povod-
ňového rizika v  stredoeurópskom priesto-
re. Hlavným cieľom tohto projektu, do kto-
rého bolo okrem Slovenska zapojené aj Ra-
kúsko, Maďarsko a  Česko, bolo zabezpečiť 
udržateľný integrovaný manažment proti-
povodňovej ochrany v regióne, podporujú-
ci nadnárodnú komunikáciu v  prípade po-
vodňových rizík. Tento projekt bol ukonče-
ný pred rokom.

Projektom, ktorého cieľom je zlepše-
nie manažmentu dunajskej vodnej cesty, 
zdokonalenie jej obsluhy a  údržby, ako aj 
zlepšenie služieb pre užívateľov i  zákazní-
kov vodnej cesty a  zharmonizovanie zák-
ladných dát, potrebných pre plavbu je pro-
jekt „NEWADA duo“. Tento projekt je vlast-
ne pokračovaním už ukončených podob-
ných projektov, pričom v súčasnosti na ňom 

spolupracuje 9 projektových partnerov zo 
7 podunajských krajín a  13 pozorovateľov 
z  ministerstiev zúčastnených krajín, Dunaj-
skej komisie, Komisie pre rieku Sáva a  ďal-
ších dôležitých partnerov.

Významným projektom, ktorý sa usku-
točňuje len na bilaterálnej slovensko-maďar-
skej úrovni je projekt „DuReFlood“. Projekt 
rieši predovšetkým návrh opatrení na zlep-
šenie protipovodňovej ochrany v úseku Du-
naja medzi obcami Sap – Szob s  ohľadom 
na zvýšenie ekologického potenciálu spomí-
naného úseku Dunaja. V rámci tohto návrhu 
opatrení budú vytvorené 1D, 2D a 3D hyd-
rodynamické modely, ktoré preukážu jed-
nak súčasnú situáciu, ale slúžiť budú taktiež 
na testovanie vplyvu navrhnutých opatrení. 
Strategickým cieľom tohto projektu je vývoj 
štúdie, ktorá podporí dlhodobú protipovod-
ňovú ochranu a prevenciu v záujme zníženia 
negatívnych sociálnych a ekonomických dô-
sledkov povodní. 

 Aj ďalší z  projektov, ktorý ešte nie je 
ukončený, je projekt slovensko-maďarskej 
spolupráce na  Dunaji. Je to projekt „TELE-
DAN“, ktorého cieľom je vytvorenie spoloč-
ného slovensko-maďarského hydrologické-
ho informačného portálu na  Dunaji a  jeho 
prítokoch. Cieľom tohto projektu je zefek-
tívniť, skvalitniť, rozšíriť a  prepojiť existujú-
ce hydrologické informačné systémy správ-
cov vodných tokov v prihraničnej oblasti po-
vodia rieky Dunaj a na  internete sprístupniť 
získané, operatívne údaje odbornej aj laickej 
verejnosti. Verejnosť sa tak bude môcť naprí-
klad v 15-minútových intervaloch oboznámiť 
s údajmi o vodných stavoch a v hodinových 
intervaloch získať aj informácie o  teplote 
vodných tokov na  vodomerných staniciach 
Záhorská Ves, Devín, Bratislava, Čunovo, Ha-
muliakovo, Gabčíkovo, Sap, Medveďov, Ko-
márno, Štúrovo, Kolárovo, Kamenín a Salka. 
Výsledným efektom projektu bude aj zabez-
pečenie vizuálnych informácií ako aj auto-
matickej archivácie a výmeny množstva dô-
ležitých hydrologických údajov.

Slovenskí vodohospodári však parti-
cipujú aj na  spoločných slovensko-čes-

Účastníci slávnostného otvorenia výstavy.
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Na veľtrhu Coneco pokrstili knihu 
„Povodeň na Dunaji 2013“

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

kých projektoch, týkajúcich sa vzájom-
nej spolupráce na hraničných vodných to-
koch Moravy a Dyje. Cieľom projektu „SPO-
LOČNÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 
NA OBOCH BREHOCH MORAVY“ je obnova 
a zlepšenie protipovodňovej ochrany exis-
tujúcich vodných diel na  obidvoch stra-
nách rieky Moravy a  zabezpečenie doko-
nalejšej ochrany života, majetku a zdravia 
obyvateľov na  území priľahlom k  tomuto 
vodnému toku.

No a  spoločnou slovensko-českou spo-
luprácou sa vyznačuje aj posledný, siedmy 

prezentovaný projekt na tejto výstave, pro-
jekt „AUTOMATIZÁCIA VÝMENY KRÍZOVÝCH 
DÁT V  HYDROLOGICKEJ OBLASTI POVODIA 
MORAVY A DYJE“. Účelom tohto projektu je 
rekonštrukcia vodohospodárskeho dispe-
čingu jeho vzájomným prepojením na  slo-
venskej i českej strane.

Výstavu, za  účasti generálneho riadite-
ľa sekcie vôd Ministerstva životného pro-
stredia Dušana Čerešňáka otvoril generál-
ny riaditeľ Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, š.p. Ing. Marián Supek. Sloven-
skí vodohospodári pripravia v  átriu rezortu 

životného prostredia toho roku ešte štyri 
ďalšie výstavy. V  máji to budú vodohospo-
dárske rozmanitosti v  povodí Ipľa, Hrona 
a  Slanej, v  júli prezentácia 25-ročnej histó-
rie vodárenskej nádrže Starina, v auguste si 
východoslovenskí vodohospodári pripome-
nú svojou výstavou aj ďalšie výročie – 60 ro-
kov od vzniku sústavy vodných diel Dobšiná 
a v septembri predstaví piešťanský odštep-
ný závod SVP výnimočné hodnoty hydrolo-
gického, energetického a  protipovodňové-
ho charakteru celej vážskej kaskády.

Foto: autor

Obrazovo-slovný knižný dokument pod 
názvom Povodeň na Dunaji 2013 v sloven-
skej i  anglickej verzii pokrstil v  stánku Mi-
nisterstva životného prostredia na  medzi-
národnom veľtrhu stavebníctva CONECO 
štátny tajomník tohto rezortu, Ing.  Vojtech 
Ferencz, PhD., a  generálny riaditeľ Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, š. p., 
Ing. Marián Supek. 

Vyše 120 zaujímavých fo-
tografi í z  vlaňajšej júnovej 
povodne na  Dunaji doku-
mentuje rekordnú výšku hla-
diny Dunaja v celej jeho his-
tórii, ktorá dosiahla v  Brati-
slave 1034 cm, ale aj úžasnú 
obetavú prácu vodohospo-
dárov pri zabezpečovaní pro-
tipovodňových ochranných 
zábran, tzv. mobilných hra-
dení, ale aj pri zvyšovaní hrá-
dzí v tých častiach dunajské-
ho povodia, kde sa využíva 
ešte ukladanie vriec naplne-
ných pieskom. V  knihe, kto-
rú vydal bratislavský odštep-
ný závod Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku 
sú okrem fotografi í vodohospodárov pou-
žité aj fotografi e Hasičského a  záchranné-
ho zboru SR, z  ktorých mnohé letecké zá-
bery zostanú unikátnym historickým foto-

dokumentom z  tejto povodne, ktorá sa aj 
napriek mohutnosti svojich prietokov a re-
kordnosti vodných hladín stala povodňou 
s najmenšími škodami na majetku. 

V  príhovore knihy minister životného 
prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga 
oceňuje predovšetkým obetavú prácu všet-
kých zložiek svojho rezortu – vodohospo-

dárov, hydrometeorológov ako aj pracov-
níkov Výskumného ústavu vodného hospo-
dárstva, ktorí mimoriadne pružne zareago-
vali na  informácie o  stúpajúcom Dunaji už 

na  nemecko-rakúskych hraniciach a  okam-
žite zabezpečili dunajské hrádze tak, aby čo 
najlepšie odolali živelnej sile tohto európ-
skeho veľtoku. 

Mimoriadne účinne, predovšetkým 
v Bratislave, ale aj v Štúrove im v tom však 
pomohla vyše 32 miliónová investícia proti-
povodňovej ochrany Bratislavy, vybudova-

ná v rokoch 2005 až 2010, kto-
rá potvrdila, ako to v príhovo-
re knihy zdôrazňuje minister 
Žiga, že vložiť fi nančné pros-
triedky do  rozumných a  kva-
litných protipovodňových 
opatrení sa vždy oplatí. 

Slovenský vodohospodár-
sky podnik vydal túto knihu 
zatiaľ len na  dokumentačné 
a reprezentačné účely, no ako 
to ukázalo prezentovanie kni-
hy na veľtrhu Coneco, záujem 
o  ňu prejavilo množstvo náv-
števníkov, ktorí by si radi túto 
knihu uložili do svojich knižníc 
a  uchovali aj pre nasledujúce 
generácie. Preto vodohospo-
dári zvažujú vydanie knihy Po-
vodeň na Dunaji 2013 aj pre ši-

rokú verejnosť, čo by mohlo byť už pri prvom 
výročí tejto historickej povodne – v júni toh-
to roka.

Foto: autor

Kniha

Knihy Povodeň na Dunaji 2013 v slovenskej i anglickej verzii pokrstil štátny tajomník 
MŽP SR Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ SVP,š.p. Marián Supek.
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Ing. Július Hétharši, CSc.

HEKAS, s.r.o., Bratislava

O Suezskom prieplave

Suezský prieplav je významnou vodohospodárskou stavbou. Lodiam umožňuje plavbu zo Stredozemného mora do Červené-

ho mora bez toho, aby museli oboplávať celú Afriku. Tým sa im cesta skráti o 8900 km. 

PREDCHODCOVIA
Predchodca Suezského priepla-

vu vznikol už v  13. storočí pred n. l., 
keď Egypťania prepojili Červené more 
a  deltu Nílu. Ale nebolo to života-
schopné riešenie – delta Nílu je ne-
ustále zanášaná sedimentmi. Prieplav 
časom zanikol, najneskôr v  8. storočí 
pred n. l.

Ďalšie pokusy spojenia Stredozem-
ného mora s Červeným morom sa spá-
jajú s faraónom Nekom II. (7. stor. pred 
n. l.) a neskôr s perzským kráľom Dare-
iom I. Boli to však pokusy neúspešné.

História modernej výstavby Suez-
ského prieplavu siaha do čias Napole-
ona Bonaparta (1769 – 1821). Ten ne-
chal vypracovať projekty jeho výstav-
by po tom, čo v  roku 1789 uskutočnil 
vojenskú výpravu do Egypta. V projek-
toch sa však vyskytovala chybná do-
mnienka, že úroveň hladiny Červené-
ho mora je vyššia než hladina Stredo-
zemného mora, a preto jeho výstavba 
nebola možná. 

V  roku 1851 Veľká Británia dosta-
la koncesiu na výstavbu železnice spá-

jajúcu Alexandriu s Káhirou. Prvý úsek 
z Alexandrie do Káfr až Zajátu v dĺžke 
112 km vybudoval Robert Stephenson 
a bola to vôbec prvá železničná trať na 
území Osmanskej ríše. Železnica mala 
pre britské impérium strategický výz-
nam.

VÝSTAVBA
Ďalší vážny pokus o  vybudova-

nie kanálu spájajúceho Stredozemné 
a  Červené more uskutočnil francúz-
sky inžinier Ferdinand Lesseps (1805 – 
1894) a Said Pašom bola 30. novembra 
1854 udelená koncesia na výstavbu 
Suezského prieplavu. Táto bola neskôr 
spresnená a  rozšírená na používanie 
kanálu na obdobie 99 rokov. Egyptská 
vláda sa zaviazala poskytnúť pozemky, 
kameňolomy, postaviť cez púšť zavod-
ňovací kanál a  zabezpečiť štyri pätiny 
robotníkov. 

S vlastnou výstavbou Suezského 
prieplavu sa začalo v  roku 1859. Pod-
poril ju miestokráľ i francúzski akcioná-
ri investujúci do Spoločnosti Suezské-
ho prieplavu. Avšak  britská vláda ro-

bila všetko pre to, aby realizácii kaná-
la zabránila. 

Na stavbe spočiatku pracovali len 
odsúdení na nútené práce spoločne 
s  egyptskými roľníkmi. V    katastrofál-
nych podmienkach zomrelo viac než 
20 000 robotníkov. Celkovo tam praco-
valo až 1,5 milióna robotníkov. Vysoká 
úmrtnosť na stavbe vyvolávala u Egyp-
ťanov odpor k  budovaniu prieplavu 
a tiež nenávisť voči cudzincom. V rámci 
zásobovania robotníkov pitnou vodou 
bol vybudovaný osobitný vodovod. Pri 
Stredozemnom mori, kde sa prieplav 
končil, bol doslova z  ničoho postave-
ný nový prístav Port Said, ktorý dostal 
meno podľa egyptského miestodržite-
ľa Saida Pašu. Pre pracovné spory a roz-
šírenie cholery sa ukončenie výstav-
by prieplavu spomalilo. Bol slávnost-
ne otvorený až o  štyri roky neskôr – 
17. novembra 1869.

BOJE 
Získať kontrolu nad novou cestou 

do Indie sa stalo strategickou prioritou 
britského kabinetu. Pre fi nančné prob-
lémy Ismaila Pašu odkúpila britská vlá-
da balík akcií Suezského prieplavu. Ke-
ďže egyptská vláda nebola schopná vy-
platiť ani len úroky zo svojich pôžičiek, 
ktoré si zobrala na výstavbu prieplavu, 
ohlásila dňa 7. 4. 1976 štátny bankrot. 
Takto sa Egypt dostal pod medzinárod-
nú fi nančnú kontrolu. Nespokojnosť 
egyptských vlastencov sťažila situá-
ciu, viedlo to k povstaniu (1897 – 1882) 
a britsko-egyptskej vojne (1882), ktorá 
sa skončila porážkou Egypta a britskou 
vojenskou okupáciou krajiny.

V  roku 1888 európske mocnos-
ti a Osmanská ríša uzavreli v Istanbule 
Konštantínopolskú zmluvu, ktorá Su-
ezský prieplav a Červené more prehlá-
sila na neutrálne územie pod správou 
Veľkej Británie. Všetkým krajinám sa 
v čase mieru aj vojny zaručoval slobod-



5 – 6  2014   Vodohospodársky spravodajca 35

Postrehy zo zahraničia

ný prejazd obchodných aj vojnových 
lodí, avšak v oblasti prieplavu sa zaka-
zovali akékoľvek vojnové akcie. Po vy-
puknutí 1. svetovej vojny vyhlásila Veľ-
ká Británia nad Egyptom protektorát 
a  nepriateľským plavidlám znemožni-
la plavbu cez prieplav. V roku 1922 bol 
protektorát zrušený a Egypt sa stal for-
málne nezávislým kráľovstvom.

Roku 1936 britsko-egyptská zmlu-
va potvrdila dohľad Spojeného krá-
ľovstva nad prieplavom. Egypt roku 
1951 zmluvu vypovedal; Spojené krá-
ľovstvo súhlasilo a stiahlo sa z územia. 
Prezident Gamal Násir kanál znárod-

nil, čo viedlo k tzv. suezskej kríze. Po-
čas nej sa okolie prieplavu stalo de-
jiskom bojov medzi Egyptom a  izra-
elsko-britsko-francúzskou koalíciou. 
V dôsledku toho kanál uzavreli (1956 
– 1957). Počas šesťdennej vojny roku 
1967 sa Suezský prieplav stal hrani-
cou medzi Egyptom a  Izraelom oku-
povaným Sinajom, čo malo za násle-
dok ďalšie uzavretie prieplavu. Po 
vojne prieplav nebol otvorený; uzav-

retý zostal až do roku 1975. V  roku 
1973 bola oblasť okolo kanála dejis-
kom urputných bojov medzi Izraelom 
a Egyptom (jomhipurská vojna), kedy 
egyptská armáda prekonala prieplav 
a  vpadla na Sinaj, aby bola potom 
zastavená – izraelská armáda sama 
prekročila prieplav a vpadla do Egyp-
ta. Prieplav, ako sme uviedli, bol otvo-
rený až v roku 1975.

PRIEPLAV
Suezský prieplav patrí k najvýznam-

nejším vodným cestám sveta, keďže 
ním prejde 8 % svetovej  lodnej dopra-

vy (takmer 60 lodí denne). Plavba trvá 
11 – 16 hodín a plavidlo môže prechá-
dzať iba rýchlosťou 15 km/h, aby sa 
predišlo erózii  brehov lodnými vlnami. 

Pôvodne bola hĺbka prieplavu 8 m, 
šírka na hladine 70 m a  na dne 2 m. 
Dnes je Suezský prieplav dlhý 195 km, 
široký 365 m a hlboký 24 m. Nemá žiad-
ne vzdúvadlo, je prekopaný na úrovni 
morskej hladiny a  zásobovaný vodou 
z Nílu. Denná priepustnosť 1 konvoja je 

cca 20 lodí severným smerom a 2 kon-
voje južným smerom. Ročne sa priepla-
vom preplaví približne 20 000 lodí. Pod 
kanálom je vybudovaný cestný tunel, 
ktorým prejdete z  Káhiry na Sinajský 
poloostrov.

Suezský prieplav začína v  Stredo-
zemnom mori pri prístave Port Said, 
pokračuje cez Ismailu a  končí pri prí-
stave Suez. Umožňuje iba jednostran-
nú prevádzku. Suezský prieplav, ktorý 
Egypt zoštátnil, je jedným z  hlavných 
zdrojov devízových príjmov pre kraji-
nu. V  máji 1913 zaznamenal prieplav 
príjmy 438 miliónov dolárov oproti 434 

miliónov dolárov za rovnaké obdobie 
roku 2012.

Šírka prieplavu je základným krité-
riom, ktoré rozhoduje o tom, aké lode 
môžu vodnú cestu používať. Pod-
ľa toho sa vyrábajú tankery typu Su-
ezmax, ktoré akceptujú obmedze-
nia 150  000 BRT (brutto registrovaná 
tona), a ropné tankery 250 000 BRT.

Foto: Ing. P. Hucko

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V marci a apríli 2014 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN EN 15975-2: 2014 (75 5701) 
Bezpečnosť zásobovania pitnou vo-
dou. Pokyny na riadenie rizika a krízo-
vé riadenie. Časť 2: Riadenie rizika

STN P CEN/TS 14807: 2014 (73 
6634) Potrubné systémy z  plastov. 

Sklené lamináty (GRP) na báze nenasý-
tenej polyesterovej živice (UP). Smerni-
ce na statický výpočet GRP-UP potrubí 
uložených v zemi Norma vyšla v anglic-
kom jazyku.

STN EN 16401: 2014 (75 8424) Che-

mikálie používané na úpravu vody 
v  bazénoch. Chlorid sodný na elek-
trochlorináciu

Norma vyšla v anglickom jazyku.

Predpisy, normy
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V  90-tych rokoch som sa veľmi 
často vyskytovala v  baťovskom Zlí-
ne. Cesta späť do Bratislavy znamena-
la doviezť sa trolejbusom zo Zlína do 
mestečka Otrokovice a  odtiaľ rýchli-
kom  priamo do Bratislavy. Kým však 
rýchlik prišiel, trávievala som veľmi 
príjemné chvíľky na otrokovickej že-
lezničnej stanici. Na svedomí to má 
hlavne tamojšia RESTAURACE U  MA-
ŠINKY. Vynikajúca moravská kuchy-
ňa, útulné „hospodské“ prostredie, 
pohodoví ľudia... Súčasťou tejto sta-
ničnej krčmičky bola kaviareň, kto-
rá mi pripomínala presklený vagónik 
(tam som rada pila kávu a džús). Od-
tiaľ som cez sklo videla celú staničku 
ako na dlani.

Tento rok v  marci som po mno-
hých rokoch opäť prišla do Zlína. Opäť 
som sa vracala do Bratislavy, ale už su-
per komfortným rýchlikom EC Varša-

va – Budapešť. Koľajnicami sa poho-
dlne kĺzal priemernou rýchlosťou 140 
km/h a  ja bola som nadšená z napre-
dovania technického pokroku. Ale ešte 
viac som bola nadšená z RESTAURA-
CE U  MAŠINKY. Vynikajúca moravská 
kuchyňa, útulné „hospodské“ prostre-
die, pohodoví ľudia... Aj ten istý pre-
sklený vagónik, v  ktorom mi chutila 
kávu a džús, a cez sklo som videla celú 
staničku ako na dlani. 

Vždy som si len výnimočne sladila 
kávu. Už pätnásť rokov mám odlože-
ný balený cukor – na pamiatku. Je na 
ňom napísané RESTAURACE U MAŠIN-
KY a  nakreslená pekná lokomotívka. 
Keďže si aj dnes len výnimočne sladím 
kávu, opäť som si balený cukor odloži-
la – na pamiatku. Tým istým písmom 
je na ňom napísané RESTAURACE 
U MAŠINKY a nakreslená tá istá pekná 
lokomotívka. 

Svet sa točí veľmi rýchlo a  my 
v ňom hľadáme svoje záchytné body. 
Medzi množstvo mojich záchyt-
ných bodov patrí aj železničná stani-
ca v Otrokoviciach a jej RESTAURACE 
U MAŠINKY. 

Všetko dobré, RESTAURACE U MAŠIN-
KY, ďakujem Ti za príjemné chvíľky a  za 
to, že si neprestala byť  sama sebou.

    

Obrovský záchytný bod nás všetkých 
– voda – je tu od  nepamäti a  nikdy ne-
prestala byť sama sebou. Stačí, ak si to 
v každodennom prúde života budú ľudia 
hlbšie uvedomovať.

Tatiana Šimková, 
zodpovedný redaktor 

Vodohospodárskeho spravodajcu

Všetko dobré, RESTAURACE U MAŠINKY

Ilustračné foto: Milan Baláž
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Opustili naše rady

Za RNDr. Vlastou Onderíkovou, CSc.

Za Ing. Jaroslavom Macháčkom, CSc.

21. apríla 2014 vo veku 83 rokov opustila náš svet 
vzácna žena a  osobnosť slovenského vodného hos-
podárstva, RNDr. Vlasta Onderíková, CSc. Jej meno 
však zostane navždy zapísané v dejinách hydrobioló-
gie - patrila totiž k zakladateľom a priekopníkom tohto 
vedného odboru na Slovensku. Hydrobiológia bola pre 
ňu celoživotnou láskou a kontinuálnou výzvou doslo-
va „do posledného dychu“, a tak sa stala špičkovou od-
borníčkou medzinárodného významu. 

Rodáčka zo Starých Hôr po ukončení Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začala 
v 50. rokoch pracovať vo vtedajšom Výskumnom ústa-
ve vodohospodárskom. Ďalej už bola jej profesionálna 
dráha členitá, veľmi bohatá, ale v  určitom období aj 
tŕnistá. Azda najvýraznejšie bolo jej pedagogické pô-
sobenie doma, no o niekoľko rokov neskôr vyučovala 
hydrobiológiu i  na  univerzite v  meste Alžír. Svoje bo-
haté vedomosti a poznatky prenášala do praxe počas 
pôsobenia na Riaditeľstve vodohospodárskeho rozvo-
ja a  následne vo Vodorozvoji Bratislava. Ako špecia-
lista - hydrobiológ pôsobila v Hydroconsulte Bratisla-

va. Svoju úspešnú a  plodnú pracovnú kariéru zavŕši-
la v Hydrotechnológii Bratislava, kde sa okrem svojich 
pracovných povinností venovala i  poslucháčom STU 
Bratislava. 

Charakteristickou črtou doktorky Onderíkovej bolo 
celoživotné štúdium a živý, neúnavný záujem o dianie 
v  odbore hydrobiológie. Nikdy sa neprestala aktívne 
usilovať o prenos vedeckých poznatkov do vodohospo-
dárskej praxe; viedla nespočetné množstvo odborných 
školení pre pracovníkov hydrobiologických laboratórií 
vodárenských spoločností. 

Doktorka Onderíková sa výrazne podieľala aj 
na  procesoch optimalizácie a  modernizácie našich 
úpravní vôd a tiež na vodohospodárskych štúdiách ve-
novaných prieskumu a následnému riešeniu hydrobio-
logických problémov vo vodárenských nádržiach, ale 
i jazerách Slovenskej republiky.

V  mene všetkých kolegov a  priateľov, korí si Vlastu 
vážili a mali ju radi:

Ing. Jana Buchlovičová 
a redakcia časopisu Vodohospodársky spravodajca

Narodil sa 12. októbra 1932 v  Bzenci na  Morave, 
zomrel 13. marca 2014 v Prahe.

Jaroslav Macháček bol človek, ktorý vedecký pokrok 
zavádzal do vodohospodárskej praxe v predstihu pred 
ostatnými kolegami. Nové pokrokové metódy v oblas-
ti informatiky a  výpočtovej techniky boli v  sedemde-
siatych rokoch minulého storočia pre mnohých ľudí 
neuskutočniteľnou chimérou a  mnohokrát sa iba po-
usmiali a neverili v realizáciu dosiahnutých riešení. Av-
šak to, čo pred rokmi bolo neuskutočniteľným snom, je 
dnes pre väčšinu z nás každodennou samozrejmosťou.

Pracoval na  Správe vodohospodárskeho rozvoja, 
ktorá rokmi prešla rôznymi organizačnými zmenami, či 
už na vrcholovej alebo podnikovej úrovni riadenia vod-
ného hospodárstva. Svoj aktívny pracovný život skon-
čil vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Bol 
to človek múdry, čestný, pracovitý, spravodlivý a dalo 

by sa vymenovať ešte mnoho ďalších predností. Nik-
dy nemal zatvorené dvere pred žiadnym problémom 
a nikdy nepovedal: “Teraz nemám čas“. V momente ve-
del odborne reagovať, pomôcť, poradiť, usmerniť prá-
cu na  ktorejkoľvek riešenej problematike. V  riadiacej 
pozícií riešil celú škálu ekonomických, informačných, 
prognostických i technických úloh. Pracoval na týchto 
projektoch: Smerný vodohospodársky plán, Automati-
zovaný systém vrcholového riadenia vodného hospo-
dárstva, Koncepcia rozvoja vodného hospodárstva, ro-
čenky, vestníky... A samozrejme, doposiaľ neprekonaný 
Hydrografi cký číselník tokov na Slovensku. 

„Jaroslav,  ďakujeme osudu, že sme spolu s  Vami 
mohli v rovnakom čase kráčať po spoločnej ceste“.

Ing. Jana Belicová 
a redakcia časopisu Vodohospodársky spravodajca
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no 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 vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
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 in-
ternete:<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. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách 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 prí-
spevku.

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 zamestná-
vateľov 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 úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
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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SVETOVÝ DEŇ VODY 2014 V UMENÍ
(k článku na s. 20)

Cena 
Výskumného 

ústavu vodného 
hospodárstva 

(hlavného 
vyhlasovateľa): 

Laura Hrušková, 
Súkromná stredná 

umelecká škola, 
Žilina. 

Cena Ministerstva životného prostredia SR: 
Romana Okresová, 

Stredná umelecká škola, Kežmarok.

Cena Združenia zamestnávateľov 
vo vodnom hospodárstve na Slovensku: 

Andrej Šiket, Stredná umelecká škola 
Ladislava Bielika, Levice.

Cena Asociácie vodárenských spoločností: 
Nikola Holková, 

Súkromná stredná umelecká škola 
Hodruša-Hámre.

Malé pózovanie víťazov 
(zľava doprava: R. Okresová,  N. Holková, A. Šiket, L. Hrušková).

Módna prehliadka.
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Loránt Czirák, zamestnanec Správy povodia dolného Váhu SVP, š. p., 

si prevzal mimoriadnu cenu ministra životného prostredia SR za záchranu života.



Voda je život, chráòme si ju 

èlen skupiny BRUGG
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procesov.

Poradenstvo, 
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dodávky a 
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+421-2-443 71766
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Fax:
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Úvodník  /  Obsah

Milí čitatelia!

Keď som prvý raz počula informáciu, že by sa zo Slovenska 

mohla vyvážať  V O D A , zmocnil sa ma taký čudný a nedob-

rý pocit. Akoby som sa ocitla v priestore plnom nebezpečných 

nástrah a s vratkou pôdou pod nohami. Ťažko sa to defi nuje, 

bol to pocit.

Tento úvodník som písala 1. júla a  na druhý deň mal byť 

v parlamente vládny návrh novely vodného zákona v prvom 

čítaní. 

Webovej stránke Ministerstva životného prostredia domi-

nuje titulok „Nedajte sa oklamať lživou kampaňou proti no-

vele vodného zákona: 6 najväčších nezmyslov, ktoré sa s no-

velou vodného zákona spájajú.“ Ďalej si tu okrem iného mô-

žete prečítať, že novela „jednoznačne ochráni Slovensko pred 

nekontrolovaným vývozom vody a drancovaním našich vod-

ných zdrojov. Voda vďaka nej získa status strategickej surovi-

ny a nikdy sa nestane, že bude chýbať obyvateľom niektorého 

regiónu“. Z  vyjadrení protistrany uvádzam: „Pokiaľ si vláda 

myslí, že naše vody sú nedostatočne chránené pred vývozom 

do  zahraničia, nič jej nebráni v  tom, aby do  novely vodného 

zákona vložila zákaz vývozu vody.“

V princípe pristupujem s dôverou k úmyslom politikov. Ale 

boli snáď škandály v  dejinách svetovej politiky ojedinelé, je 

snáď málo prípadov špinavých obchodov z  vládnych kruhov 

tej či onej krajiny? V princípe pristupujem s úctou k výdobyt-

kom odborníkov a vedcov. Ale chodí po svete málo tiežodbor-

níkov, alebo je málo prípadov vedcov, ktorí namiesto poko-

ry k vedeckému poznaniu sa neváhali zapredať a podvádzať? 

To mikroskopické torzo, ktoré som vystrihla z  vyjadre-

ní tých, čo sú za novelu a proti novele, je súčasťou zložitej, ši-

rokospektrálnej a  ďalekosiahlej problematiky. Bežný občan 

vo svojom živote (rodina, priatelia, práca, záujmy, zábava...) 

nemá šancu pri každom zákone, ktorý sa spája s  ďalšími sú-

visiacimi vyhláškami, výnosmi, nariadeniami ap., objektívne 

a  vo všetkých aspektoch posúdiť, čo daná legislatívna úpra-

va prinesie jemu a  celej spoločnosti. Nemá šancu vyznať sa 

v spleti argumentov, súvislostí, záujmov. Na zodpovedné po-

súdenia sú odborníci a na zodpovedné rozhodnutia sú politi-

ci. Až história ukáže, ako zodpovedne svoju prácu urobili – kto 

na tieto rozhodnutia doplatil a kto z nich mal úžitok.

V  správach som započula, že novela vodného zákona sa 

má schvaľovať v  skrátenom legislatívnom konaní a  aktivis-

ti žiadajú prezidenta, aby návrh vetoval. Keď však budete čí-

tať tieto riadky, bude už s najväčšou pravdepodobnosťou roz-

hodnuté. Dúfam v dobré rozhodnutie - na prospech Slovenska 

a jeho občanov.

Milí vodohospodári, prajem Vám krásne leto plné krásnej, 

zdravej a čistej vody!

Mgr. Tatiana Šimková, zodpovedný redaktor VS
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Zaznamenali sme

Minister životného prostredia 
Peter Žiga odovzdával ocenenia 

za mimoriadne výsledky v starostlivosti 
o životné prostredie

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

5. jún - Svetový deň životného pro-
stredia - je už niekoľko rokov v  envi-
rorezorte dňom, keď sa jeho najvyš-
ší predstaviteľ chce verejne poďako-
vať všetkým tým pracovníkom rezor-
tu a jeho organizácií, ale aj občianskym 
združeniam, obciam, podnikom či ko-
lektívom, ktorí majú mimoriadne zá-

sluhy v  oblasti ochrany a  starostlivos-
ti o životné prostredie. Nebolo to inak 
ani tohto roku, keď sa v bratislavskom 
hoteli Bôrik stretlo s vedením Minister-
stva životného prostredia Slovenskej 
republiky 31 jednotlivcov a  zástupco-
via ďalších troch organizácií a  jednej 
obce, aby si z  rúk ministra Petra Žigu 
prevzali ceny ministra, čestné uznania 
a ďakovné listy. 

V 15-ročnej histórii udeľovania tých-
to cien bola tohto roku po prvý raz ude-
lená aj mimoriadna cena ministra ži-
votného prostredia za  záchranu živo-
ta, ktorú si prevzal zamestnanec Správy 
povodia dolného Váhu Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. p., so síd-
lom v Šali, Loránt Czirák. Ten 6. februá-

ra tohto roku vytiahol z havarovaného 
auta v kanáli prečerpávacej stanice vnú-
torných vôd v  Kráľovom Brode dvoch 
mladých ľudí, pričom 17-ročnú dievči-
nu ešte pred príchodom záchranárov 
doslova oživil zo štádia klinickej smrti. 

Minister Peter Žiga sa všetkým oce-
neným úprimne poďakoval za ich prá-
cu a príkladný aktívny vzťah k ochrane 
životného prostredia.

OCENENIA SI PREVZALI:
 Mimoriadna cena ministra ži-

votného prostredia za záchranu ľud-

ského života:

Lóránt Czirák – strojník na čerpacej 
stanici SVP, š. p., v Kráľovom Brode.

 Cena ministra životného pros-

tredia:

Ladislav Bodnár, Ing.  Ján Bohuš, 
Ing.  Stanislav Dobrotka, Ing.  Karol 
Munka, PhD., Mgr. Maroš Nikolaj , PhD., 
Ing. Katarína Paluchová, Martina Pro-
háczková, doc. RNDr. Stanislav Rapant, 
DrSc., Ing.  Vladimír Šrank, Ing.  Štefan 
Vadkerti, Ing.  Miroslava Vannayová, 
prof. Dušan Zachar, DrSc. 

Národné referenčné laboratórium 
pre oblasť vôd na  Slovensku, Sloven-
ská ornitologická spoločnosť/BirdLife 
Slovensko, Slovenské elektrárne.

 Čestné uznanie ministra život-

ného prostredia:

Ing. Jozef Bačo, Ing. Hana Baďurová, 
RNDr.  Ľubica Cibuľková, RNDr.  Alžbe-
ta Cvachová, Ing.  Peter Čadek, PhD., 
Ing. Juraj Fekete, Ladislav Gabrhel, Jú-
lius Gaľa, Ing.  Juraj Jurica, RNDr.  Ján 
Kaňák, RNDr.  Alena Klukanová, CSc., 
Ing. Vojtech Kontsek, prof. RNDr. László 
Miklós, DrSc., Ing.  Dagmar Rajčanová, 
obec Červený Kláštor.

 Ďakovný list ministra životného 

prostredia:

Ivan Daráni, Margita Kekeňáková, 
Ing. Ladislav Kyšeľa, Helena Merczová.

Foto: Pavol Ondrovič, MŽP SR

Slávnostné chvíle Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2014 na bratislavskom Bôriku.
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Zaznamenali sme

„Spoveď“ skromného záchranára
Keď sa strojník vodohospodárskych zariadení 

na  Správe povodia dolného Váhu Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š.  p. na  čerpacej stani-
ci v Kráľovom Brode v okrese Šaľa pán Loránt Czirák 
vo štvrtok 6. februára pred deviatou večer po kúpe-
li v  teplej vani pohodlne usadil k  televízoru, to ešte 
netušil, že o  chvíľu ho bude čakať kúpeľ podstatne 
chladnejší. Vonku bolo mrazivo a voda v odvodňova-

com kanáli vnútorných vôd, odkiaľ sa v čase dažďov 
a  topiaceho sa snehu prečerpáva prebytočná voda 
do potoka Čierna voda, bola pokrytá trojcentimetro-
vou kôrou ľadu. 

Zvuk televízora zrazu spoza okien prehlušil tupý ná-
raz a po chvíli kričanie o pomoc. Loránt už tušil, že je 
zle. Schytil baterku a vybehol von. Situáciu, v ktorej sa 
ocitol, opísal takto:

Po záchrannej akcii žil Loránt Czirák opäť všedný ži-
vot vodohospodárskeho strojníka. O  jeho čine nikto 
nehovoril, nevšimli si to ani médiá, veď načo aj. Nikto 
nezomrel, aby sa tam dohrnuli televízne štáby! Dokon-
ca aj riaditeľ správy povodia, kde Loránt Czirák pracu-
je sa o jeho hrdinskom čine dozvedel až s dvojmesač-
ným odstupom.

No nebyť pána Loránta Cziráka život 17-ročného 
dievčaťa by bol určite vyhasol. Potvrdili to aj hasiči, 
ktorí pánu Czirákovi navrhli udeliť aj Zlatý záchranár-
sky kríž. Za  jeho odvážny a rozhodný čin sa mu však 
dostalo aj tohtoročnej mimoriadnej Ceny ministra ži-
votného prostredia za záchranu ľudského života. 

Blahoželáme!

„Keďže bola tma a navyše veľká hmla, vnímal som len kričanie o pomoc. Bežal som tam, až som pri 
brehu kanála zbadal prerazenú vrstvu ľadu, z ktorej trčali len 4 kolesá.. V tej chvíli som si uvedomil, 
že auto skončilo v kanáli na streche, no vodičovi sa podarilo z kabíny aspoň čiastočne vyslobodiť. 
Z vody mu vyčnievala hlava a v šoku kričal o pomoc. Snažil som sa ho upokojiť, no aj mne už bola 
veľká zima, tak som vbehol do domu, natiahol si montérky a topánky, priateľke som povedal, aby 
ihneď volala záchranku a ja som sa rozbehol ku kričiacemu chlapcovi a hodil sa do vody. Chlapec však 
reval, že v aute pod vodou je ešte dievča. Vtedy som už vedel, že pôjde doslova o život a rozhodovať 
budú sekundy. Keď som však vošiel do ľadovej vody, aby som sa dostal do kabíny zovrelo mi prsia 
a ledva som dýchal. Musel som sa však ešte ponoriť a z potopenej kabíny vytiahnuť dievča. Dostal 
som však taký kŕč do nohy, že som začal revať aj ja. Neviem či od bolesti, alebo mrazu, no vedomie, 
že dievča sa bez pomoci utopí mi dodalo veľkú silu. A tak som sa opäť nadýchol, ponoril a podarilo 
sa mi nahmatať telo dievčaťa. Medzitým sa už jej priateľ z auta vyslobodil a začali sme ju spoločne 
ťahať von. Keď sme ju dostali nad hladinu už nedýchala, bola v bezvedomí. Začal sa doslova boj 
s časom. Šmykľavý breh nám ťahanie dievčaťa veľmi sťažoval a navyše chlapec bol už taký vysilený, 
že dievča nevládal udržať nad hladinou. Vtedy sa mi podarilo šmýkajúce sa dievča jednou rukou 
chytiť za jej prsteň na ruke a druhou, ani neviem ako mi to napadlo, za zuby v otvorených ústach 
a tak sa mi prestala šmýkať. Horko-ťažko som ju dostal na breh. Cítil som, že jej telo je ešte teplé, 
hoci nedýchala. Medzitým moja priateľka priniesla deky a nejaké oblečenie. Položili sme ju na deky 
a snažil som sa jej fúknuť do úst, kde som cítil len samé bahno. Moja priateľka začala s masážou 
srdca, ja som jej naklonil hlavu dozadu, uvoľnil dýchacie cesty a začali sme ju oživovať. Medzi 
masážou a dvoma dychmi z úst do úst sa voda začala pomaličky z jej úst vytláčať. Neviem presne ako 
dlho toto oživovanie trvalo, možno 4 – 5 minút, keď odrazu z nej vyleteli zvratky a veľké množstvo 
vody. Vtedy som zacítil na jej krčnej tepne pulz. Zakričal som, že cítim pulz a priateľka zacítila aj 
slabý tlkot srdca. Odrazu sa dievčina nadýchla, síce dosť chrapľavo a ťažko, ale bol to už neklamný 
znak, že žije a že sa nám ju podarilo zachrániť. Celé oživovanie sme robili v tme, pretože baterka mi 
zostala pod vodou a druhá, ktorú priniesla priateľka, sa medzitým vybila. Asi po 10-tich až 
12-tich minútach prišli hasiči, potom aj sanitka, pričom nikto nechcel veriť, že dievča zhruba 
po 15-tich až 17-tich minútach pod vodou je ešte nažive. Potom som už ostatné nechal na záchranárov, 
ktorí najskôr dievča stabilizovali priamo v sanitke a potom odviezli do nemocnice. Chlapca som ešte 
prichýlil v našom domci, kde sa osušil, zohrial, až kým aj jeho ďalšia sanitka neodviezla do nemocnice. 
Ja som sa hodil do horúcej vane, no ešte ani po hodine som sa nedokázal zohriať. O niekoľko dní som 
dostal zápal priedušiek, 4 týždne som bral antibiotiká, ale keď prišla správa z nemocnice, že dievčina 
je v poriadku, tak som si povedal, že to stálo za to. No ešte tri mesiace som sa nevedel z toho 
poriadne spamätať a prebúdzal som sa na pocity, že som v ľadovej vode.“

Zaznamenal: Ľuboš Krno
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Vplyv vodných nádrží povodí riek 
Hornád a Bodrog na hydrologický režim 

vodných tokov
Ing. Dušan Mydla, Ing. Lucia Hrabčáková

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice

V období posledných dvoch desaťročí sa rôzni pohľad na potrebu budovania veľkých vodných nádrží ako výrazného regulá-

tora hydrologického režimu vodných tokov. Skúsenosti s prevádzkovaním veľkých priehrad v povodí spravovanom SVP, š. p., 

OZ Košice majú už 60-ročnú novodobú tradíciu. 

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

nádrže Bukovec v  povodí rieky Bodva a  vodných nádrží Veľká Domaša, Zemplínska šírava (alebo nádrž Pod Vihorlatom) 

a Stariny v povodí rieky Bodrog na hydrológiu vodných tokov východného Slovenska.

ÚVOD
História budovania vodných nádr-

ží v  podmienkach východného Slo-
venska bola úzko spojená s  rozvojom 
ťažobného priemyslu a  hlavne indus-
trializáciou siahajúcou do polovice mi-
nulého storočia. Výstavba veľkých vod-
ných nádrží je úzko spojená s celkovou 
morfologickou stavbou územia v  ná-
väznosti na hydrogeologické vlastnos-
ti povodí. Na území spravovanom SVP, 
š. p., OZ Košice sa nachádza tak najvyš-
šie položený bod – Gerlachovský štít 
s nadmorskou výškou 2655 m n. m., ako 
aj najnižšie položené miesto v  rámci 
Slovenska a to na úseku, kde rieka Bod-
rog opúšťa naše územie a vteká do ní-
žinnej oblasti rieky Tisza. Nadmorská 
výška v  Kline nad Bodrogom predsta-
vuje hodnotu 93,4 m n. m. Práve tieto 
jednotlivé faktory majú výrazný vplyv 
na entropiu prietokov hlavne v oblas-
tiach patriacich pod geologickú stavbu 
karpatského fl yšu.

Budovanie veľkých priehrad bolo 
preto jedinou zárukou získania po-
trebného množstva povrchovej vody 
na  jednotlivé účely, t. j. priemysel, 
vodárenstvo, poľnohospodárstvo 
a  hydroenergetiku. Jednotlivé úče-
ly sa pritom vďaka socioekonomic-
kým zmenám v  spoločnosti navzájom 
dopĺňajú a ich vzájomný pomer sa po-
stupne mení. Pozitívnym vplyvom jed-
notlivých nádrží sme venovali príspe-
vok na predchádzajúcich priehradných 
dňoch. 

V príspevku sa venujeme spracova-
niu obdobia prevádzky od  roku 1989 
do  2013, teda nie celkovej dĺžky pre-
vádzky jednotlivých vodných nádrží, 
so zameraním na  plnenie základných 
účelov nádrží počas malo vodných ob-
dobí.

VODNÁ STAVBA PALCMANSKÁ 
MAŠA

Bola vybudovaná ako vrcholová 
akumulačná nádrž pre hydroenerge-
tickú sústavu vodných stavieb Dobši-
ná. Je situovaná v hornom povodí rie-
ky Hnilec a do prevádzky bola uvedená 
pred 60-timi rokmi.

Vodná nádrž nemala v  čase svoj-
ho návrhu vybudovaný žiadny retenč-
ný priestor. Princíp ochrany pred ne-
gatívnymi následkami povodní bol rie-
šený možnosťou prevodu časti prieto-
kov v množstve 2x4,5 m3/s do povodia 
Dobšinského potoka a následne do rie-
ky Slaná cez prečerpávaciu vodnú elek-
tráreň Vlčia Dolina (PVE). Celkový pre-
vod predstavuje podiel cca 15,8 % z ná-
vrhového prietoku Q100. A  práve táto 
možnosť predstavuje z  hydrologic-
kého hľadiska hlavný dopad na  režim 
vodných tokov Hnilec a Slaná. Súčiniteľ 
akumulácie nádrže sa pohybuje v teo-
retickej rovine na hodnote β=0,24.

Za  hodnotené obdobie nádrž pra-
covala skutočne ako akumulačná, aj 
keď pri spracovaní jednotlivých údajov 
vzniká určitá disproporcia vzhľadom 
na prevádzku PVE. Prakticky až na ob-

dobie rokov 1999 až 2003, ktoré môže-
me hodnotiť ako obdobie sucha, mini-
málne prítoky do nádrže neumožňova-
li veľmi rozvinúť jej akumulačnú schop-
nosť.

Počas povodňových situácií je mož-
nosť zvýšeného hydrologického za-
ťaženia toku Hnilec cez hradený bez-
pečnostný priepad. Za  zmienku sto-
jí skutočnosť, že platný manipulačný 
poriadok predpisuje pomerne nízku 
hodnotu minimálneho zostatkového 
prietoku iba 0,010 m3/s, avšak vďaka 
významným ľavostranným prítokom 
a  hypodermickému prítoku sa defi cit 
vytráca už po cca 1,0 km.

 Od roku 2007 bol, na základe ana-
lýzy hydrologického režimu vypraco-
vanej Výskumným ústavom vodné-
ho hospodárstva Bratislava, prepraco-
vaný manipulačný poriadok a bola vy-
tvorená tzv. tlmiaca zóna cca 0,5 m pod 
maximálnou prevádzkovou hladinou, 
ktorá sa využíva pri nábehu povodne 
na posilnenie retenčného účinku. 

Porovnanie priemerných mesač-
ných prítokov a odtokov, graf č.1, dáva 
vcelku zaujímavý pohľad na prevádzku 
vrcholovej nádrže Palcmanská Maša.

VODNÁ STAVBA RUŽÍN
Vzhľadom na projektovaný súčiniteľ 

akumulácie, ktorý vplyvom intenzív-
nych sedimentačných procesov dosa-
huje úroveň iba β=0,09, sa predmetná 
vodná nádrž dostala do  všeobecného 
povedomia naposledy počas povodní 
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v roku 2010, kedy ako sme už prezen-
tovali na  predchádzajúcich priehrad-
ných dňoch bol zaznamenaný trans-
formačný účinok až o 120 m3/s.

V grafe č. 2 je znázornené základné 
hydrologické hodnotenie nádrže s me-
sačným krokom. 

Z  neho vyplýva, že nádrž si plnila 
svoju základnú nadlepšovaciu schop-
nosť pre potreby rozvoja priemyslu 
v  košickej kotline prakticky do  polo-
vice roku 1996. Potom z  dôvodu zní-
ženia potrieb na  vodu, zníženie od-
berov na  priemyselné účely, prešla 
nádrž na  vyrovnaný hydrologický re-
žim, pričom v  globále tento pretrvá-
va až do dnešných dní. Výraznou zme-
nou v prevádzkovaní bola zmena v te-
rajšom manipulačnom poriadku, kedy 

bola zrušená povinnosť nadlepšova-
nia prietokov pre hraničný úsek Horná-
du v profi le Ždaňa na prietok 10,0 m3/s 
s 90 % zabezpečenosťou z dôvodu in-
tenzifi kácie čistiarenského procesu ko-
munálnych odpadových vôd z  aglo-
merácie Košice. Ako vyplýva z grafu č. 
2, je badať určitú rozkolísanosť medzi 
prítokom a odtokom v období po roku 
2010, ktorá bola spôsobená jednak 
priebehom dlhodobo plánovaných re-
konštrukčných prác na  oprave tech-
nologických zariadení v  rokoch 2011 
– 2012, ale hlavne možnosťou posilne-
nie retenčného účinku nádrže v  čase 
povodní. Správca nádrže sa snaží v prí-
pade nepriaznivých hydrologických 
predpovedí vytvárať zlepšené retenč-
né podmienky v súlade s platným ma-

nipulačným poriadkom. O tom. že ide 
o mimoriadne náročnú úlohu, svedčí aj 
skutočnosť, že vodná nádrž Ružín má 
vzhľadom na  spádové povodie vďaka 
aktuálnemu objemu najnižší súčiniteľ 
akumulácie a  zároveň vďaka svojmu 
konštrukčnému technickému riešeniu 
(najštíhlejšia kamenná sypaná hrádza 
na  našom území) má výrazne ovplyv-
nené možnosti manipulácie. Za zmien-
ku stojí aj skutočnosť dotokovej doby, 
ktorá je na  úrovni cca 24 h od  vodo-
merných staníc umiestnených v  naj-
vrchnejších častiach povodia.

VODNÁ STAVBA BUKOVEC
Vodárenská vodná nádrž Buko-

vec bola vybudovaná pre vodáren-
ské účely. Vzhľadom na potrebu vody 

Graf č. 2 Celkové porovnanie priemerných hodnôt mesačného prítoku a odtoku na vodnej stavbe Ružín za obdobie 1989 – 2013

Graf č. 3 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe Bukovec za obdobie 1989 – 2013

Graf č.1 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov veličín na vodnej stavbe Palcmanská Maša za obdobie 1989 – 2013
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bola najviac využívaná v rokoch 1984 – 
1987, kedy bol v aglomerácii nedosta-
tok pitnej vody. Vzhľadom na  súčini-
teľ akumulácie β=1,06 predmetná vod-
ná stavba je z  hydrologického hľadis-
ka najmohutnejšou vodnou nádržou 
na  východe Slovenska. Avšak súčasný 
odber pre vodárenské účely predsta-
vuje hodnotu na úrovni 0,125 m3/s, čo 
predstavuje cca 32 % pôvodne projek-
tovaného množstva. Na základe zhod-
notenia priemernej mesačnej bilan-
cie prakticky od roku 2005 sa zmenila 
nádrž z viacročného vyrovnania na vy-
rovnanie dvoj až jednoročné. Priebeh 
základných hydrologických veličín je 
uvedený v grafe č. 3.

V náväznosti na reálne potreby vody 
pre aglomeráciu Košice, a  tiež zvýše-

nú úroveň obsahu antimónu v surovej 
vode, správca nádrže v súčasnosti uva-
žuje s  posilnením retenčného účinku 
nádrže. Zároveň nádrž poskytuje do-
statočný priestor pre možnosť zvýše-
ného nadlepšovania prietokov pod vy-
rovnávacou nádržou, čo umožňuje dl-
hodobejšie zvýšené minimálne prieto-
ky. Uvedená činnosť by mala mať iba 
doplnkový charakter.

VODNÁ STAVBA STARINA
Vodárenská vodná nádrž Starina je 

najmladšou nádržou v správe SVP, š.  p. 
OZ Košice. Svojím súčiniteľom akumu-
lácie β=0,77 sa radí čo do hydrologickej 
mohutnosti na druhé miesto za vodá-
renskú nádrž Bukovec. Za celé vyhod-
nocované obdobie nádrž, vďaka zní-

ženým odberom na vodárenské účely, 
priemerný odber surovej vody sa pohy-
boval na úrovni cca 0,5 m3/s oproti pô-
vodne projektovanej hodnote 1,2 m3/s, 
dokázala pracovať s asi dvojročným vy-
rovnávacím cyklom. Voľná hydrolo-
gická kapacita je využívaná na zlepše-
nie hydrologických pomerov v povodí 
rieky Cirocha počas málo vodných ob-
dobí. V letných mesiacoch rokov 2012 
a 2013 SVP, š. p., OZ Košice tak mohol 
zabezpečiť nadlepšovanie prietoku La-
borca až v profi le Humenné, kde vply-
vom poškodenia časti prahových tes-
není segmentových uzáverov dochá-
dzalo k  ohrozeniu dodávky vody pre 
priemyselné využitie. Možnosť regulá-
cie odtoku nad rámec hodnôt stanove-
ných manipulačným poriadkom sa vy-

Graf č.4 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe Starina za obdobie 1989 – 2013

Graf  č. 5 Celkový priebeh hydrologických veličín na vodnej stavbe Veľká Domaša za obdobie 1989 – 2013

Graf č. 6 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe Zemplínska Šírava za obdobie 1989 – 2013
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užíva aj na podporu turizmu v dotknu-
tom regióne. Projekt s  názvom „Zele-
né Poloniny“ okrem iného podporuje 
rozvoj vodnej turistiky na  doteraz ne-
upravenom vodnom toku, ktorého pri-
rodzený hydrologický režim je pre túto 
činnosť nevyhovujúci.

VODNÁ STAVBA VEĽKÁ DOMAŠA
Pre predmetnú vodnú stavbu bola 

v  roku 2013 VÚVH Bratislava spraco-
vaná rozsiahla bilančná štúdia z  dô-
vodu prehodnotenia reálnych hydro-

logických možností uvedenej vodnej 
nádrže. Aj keď súčiniteľ akumulácie 
na  úrovni β=0,57 radí Veľkú Domašu 
medzi väčšie vodné nádrže, veľká en-
tropia prietokov spôsobená geomor-
fologickou stavbou územia a  spolo-
čenskými zmenami spôsobili, že hyd-
rologickým režimom v  málo vodných 
obdobiach sa správca nádrže zaobe-
rá prakticky od roku 2003. Nové požia-
davky a  reálne možnosti nádrže boli 
prehodnotené v zmene manipulačné-
ho poriadku v roku 2004, potom v roku 
2009 a  naposledy dodatkami mani-
pulačného poriadku schválenými vo-
doprávnym orgánom v  rokoch 2012, 
2013 a 2014.

Vzhľadom na  pôvodnú úroveň 
5-ročného vyrovnávacieho cyklu, by sa 
na základe výsledkov rozborov hydro-
logických možností mal dosiahnuť cyk-
lus cca 3-ročný. Pre komplexné posú-
denie reálneho dopadu navrhovaných 
zmien je nutné nechať nádrž sa hydro-

logicky zapracovať v nových podmien-
kach. 

Ako plynie z výsledkov predmetnej 
štúdie VÚVH, na  základe vykonaných 
rozborov dlhodobej bilancie nádrže 
boli navrhované úpravy MP VS Veľká 
Domaša. Kľúčovým prvkom návrhu je 
zavedenie tzv. regulačných hladín, pri 
ktorých budú aplikované úpravy mie-
ry nadlepšenia – jedna horná na  kóte 
161,00 m Bpv a  dve dolné na  kótach 
156,50 a  153,75 m Bpv. Zmyslom za-
vedenia týchto regulačných hladín je 

presné defi novanie podmienok (le-
gislatívny aspekt), pri ktorých dôjde 
k  úprave odtoku z  nádrže priamo zo 
zákona (resp. MP), bez mimoriadnych 
rozhodnutí.

VODNÁ STAVBA ZEMPLÍNSKA 
ŠÍRAVA

V  podmienkach SVP, š. p., ide o  je-
dinú významnú vodnú stavbu s  ob-
jemom nad 1,0 mil. m3, teda ak vyne-
cháme suchý polder Beša, ktorá má 
charakter bočnej vodnej nádrže. Ten-
to charakter sa posilnil po  roku 2005, 
kedy bola uvedená do prevádzky pre-
stavba hydrologického uzla hať Pet-
rovce. Mimo nádrž je tak možné pre-
viesť počas povodní prietoky až 290 
m3/s, miesto pôvodnej hodnoty 67 
m3/s. Predmetný objekt umožňuje 
účinne ovplyvňovať hydrologický re-
žim Laborca od Michaloviec až po sú-
tok s riekou Uh. Ako je možné zhodno-
tiť z grafu č.  6, nádrž si plnila tak aku-

mulačnú, ako aj transformačnú funkciu 
prakticky počas celého vyhodnocova-
ného obdobia. 

Zmena v  potrebe na  vodu v  povo-
dí pod vodnou stavbou sa prejavuje 
aj na  súčasnej manipulácii na  vodnej 
nádrži, ktorej koefi cient akumulácie je 
na úrovni β=0,34 .

Pri prevádzke vodnej nádrže za sle-
dované obdobie bol prítok do  nádrže 
cez prívodný kanál na  nulových hod-
notách až v  12-tich mesačných perió-
dach. Avšak celkový prítok do  nádr-
že ani v  tomto období nebol úplne 
na nule a to z dôvodu vplyvu prítokov 
z južných svahov pohoria Vihorlat. Išlo 
o  medzipovodie s  celkovou rozlohou 
cca 78 km2. 

V  tabuľke 1 sú uvedené zistené ex-
trémy priemerných mesačných prie-
tokov. Z predmetných údajov je mož-
né jasne vysledovať, že najviac hydro-
logicky využité boli nádrže na východe 
Slovenska na prelome tisícročí. 

Pri zhodnotení celého záujmového 
obdobia (pozri tabuľku 2) je zrejmé, že 
za posledných 25 rokov bola hydrolo-
gická bilancia spravovaných vodných 
nádrží vyrovnaná a prakticky sa pribli-
žuje k hodnotám dlhodobých priemer-
ných ročných prietokov. Jedinou vý-
nimkou je vodná nádrž Zemplínska ší-
rava, ale tam je odchýlka jednoznačne 
spôsobená typológiou nádrže.

ZÁVER
Aj keď z hodnotenia celého 25-roč-

ného radu reálnej prevádzky jednot-
livých nádrží je zrejmé, že v  takom dl-
hom cykle je celková hydrologická bi-
lancia vyrovnaná, pri jednotlivých 
vodných stavbách je rozhodujúci kon-
krétny cyklus vyrovnania súvisiaci s re-
álnou celospoločenskou objednávkou 
na vodu. Tak, ako sme uviedli už v úvo-
de, v prípade zvýšených nárokov na po-
vrchovú vodu prekračujúcich aktuálnu 
hodnotu tzv. ekologického prietoku 
v jednotlivých odberných miestach t.  j. 
Q355 – 364 dennej vody, geomorfologic-
ká stavba územia jednotlivých čiastko-
vých povodí neumožňuje jeho plné za-
bezpečenie bez technickej akumulácie. 
Významný potenciál vodných nádr-
ží v  budúcností patrí úlohe vytvárania 
dostatočných retenčných priestorov 
pre potreby protipovodňovej ochrany.

Literatúra: prevádzková dokumen-
tácia SVP, š.  p., OZ Košice

Tento príspevok odznel na konferencii 
Priehradné dni 2014.

Tabuľka 1 Minimálne a maximálne mesačné prietoky

Vodná stavba
Q

min.

(m3.s-1)
Dátum  (mesiac/rok)

Q
max.

(m3.s-1)
Dátum (mesiac/rok)

Zemplínska šírava 0,01
január 97

81,36 marec 04
august 99

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

Ružín 3,4 september 92 103,6 jún 10

Dobšiná 0,14 január 99 11,55 apríl 13

Bukovec 0,0145 september 99 5,656 apríl 13

Starina 0,02
júl 99

11,3 apríl 13
november 00

Tabuľka 2 Priemerné prítoky, odtoky za sledované obdobie

Vodná stavba 
QP                 

(m3.s-1)
QCO                  

(m3.s-1)
QO                

(m3.s-1)
Qa                

(m3.s-1)
Zemplínska šírava 9,679 11,036 - 15,96

Veľká Domaša 6,824 6,688 - 7,7

Ružín 14,919 14,752 - 15,58

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

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

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

Vysvetlivky: QP  - dlhodobý priemerný prítok, QCO - dlhodobý priemerný celkový odtok, QO - dlho-
dobý priemerný odber, Qa - dlhodobý priemerný ročný prietok
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Využitie modernej prístrojovej techniky 
a metód spracovania pri meraní 
vodorovných a zvislých posunov

Ing. Juraj Kalivoda, Ing. Martin Hamrák

Vodohospodárska výstavba š. p., úsek TBD, odbor geodetických meraní, Bratislava

Odbor geodetických meraní ako súčasť úseku TBD sa od roku 1969 venuje meraniu a spracovaniu vodorovných a zvislých 

posunov na vodných stavbách na území Slovenska. Za viac ako 50 rokov sa tak ako aj v iných oblastiach aj v meraní a spra-

covaní vodorovných a zvislých posunov na vodných stavbách prejavili a stále prejavujú nové inovácie. Odbor geodetických 

meraní vždy patril medzi prvých na Slovensku, ktorý nové prístroje a príslušenstvo vlastnil a zároveň aj využil v praxi. V uve-

denom príspevku si spravíme postupný prehľad  od minulosti až po súčasnosť so zamyslením sa nad budúcnosťou.

ÚVOD
Odbor geodetických meraní (OGM) 

technicko-bezpečnostého dohľadu (TBD) 
vykonáva geodetické merania za  účelom 
sledovania vodorovných a  zvislých posu-
nov na priehradách, hydrocentrálach, prí-
vodných kanáloch, hatiach, čerpacích sta-
niciach, zosuvných územiach a  na  iných 
účelových vodohospodárskych zariade-
niach. 

Geodetickými metódami sa určuje:
–  sadanie telesa hrádze a jednotlivých ob-

jektov vodnej stavby (VS),
–  sadanie podložia v rátane okolia priehra-

dy,
–  vodorovné posuny telesa hrádze a  ob-

jektov VS,
–  vzájomné posuny jednotlivých častí 

vodného diela,
–  nakláňanie konštrukcií,
–  deformácie konštrukcií,
–  sadanie a  vodorovné zmeny vzťažných 

bodov,
–  a iné.

Určovanie posunov môžeme vyko-
návať v  absolútnej, alebo relatívnej sú-
stave. Absolútne posuny sú určované 
od  vzťažnej sústavy, ktorá je definova-
ná sieťou vzťažných bodov. Relatívne 
posuny sú vzájomné posuny pozorova-
ných bodov (určujú náklon meraného 
objektu).

Posuny objektov poznáme priestoro-
vé, vodorovné, priečne a zvislé. Priestoro-
vé posuny sú určované posunom v smere 
osí x, y, z, vodorovné posuny v smere osí x, 
y, priečne posuny v smere osi x a zvislé po-
suny v smere osi z [1].

PRÁVNE PREDPISY A NORMY
Povinnosť merania posunov a  defor-

mácií geodetickými metódami vodohos-
podárskych stavieb zvýrazňuje   vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky č. 458/2005 Z.  z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o výkone odbor-
ného technicko-bezpečnostného dohľadu 
nad vodnými stavbami o výkone technic-
ko-bezpečnostného dozoru. Samotné ge-
odetické merania, príslušenstvo a  výsled-
ný elaborát musia byť v súlade s nasledov-
nými právnymi a technickými predpismi:

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodé-
zii a kartografi i,

Vyhláška ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z., kto-
rou sa mení a  dopĺňa vyhláška ÚGKK SR 
č.  300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zá-
kon NR SR č.215/1995 Z. z. o  geodézii 
a kartografi i,

Vyhláška ÚGKK SR č. 26/2014 Z. z., kto-
rou sa mení a  dopĺňa vyhláška ÚGKK SR 
č.  300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zá-
kon NR SR č.  215/1995 Z. z. o  geodézii 
a kartografi i,

STN 73  0405 Meranie posunov sta-
vebných objektov a  oborová norma ON 
736807 Pozorovanie a  meranie na  vodo-
hospodárskych stavbách.

Z  uvedených technických noriem vy-
plýva, že nie všetky metódy a meracie prí-
stroje sú pre meranie posunov a deformá-
cií vodohospodárskych objektov vhod-
né pričom presnosť merania posunov sa 
vzťahuje na meranie bezchybne stabilizo-
vaných vzťažných a pozorovaných bodov. 

V  nasledujúcej časti si stručne popíše-
me aké prístroje,  metódy merania, spra-

covania a  vyhodnotenia celého etapové-
ho merania, pri meraní zvislých a vodorov-
ných posunov a  deformácií v  súčasnosti 
používame na OGM TBD. 

MERANIE ZVISLÝCH POSUNOV
Metódy merania zvislých posunov

Meranie zvislých posunov vykonáva-
me v  prevažnej miere geometrickou ni-
veláciou - metódou presnej a veľmi pres-
nej nivelácie (VPN) s  predpísanými prí-
strojmi a  pomôckami. Vyžadované sú vý-
lučne invarové nivelačné laty. Pri meraní 
je potrebné dodržať spôsob a postup me-
rania z predchádzajúceho etapového me-
rania. Presnosť metódy pri určovaní re-
latívneho zvislého posunu dvoch sused-
ných bodov je 0,05 až 0,1 mm. Absolútne 
zvislé posuny, ich presnosť závisí jednak 
od vzdialeností pozorovaného výškového 
bodu od vzťažného výškového bodu a tiež 
od  prevýšenia medzi obidvoma bodmi. 
Obvykle dosahujeme presnosť ±0,2 mm 
až ± 0,5 mm/km. Je to vlastne stredná kilo-
metrová chyba, ktorá sa vypočítava z roz-
dielu merania tam a späť, z uzáverov nive-
lačných okruhov, alebo z vyrovnania siete.

V  praxi nastávajú situácie, kedy táto 
metóda nemôže byť použitá. V tomto prí-
pade sa používa trigonometrická metóda 
určovania výšok. Presnosť tejto metódy 
závisí od veľa faktorov a môže byť od cca 
0,2 mm (táto metóda sa používa napríklad 
pri meraní odbernej veže na  VS Turček 
a  meraní zvislých posunov šikmej štôlne 
na VS Hriňová, kde sa táto metóda osved-
čila a dosahujeme s ňou presnosti určenia 
výšok ako pri presnej nivelácii).
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Prístrojové vybavenie a pomôcky
Na  meranie zvislých posunov sa pou-

žíva nivelačný prístroj, ktorého podstatou 
je schopnosť vytýčiť zámernú os do  vo-
dorovnej polohy. Na meranie zvislých po-
sunov na  vodohospodárskych stavbách 
sa vyžadujú presné nivelačné prístroje, 
ktorých mo<1 mm, kde mo je jednotková 
stredná chyba obojsmernej nivelácie, kto-
rá je udávaná výrobcom. V súčasnej dobe 
OGM TBD využíva výhradne digitálne 
kompenzátorové nivelačné prístroje Leica 
DNA03 s meraním na kódové invarové ni-
velačné laty. Tieto prístroje v  plnej miere 

nahradili kompenzátorový nivelačný prí-
stroj Zeiss NI 007 a klasické číselné invaro-
vé nivelačné laty (obrázok 1). 

V tabuľke 1 uvádzam porovnanie tých-
to dvoch prístrojov.

Digitálne nivelačné prístroje od  fi rmy 
Leica vstupujú na  trh začiatkom 90 ro-
kov, kedy vyvinula prvý digitálny nivelač-
ný prístroj Leica NA2000, ktorý mal mno-
ho predností, ktoré dovtedy používané 
optické nivelačné prístroje neposkytova-
li. A tou je to, že oko merača je nahrade-
né riadkovým senzorom prístroja. Tento 
senzor prevádza kódové delenie nivelač-
nej laty na  obrazový signál, ktorý je po-
mocou korelačných vzťahov premene-

ný na  číselnú hodnotu. OGM TBD obsta-
ralo svoj prvý digitálny nivelačný prístroj 
Leica DNA 03 v  roku 2003, kedy začína 
s  postupným testovaním tohto prístroja 
pri meraní zvislých posunov na  vodných 
stavbách. Za  11 rokov permanentného 
používania splnil plne predpoklady na to 
aby nahradil dovtedy používaný veľmi 
kvalitný optický nivelačný prístroj Zeiss 
NI 007, ktorý slúžil pri meraniach viac ako 
4 desaťročia. Medzi hlavné výhody digi-
tálneho nivelačného prístroja patrí hlav-
ne jeho rýchlosť, spoľahlivosť a presnosť, 
čím sa zvýšila výkonnosť zhruba o 50 per-

cent času (berieme ako súhrn samotného 
času na  meranie, spracovanie a  zhodno-
tenie). Leica DNA03 poskytuje užívateľo-
vi plnú paletu rôznych kontrolných funk-
cií (nastavenie odchýlok a tolerancií, viac-
násobné merania, program na rektifi káciu 
nivelačného prístroja, nastavenie korek-
cie zo zakrivenia Zeme atď.), ktoré znižujú 
výskyt hrubých chýb a sú predpokladom 
správneho merania. Menšou nevýhodou 
je zaručenie viditeľnosti min. 38 cm úse-
ku kódu laty na  20 m, bez rušivých vply-
vov ako sú tieň, porast, slnečné žiarenie 
a podobne. 

V  súčasnej dobe používame na  OGM 
TBD 5 digitálnych nivelačných prístrojov.

Spracovanie a vyhodnotenie 
etapového merania

V súčasnej dobe prešli všetky výpočto-
vé terénne práce (zápisník meraných pre-
výšení, zostavenie nivelačných prevýšení) 
z  analógovej formy do  digitálneho pros-
tredia čím sa zefektívnil pracovný postup 
a  obmedzil výskyt hrubých chýb pri ruč-
nom zapisovaní. Medzi najdôležitejší po-
stup v samotnom vyhodnocovaní zvislých 
postupov však patrí samotné vyrovna-
nie nivelačnej siete, na  ktoré sa používa-
jú geodetické programy. OGM TBD v  mi-
nulosti využíval program OKRUHY, ktorý 
naprogramoval náš kolega Ing.  Medvec-
ký. V  súčasnosti sa v  plnej miere využí-
va program Nivelácia, ktorý odbor zakú-
pil v roku 2012. Spracovanie výsledkov ni-
velačných meraní vykonávame prostred-
níctvom druhého regresného lineárneho 
modelu. Metóda spracovania je založená 
na združene efektívnom a nevychýlenom 
odhade parametrov nivelačnej siete gene-
rujúcom, v zmysle teórie metódy najmen-
ších štvorcov, optimálne výsledky. Pre za-
ručenie optimálnych a  správnych výsled-
kov odporúčame používať pri spracovaní 
metódu voľnej siete, kde výšky vzťažných 
bodov sú náhodné veličiny, môžu sa zme-
niť a ich nepresnosť sa pre určované body 
rešpektuje. Samotný protokol vyrovnania 
obsahuje základné parametre vyrovnania 
(smerodajná odchýlka úlohy, jednotkovú 
strednú chybu merania, počet kritických 
meraní, počet hrubých chýb a  omylov 
atď.), odhad normálnych výšok nivelač-
ných bodov a  vyrovnané hodnoty mera-
ných prevýšení, ktoré nám poskytujú kva-
litatívne informácie o samotnom meraní.

MERANIE VODOROVNÝCH 
A PRIESTOROVÝCH POSUNOV
Metódy merania vodorovných 
a priestorových posunov
–  kombinovaná metóda merania smerov 

a dĺžok,
–  meranie pomocou globálnych navigač-

ných systémov (GNSS) – Meranie vodo-
rovných posunov Veľkomarského zosu-
vu, sieť vzťažných bodov v Gabčíkove,

–  terestrické laserové skenovanie(TLS) AB 
plášťa hornej nádrže PVE Čierny Váh. 

Kombinovaná metóda merania 
smerov a dĺžok

Najrozšírenejšia metóda určovania 
priestorových a  vodorovných posunov 
je kombinovaná metóda merania sme-
rov a  dĺžok. Jej plnohodnotné využitie 
umožnilo nástup presných optických 
diaľkomerov, ktoré sú súčasťou univer-

Tabuľka 1 Porovnanie prístrojov Zeiss Ni 007 a Leica DNA03

prístroj Zeiss Ni 007 Leica DNA 03
m

o (výrobcom) 0,7 mm 0,3 mm
m

o (dosiahnutá) 0,2-0,5 0,2-0,5

min.dosah 2,0 m 1,8 m

zväčšenie 31,5x 24,0x

citlivosť kompenzátora 0,45 cc 0,90 cc

odčítanie 3 s 3 s

% zorného poľa minimum 38 cm kódu/20 m 

odčítanie laty 0,05 mm 0,01 mm

hmotnosť 3,9 kg 2,8 kg

optim. počet ľudí na meranie 4 3

cena (stroj+prislušenstvo) 5000 € 9000 €

Obr. 1 Leica DNA 003 a Zeiss Ni 007
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zálnych meracích staníc. Pri použití naj-
presnejších meracích prístrojov je mož-
né určovať priestorové posuny objek-
tov vodného diela s  presnosťou mx, y, z  < 
1 mm. Meranie treba vykonávať z  vhod-
ne stabilizovaných bodov na  body, kto-
ré sú správne stabilizované a  signalizo-
vané. Meranie vykonávame zameraním 
a vyrovnaním osnovy smerov a dĺžok zo 
vzťažných, resp. observačných bodov. 
Zameriame dostatočné množstvo nad-
bytočných meraní, aby bolo možné vy-
rovnať sieť MNŠ. Meranie je vykonané 
z dostatočného množstva vzťažných bo-
dov s prihliadnutím na vhodný tvar lokál-
nej siete. 

Prístrojové vybavenie a pomôcky

Na meranie treba použiť prístroje, kto-
ré spĺňajú požiadavky stanovené nor-
mou STN 730405 a  je možné dosiahnuť 
presnosť nameraného posunu vzhľadom 
na projektantom vodnej stavby stanovené 
očakávané posuny a kritické hodnoty po-
sunov. V  súčasnosti sa používajú prístro-
je LEICA TDM 5000, LEICA TS 30 so systé-
mom automatizovaného cielenia na  hra-
nol a LEICA TC 1800L. V tabuľke 2 uvádza-
me vybrané parametre týchto prístrojov 
(obrázok 2).

Nie menej dôležité je aj kvalitné príslu-
šenstvo, medzi ktoré patria odrazové hra-
noly fi rmy LEICA a WILD, teplomery a tla-
komery. Je veľký rozdiel zamerať zo stano-
viska všetky potrebné smery a dĺžky v sie-
ti naraz, ako merať po častiach za použitia 
rôznorodých hranolov. OGM TBD má mo-

mentálne 16 odrazových hranolov fi r-
my LEICA a  6 odrazových hranolov fi rmy 
KERN, čo je dostatok pre zabezpečenie tej-
to podmienky na všetkých vodných stav-
bách na celom Slovensku. 

Spracovanie a vyhodnotenie 
etapového merania

Pred samotným výpočtom súradníc 
a  stredných chýb je potrebné namera-
né vodorovné dĺžky opraviť o  fyzikál-
ne redukcie (teplota, tlak) a  redukovať 
na  spoločný horizont (zvolená nadmor-
ská výška). 

Lokálnu sieť vyrovnávame využitím re-
gresného lineárneho modelu MNŠ v  ge-

odetickom programe „V-SM-DL-PM“. 
Vzhľadom na  zameranie osnovy smerov 
a dĺžok je vhodné použiť 2. regresný line-
árny model (vyrovnanie sprostredkujúcich 
meraní) pričom je možné v  modeli zade-
fi novať aj známe podmienky s  využitím 
MNŠ, ktorá nám dáva optimálne výsledky 
(je možné použiť aj inú metódu ako napr. 
metódu robustných odhadov).

Keďže ide o etapové meranie s cieľom 
sledovať vodorovné posuny je vhodné za-
meranú sieť vyrovnať v  dvoch etapách. 
V  prvej etape je vyrovnaná sieť pozostá-
vajúca zo vzťažných bodov. Je vyrovnaná 
ako voľná sieť MNŠ, ktorá je rátaná na  jej 
ťažisko. Berie ohľad na možný posun všet-
kých vzťažných bodov. V druhej etape vy-
rovnáme sieť vzťažných a  pozorovaných 
bodov spolu, pričom treba použiť model 
bezväzbovej siete (fi xovaný jeden vzťaž-

ný bod a  orientácia - výber bodov z  naj-
menším posunom). V druhej etape do vý-
počtu vstupujú súradnice vzťažných bo-
dov vyrátaných v  prvej etape. Treba brať 
na zreteľ, že vo výpočte ide o linearizáciu 
vzťahov Taylorovým radom, v  ktorom sú 
zanedbávané vyššie členy. Je možné po-
užiť aj výpočet pozorovaných bodov po-
mocou rajónu, ale každý pozorovaný bod 
musí byť zameraný z viacerých vzťažných 
bodov. 

Presnosť výsledných súradníc závisí 
od  presnosti merania smerov a  presnosti 
merania dĺžok.

Meranie pomocou globálnych 
navigačných systémov(GNSS) 

Medzi moderné geodetické metódy 
patrí čoraz viac využívané meranie pro-
stredníctvom GNSS. Výhoda použitia 
GNSS technológií spočíva najmä v  ne-
závislosti od  priamej viditeľnosti me-
dzi bodmi, čo poskytuje možnosť reali-
zácie presného merania aj v  oblastiach 
zvýšenej ochrany prírody, pretože nie 
je potrebné vykonávať prieseky cez po-
rast. Náš odbor využíva túto technoló-
giu na zhusťovanie meraní vzťažných bo-
dov v Gabčíkove a na meranie vodorov-
ných posunov na Veľkomarskom zosuve. 
Na  meranie používame rýchlu statickú 
metódu, ktorej presnosť závisí od  viace-
rých faktorov ako je dĺžka intervalu me-
rania, dĺžka meranej základnice, počet 
družíc a ich poloha vzhľadom na merané 
body, metódy spracovania, použité mo-
dely, stupeň eliminácie systematických 
chýb, metódy riešenia ambiguít, mera-
nie na  jednej alebo dvoch frekvenciách, 
typ prijímača a antény, typ efemeríd dru-
žíc. Je dôležité si uvedomiť, že pri zvyšo-
vaní doby observácie nie je rozhodujú-
ce dosiahnuť väčší počet meraní, ale zís-
kať dostatočnú zmenu geometrie družíc 
na  vyriešenie ambiguít. K  tomu dochá-
dza po  uplynutí určitého časového in-
tervalu. Pri meraní Veľkomarského zosu-
vu sme schopný zaručiť pri použití rých-
lej statickej metódy presnosť určenia vo-
dorovných posunov do 5 mm.

Pri testovaní a  porovnávaní dĺžok 
na SVD Gabčíkovo, medzi terestricky pria-
mo určenými vodorovnými dĺžkami a vy-
počítanými vodorovnými dĺžkami určený-
mi pomocou GNSS nám vychádza rozdiel 
v dĺžkach menší ako 2 mm. 

Prístrojová vybavenie a pomôcky
Na meranie používame tri trojfrekvenč-

né GNSS aparatúry Leica rady 1200+GNSS 
(obrázok 3).

Tabuľka 2 Vybrané parametre prístrojov Leica TC1800L,TDM5000 a TS30

prístroj Leica TC1800L Leica TDM 5000 Leica TS 30

presnosť smeru 0,30 mgon 0,15 mgon 0,30 mgon(s ATR), 0,15 mgon(bez ATR)

presnosť dĺžky 1 mm +2 ppm 1 mm+2 ppm 0,6 mm+1 mm

čas merania 3s 3s 3s

dosah(hranol) 2500 m 3500 m 3500 m

hmotnosť 6,5 kg 7,3 kg 7,3kg

Obr. 2 Leica TC1800L, TDM5000 a TS 30 pri meraní



7 – 8  2014   Vodohospodársky spravodajca 13

Veda, technika, technológia

Spracovanie a vyhodnotenie 
etapového merania

Spracovanie nameraných dát a násled-
né vyrovnanie siete vykonávame v progra-
me LeicaGeoOffi  ce verzia 7.0. v automatic-
kom móde. Pri vyrovnaní siete je možné 
použiť samostatne signály iba z družíc GPS 
ako aj spoločne GPS a GLONASS. Rozdiely 
medzi spracovaným GPS signálov a kom-
binovaným GPS a  GLONASS boli na  jed-
notlivých pozorovaných bodoch na  Veľ-
komarskom zosuve do 1 mm. Presnosť ur-
čovaných priestorových základníc bola 
do  1 mm. Presnosť jednotlivých bodov 
po vyrovnaní siete sa pohybovala v rozpä-
tí 0,6 až 3,1 mm [3]. 

Terestrické laserové skenovanie (TLS) 
AB plášťa hornej nádrže (HN) PVE 
Čierny Váh 

Laserové skenovanie je v  súčasnos-
ti najefektívnejšia metóda priestorového 
merania a  tvorby priestorových 3D mo-
delov. OGM TBD ako prvý na  Slovensku 
v  roku 2006 kúpil TLS značky Trimble GX 
od fi rmy Trimble a v roku 2010 druhý vý-
konnejší skener Leica Scanstation 2 od fi r-
my Leica. Táto technológia sa vyznačuje 
vysokou hustotou meraných bodov, bezo-
drazovým meraním (resp. s pasívnym od-
razom) a vysokou rýchlosťou. Skenovanie 
AB plášťa sa vykonáva za účelom sledova-
nia stekania AB plášťa. Prvé meranie na HN 
PVE Čierny Váh bolo vykonané v roku 2007 
a do roku 2013 bolo vykonaných 6 skeno-
vaní AB plášťa. V roku 2012 bola vypuste-

ná celá horná nádrž a v tomto roku bola aj 
komplet celá naskenovaná. Presnosť mo-
delu (vonkajšia) je v rozmedzí od 1 – 2 cm.

Prístrojová vybavenie a pomôcky
V  súčasnosti používame prístroj Leica 

Scanstation 2. TLS sa ovláda prostredníc-
tvom notebooku a softvéru Cyclone.

Spracovanie a vyhodnotenie 
etapového merania

Spracovanie nameraných dát prebieha 
v programe Cyclone a vyhodnotenie (po-
rovnanie modelov) prebieha v  softvéry 
Surfer. Pri skenovaní v roku 2012 bolo na-
skenovaných cca 181,5 milióna bodov, 
z ktorých sa po odstránení šumu vymode-
luje terénny model pomocou triangulácie 
s lineárnou interpoláciou s rastrom bodov 
0,05 x 0,05 m. Výsledné modely z jednotli-
vých rokov môžeme porovnávať a tým sle-
dovať deformácie AB plášťa.  

Ako sa časom ukázalo, táto metóda je 
vhodná nielen na sledovanie stekania AB 

plášťa, ale aj na  odhaľovanie akýchkoľ-
vek nedostatkov AB plášťa. Jej výhodou 
je veľká výpovedná hodnota, archivova-
nie dát a  možnosť spätného vyhodnoco-
vania v prípade výskytu akýchkoľvek prob-
lémov. 

ZÁVER
Posuny a deformácie vodných stavieb 

možno merať rozličnými fyzikálnymi me-
tódami, medzi ktoré patria aj geodetické 
metódy. Prednosťou geodetických me-
tód je najmä to, že poskytujú informácie 
o  správaní sa objektov a  ich konštrukč-
ných častí vo všetkých smeroch v danom 
čase, a  to v  relatívnych a  absolútnych 
hodnotách. Tu treba však spomenúť, že 
presnosť nameraných výsledkov spo-
mínanými metódami je závislá od mno-
hých podmienok ako je počasie, pres-
nosť použitého prístroja, vzdialenosť sle-
dovaných pozorovaných bodov od  sie-
te vzťažných bodov, stabilita vzťažných 

bodov, prevýšenia medzi bodmi, skúse-
nosť merača, použitie geodetických me-
tód a tiež vo o veľkej miere spôsob spra-
covania a  interpretácie celého kontrol-
ného merania. 

V uvedenom príspevku sme prezento-
vali naše skúsenosti a postupy pri meraní 
a  spracovaní vodorovných a  zvislých po-
stupov na vodných stavbách, ktoré máme 
rokmi overené a  poskytujú hodnoverné 
výsledky potrebné na ďalšiu interpretáciu 
pri vypracovaní geodetických príloh, kto-
ré sú súčasťou etapových správ TBD, kto-
ré každoročne OGM vypracováva pre všet-
ky vodné stavby I. a II. kategórie.

Tento príspevok odznel na konferencii 
Priehradné dni 2014.
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Tabuľka 3: Dosiahnuté stredné chyby smerov, dĺžok a vyrovnaných 

súradníc na vybraných VS

Vodná
stavba

Merací
prístroj

  Stredné chyby  

smerov dĺžok my mx 

Hriňová
 

Leica TDM-5000 2,1CC - 4,8CC 0,3 - 0,5 mm 0,4 - 1,1 mm 0,6 - 1,2 mm

Leica TC1800L 3,3CC 0,5 mm 0,5 mm 0,6 mm

Málinec Leica TDM-5000 1,9CC - 2,9CC 0,7 - 1,2 mm 1,1 - 3,3 mm 1,1 - 2,3 mm

Turček
 

Leica TDM-5000 2,8CC - 4,9CC 0,6 - 1,0 mm 0,9 - 1,6 mm 1,0 - 2,8 mm

Leica TS30(ATR) 2,0CC-5,9CC 0,3-0,5 mm 0,7 mm 0,5 mm

Žilina
 

Leica TDM-5000 2,7CC - 4,4CC 0,4 - 0,6 mm 0,7 - 1,5 mm 0,8 - 2,3 mm

Leica TC-1800L 3,4CC 0,5 mm 0,9 mm 1,5 mm

Obr. 3 GNSS aparatúry rady 1200+GNSS
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ÚVOD
Pomerne veľký záujem zo stra-

ny investorov o  malé vodné elektrár-
ne (MVE) vyplýva z  Koncepcie využi-
tia hydroenergetického potenciálu 
vodných tokov SR do roku 2030, ktorá 
má zabezpečiť rozvoj využívania hyd-
roenergetického potenciálu vodných 
tokov SR na  výrobu elektrickej ener-
gie v  malých vodných elektrárňach 
(vodné stavby s  energetickým využi-
tím s výkonom do 10 MW, resp. MVE). 
Koncepcia dokumentuje súčasný stav 
využívania hydroenergetického po-
tenciálu, navrhuje technicky vhodné 
lokality pre jeho ďalšie využitie a  vy-
tyčuje strategické ciele pre výrobu 
elektrickej energie v MVE s výhľadom 
do roku 2030 [1].

Strategickým cieľom koncepcie je 
zabezpečiť zvýšenie využívania hyd-
roenergetického potenciálu vodných 
tokov SR na  výrobu elektrickej ener-
gie z  obnoviteľných zdrojov energie 
(OZE). Vodná energia je najvyužíva-
nejším OZE. Zvyšovanie jej využíva-
nia prispieva k  diverzifi kácii zdrojov, 
k  znižovaniu emisií skleníkových ply-
nov, znižuje závislosť od  dovozu fo-
sílnych palív a je v súlade s požiadav-
kou environmentálnej prijateľnosti 
a princípmi trvalo udržateľného rozvo-
ja. V Stratégii energetickej bezpečnos-
ti SR sa konštatuje, že „potenciál vhod-
ný pre malé vodné elektrárne je využi-
tý len na 25 %. Vzhľadom na vhodnosť 
zapojenia všetkých vodných elektrár-
ní do elektrizačnej sústavy vyplýva po-

treba preferovať ich výstavbu s cieľom 
maximálneho využitia technického 
potenciálu“ [1].

Vzhľadom na to, že lokality vhodné 
pre umiestňovanie veľkých vodných 
elektrární sú v  súčasnosti už hydro-
energeticky využívané, resp. v  štá-
diu príprav a výstavby, koncepcia ich 
ďalší rozvoj nerieši a zameriava sa len 
na  MVE. MVE sú relatívne jednodu-
ché, technicky nenáročné energetic-
ké stavby. Napriek tomu sa s nimi spá-
jajú významné environmentálne a so-
ciálno-ekonomické vplyvy. Výroba 
elektrickej energie vo vodných elek-
trárňach zaťažuje životné prostre-
die neporovnateľne menej, než výro-
ba na báze tradičných fosílnych palív. 
Bolo vytypovaných 368 profi lov, kto-
ré sú technicky využiteľné pre výstav-
bu MVE [1].

POTREBNÉ PODKLADY
Pre posúdenie vplyvu MVE na tok je 

potrebné riešiť súčasný stav bez vod-
nej stavby a následne stav s pripravo-
vanou MVE, zahŕňajúc úpravy koryta, 
ktoré so stavbou súvisia. Podkladmi 
pre vytvorenie matematického mode-
lu riešiaceho hladinové režimy sú:
–  podrobné geodetické zameranie lo-

kality – musí obsahovať zameranie 
koryta a priľahlého územia, pričom 
by malo vystihovať terénne nerov-
nosti, objekty na  toku (mosty, hrá-
dze, prahy a pod.), či pri toku (vyús-
tenia, bočné odbery a pod.). Zame-
raný musí byť dostatočne dlhý úsek 

nad aj pod MVE, aby sa dalo posúdiť 
vytratenie vplyvu MVE na tok.

–  údaje o  prietoku a  výške hladiny 
počas zamerania lokality, prípadne 
informácia o polohe hladiny pri Q100 
– tieto údaje sú potrebné pre kalib-
ráciu modelu, aby boli získané vý-
sledky relevantné.

–  hydrologické podklady – údaje o n-
-ročných a  m-denných prietokoch, 
prípadne konzumčná krivka z  naj-
bližšej vodomernej stanice.

–  projekt MVE – potrebný je najmä 
údaj o prevádzkovej hladine a ma-
nipulácii s  pohyblivými časťami 
hate počas povodňových situácií, 
úpravy koryta nad a pod MVE po vý-
stavbe MVE (napr. prehĺbenie kory-
ta pod MVE, úprava profi lu (tvaru, 
šírky), plánované navýšenie existu-
júcich hrádzí, resp. návrh nových 
a pod.).

ZÍSKANÉ VÝSLEDKY
Na  základe uskutočnených simulá-

cií je potom možné získať nasledujúce 
výsledky, či podklady pre ďalší stupeň 
projektovej dokumentácie:
–  súčasná kapacita koryta, ako aj ka-

pacita koryta po výstavbe MVE,
–  hladinový režim pri Q100 (možno po-

súdiť vplyv MVE na priebeh povod-
ňových stavov, či okolitý intravilán, 
ak sa vyskytuje),

–  spád MVE,
–  dosah vzdutia,
–  zistenie vplyvu MVE na okolité exis-

tujúce vodné stavby,

Využitie 1-D simulácií pre posúdenie 
návrhu malej vodnej elektrárne

Ing. Lea Čubanová, PhD., Ing. Zuzana Šebestová

Katedra hydrotechniky, SvF STU Bratislava

Príspevok poukazuje na množstvo plánovaných malých vodných elektrární, ktoré patria k obnoviteľným zdrojom, a teda 
majú pomôcť zvýšiť výrobu elektrickej energie z týchto zdrojov ako záväzok SR voči EÚ. Pri ich návrhu, posudzovaní a riešení 
projektovej dokumentácie vzniká veľa problémov, ktoré môžu byť podstatne zjednodušené, či vyriešené vďaka matematic-
kému 1-D modelovaniu. V dnešnej dobe je to dostupný a lacný prostriedok na získanie relevantných výsledkov. Následne je 
popísaný príklad z praxe, kde boli na základe dobrých podkladov dodaných investorom, získané viaceré výsledky potrebné 
pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie, resp. pre povoľovacie konania, ako napr. určenie dosahu vzdutia, zistenie 
existujúcej protipovodňovej ochrany priľahlej obce, prognózu plánovaného stavu po výstavbe MVE, určenie využiteľného 
spádu a ďalšie.
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–  vypočítané hladiny slúžia ako okra-
jová podmienka pre model pod-
zemných vôd,

–  vplyv dotácie do  rybovodu, resp. 
sklzu pre športové plavidlá na vyro-
bené množstvo elektrickej energie 
(prejaví sa v analýze nákladov a vý-
nosov v čase návratnosti),

–  výsledky matematických simulácií 
na  modeli tiež poskytujú podklady 
pre zhodnotenie a výpočet splave-
ninového a plaveninového režimu.

UKÁŽKA RIEŠENIA 
Plánovaná MVE Podtureň na  hor-

nom Váhu (pod sútokom s Belou), rkm 
357,000. Energetický potenciál sa vy-
tvorí vzdutím hladiny haťou a  prehĺ-

bením koryta pod haťou. Hlavnými 
objektmi stavby sú [2]: 
–  hať,
–  vodná elektráreň s  vyvedením vý-

konu,
–  rybí priechod s  možnosťou prepla-

venia rekreačných plavidiel,
–  úpravy na toku. 

Geodetické zameranie tvorilo polo-
hopisné a výškopisné zameranie Váhu, 
cca 1,1 km pod a 1,6 km nad plánova-
nou MVE – celkovo bol zameraný cca 
2,7 km úsek Váhu (48 priečnych pro-
fi lov). Úsek má neprizmatický prieč-
ny profi l s  premenlivou šírkou dna, 
pričom ľavý breh je výrazne vyšší ako 
pravý a priamo v toku sú zamerané 4 
ostrovčeky, ktoré delia prietok (obr. 1, 
obr. 2). Priemerný pozdĺžny sklon dna 
riešeného úseku je io (priem) = 4,76 ‰ 
a výškový rozdiel kót dna na začiatku 
a konci úseku je 12,84 m [3].

Obr. 1 Ukážka zameraného priečneho profi lu [3]

Obr. 3 Ukážka upraveného priečneho profi lu pod MVE [3] 

Obr. 2  Fotografi a záujmového úseku Váhu [3]
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procesu vyvolaných výstavbou a  prevádzkou 
MVE Podtureň – Liptovský Ján. Bratislava: STU 
v Bratislave, október 2012.

V  profi le 26 (cca 240 m pod pláno-
vanou MVE) boli merané hladiny a zá-
roveň boli priebežne sťahované dáta 
z  internetovej stránky www.shmu.sk 
o stavoch na tokoch (Váh a Belá), pri-
čom na  základe konzumčných kriviek 
Váh – Liptovský Hrádok a  Belá – Lip-
tovský Hrádok boli priradené k  hladi-
nám prietoky. Rieka Váh pod sútokom 
s Belou svojim prietokom patrí k stred-
ne veľkým tokom (Qa = 15,51 m3.s-1). 
Belá k  tomu prispieva asi 40 %. Priaz-
nivá geologická skladba územia, vyso-
ká zalesnenosť povodia (60 %), vytvá-
rajú priaznivé podmienky pre vyrov-
nanie odtoku. Hydrologické údaje po-
trebné pre výpočet: Q90d = 18,85 m3.s-1, 
Q1 = 80 m3.s-1

, Q2 = 130 m3.s-1
, Q5 = 200 

m3.s-1, Q10 = 255 m3.s-1, Q20 = 310 m3.s-1, 
Q50 = 380 m3.s-1 a Q100 = 435 m3.s-1.

Pre zistenie vplyvu MVE na hladino-
vý režim bolo potrebné poznať pláno-
vané úpravy. Spád sa vytvorí zvýšením 
hladiny haťou na  prevádzkovú hladi-
nu a prehĺbením koryta pod VE, zmier-
nením sklonu dna. Vzdutie hladiny ha-
ťou sa navrhuje na  úroveň zodpove-
dajúcej úrovni terajších brehov koryta, 
na kótu 622,00 m n. m. Zahĺbenie kory-
ta sa urobí na dĺžke 255 m zmiernením 
sklonu z 5,43 ‰ na 0,784 ‰, pričom 
je plánovaná zmena priečneho profi -
lu na  prizmatický jednoduchý licho-
bežník s parametrami: šírka v dne 28 – 
30 m, sklon brehov 1:2 (obr. 3). Nad ha-
ťou sa plánuje úprava dna na dĺžke cca 
50 m, ako aj protipovodňové hrádze 
na pravej strane toku, v smere od plá-
novanej MVE protiprúdu, v  dĺžke cca 
255 m a úprava existujúcich vysokých 
brehov na ľavej strane [2]. 

Na základe simulácií v 1-D matema-
tickom modeli boli pre riešenú MVE 
zistené nasledovné údaje (graf 1) [3]:
–  kapacita koryta za  súčasného sta-

vu - Qkorytové ≈ 150 m3.s-1 (čiže kapa-
cita koryta je mierne vyššia ako Q2 
= 130 m3.s-1, ale menšia ako Q5 = 
200 m3.s-1),

–  zhodnotenie protipovodňovej
ochrany za  súčasného stavu 
a  po  výstavbe MVE – v  súčasnosti 
nemá koryto požadovanú kapaci-
tu Q100 v obci (ochrana intravilánu), 

– dochádza k vybrežovaniu na via-
cerých miestach na pravom brehu, 
po  výstavbe MVE by opäť dochá-
dzalo k  vybrežovaniu na  pravom 
brehu, v  miestach, kde neboli plá-
nované žiadne úpravy, čiže možno 
konštatovať, že nedôjde k  zhorše-
niu súčasného stavu,

–  využiteľný spád 5,18 m, pričom vý-
roba závisí od  dotácie do  mul-
tifunkčného objektu spájajúce-
ho funkciu rybovodu a  sklzu pre 
športové plavidlá, kde je plánova-
né Qbio = 0,5 m3.s-1, resp. 0,8 m3.s-1 
(počas migračnej periódy – marec, 
apríl pre lipňové pásmo) a  Qdot = 
1,2 m3.s-1 počas leta (jún, júl, august, 
september), kedy by mal byť rybo-
vod aj vo funkcii sklzu pre rekreač-
né plavidlá, 

–  dosah vzdutia – cca 880 m nad plá-
novanou MVE (pri lávke),

–  plánovaná MVE nemá vplyv na žiad-
ne VS, mosty, ani nespôsobí zavzdu-
tie potoku Belá,

–  hladinové režimy súčasného stavu 
a stavu po výstavbe slúžia ako sta-
bilná Dirichletova okrajová pod-
mienka pre model prúdenia pod-
zemnej vody,

–  vyrobená energia pre navrhnuté 2 
Kaplanove turbíny bude 4202,56 
MWh,

–  zo simulačných výpočtov sa tiež 
získali nasledovné hydrodynamic-
ké veličiny charakterizujúce prieto-
kový režim, ktoré boli potrebné pre 
posúdenie splaveninového režimu 
[4]: kóta hladiny v  profi le KH [m n. 
m.], hĺbka y [m] stanovená ako ma-
ximálna vzdialenosť hladiny a  dna 
toku, stredná hĺbka ys [m] stanove-
ná ako pomer prietokovej plochy 
a  šírky v  hladine, šírka v  hladine  B 
[m] stanovená ako vzdialenosť prie-
sečníkov hladiny s brehmi toku ale-
bo ochrannými hrádzami, stredná 
prierezová rýchlosť v  [m.s-1] stano-
vená ako pomer prietoku ku prie-
tokovej ploche, sklon čiary energie 
ie [‰] určený z dynamickej rovnice, 
hodnota tangenciálneho na pätia  
[Pa] ako jedna zo základných veli-
čín charakterizujúcich korytotvorný 

proces; tieto údaje boli posudzova-
né v 4 profi loch (profi l č. 1 cca 300 m 
pod MVE (koniec úpravy dna pod 
VE  ukazuje vplyv úprav dna pod 
prehĺbeným dnom), profi l č. 2  cca 
50 m pod MVE (reprezentuje vply-
vy vyvolané úpravou dna s  krát-
kym prehĺbeným úsekom s pomer-
ne malým sklonom dna toku), profi l 
č. 3 cca 30 m nad MVE (reprezentu-
je vplyvy maximálnej prevádzkovej 
hladiny a  vzdutia, ktoré sa pri tej-
to hladine vytvorí, na  korytotvor-
ný proces) a  profi l č. 4 cca 730 m 
nad MVE (charakterizuje pomery 
na konci vymiznutia vzdutia spôso-
beného hydrouzlom a  prevádzkou 
malej vodnej elektrárne).

ZÁVERY
Riešenie hladinového režimu pre 

účely vodnej stavby (VS), resp. MVE, 
je nevyhnutné pre jeho správny hyd-
raulický návrh a  posúdenie. Aby mo-
hol byť vykonaný takýto rozbor hladín 
je potrebné mať zameraný dostatočne 
dlhý úsek nad aj pod plánovanou MVE, 
zabezpečené hydrologické údaje vrá-
tane zamerania hladiny pri známom 
prietoku pre účely kalibrácie modelu, 
ako aj dobre navrhnuté úpravy kory-
ta po výstavbe VS. Toto je ideálny stav, 
ktorý ale nebýva často zo strany in-
vestora zabezpečený.

Zo simulácií hladinových režimov 
je potom možné určiť súčasnú kapaci-
tu koryta, určiť dosah vzdutia, posúdiť 
protipovodňovú ochranu priľahlého 
územia, ako aj určiť využiteľný spád, 
až po fi nančnú návratnosť MVE.

Uvedené fakty hovoria v  prospech 
matematického modelovania pre plá-
nované MVE, pretože dosiahnuté vý-
sledky môžu ušetriť čas aj nemalé fi -
nančné prostriedky v  ďalších stup-
ňoch projektovej dokumentácie, ako 
aj pri vybavovaní povolení.

Tento článok vznikol na  základe fi -
nančnej podpory projektov grantovej 
agentúry VEGA 1/0578/11 a  Agentúry 
na podporu výskumu a vývoja na zákla-
de zmluvy č. APVV – 0680 -10.
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1 ÚVOD
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2000/60/ES z  23.  októbra  2000 sa stanovuje 
stratégia proti znečisťovaniu vôd. Táto stra-
tégia zahŕňa aj identifi káciu prioritných lá-
tok spomedzi látok, ktoré predstavujú znač-
né riziko pre vodné prostredie, a ich reguláciu. 
V smernici 2008/105/ES o environmentálnych 
normách kvality v  oblasti vodnej politiky sa 
stanovili environmentálne normy kvality (ENK) 
pre 33  prioritných látok a  osem  ďalších zne-
čisťujúcich látok. V auguste 2013 bola vydaná 
nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2013/39/EÚ, ktorá mení predchádzajúce smer-
nice 2000/60/ES a 2008/105/ES. Zmeny sa tý-
kajú najmä rozšírenia počtu prioritných látok, 
revízie ENK pre niektoré látky a zavedenie ENK 
pre vybrané látky v biote. 

Prioritné látky boli doplnené o  12 nových 
zlúčenín – dikofol, kyselinu perfl uóroktán-1-sul-
fónovú a  jej deriváty (PFOS), chinoxyfén, dio-
xíny a  príbuzné zlúčeniny, aklonifén, bifenox, 
cybutrín, cypermetrín, dichlórvos, hexabrómcyk-
lododekán (HBCDD), heptachlór a  heptachlór 
epoxid a  terbutrín (látky uvedené v  tabuľke 1 
pod číslami 34 – 45). 

Ďalšie zmeny sa týkali revízie, resp. sprísne-
nia ENK pre antracén, brómované difenylétery 
(BDE), fl uorantén, olovo, nikel, polycyklické aro-
matické uhľovodíky (PAU) (látky 2, 5, 15, 20, 22, 
23, 28 podľa tabuľky 1).

Pre niektoré látky (BDE, fl uorantén, he-
xachlórbenzén, hexachlórbutadién, ortuť, PAU, 
dikofol, PFOS, dioxíny a príbuzné zlúčeniny, HB-
CDD, heptachlór a  heptachlór epoxid (látky 5, 
15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43, 44 podľa ta-
buľky 1)) boli doplnené ENK pre matricu biota.

Dlhodobé trendy koncentrácií priorit-
ných látok 2, 5, 6, 7,12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43, 44 (antracén, BDE, 
Cd, chloroalkány, DEHP, fl uorantén, hexachlór-
benzén, hexachlórbutadién, hexachlórcyklohe-
xán, Pb, Hg, pentachlórbenzén, PAU, TBT, diko-
fol, PFOS, chinoxyfén, dioxíny a príbuzné zlúče-
niny, HBCDD, heptachlór a  heptachlór epoxid) 
sa majú sledovať v sedimente a/alebo v biote.

Zaviedol sa tiež zoznam sledovaných lá-
tok tzv. Watch list, ktorý bude zahŕňať 10 – 14 
látok. V  súčasnosti sú vybrané tri farmaceuti-
ká (diklofenak, 17-beta-estradiol, 17-alfa-etiny-
lestradiol). Tieto látky sa budú sledovať v  ur-
čenom počte odberových miest každej krajiny 
a výsledky sa použijú na preskúmanie a mož-
né zaradenie do zoznamu prioritných látok o 4 
– 6 rokov. 

Revidované ENK pre existujúce priorit-
né látky by sa mali zohľadniť v  plánoch ma-
nažmentu povodí od  roku 2015. Dobrý che-
mický stav povrchových vôd pre tieto látky je 
nutné dosiahnuť do roku 2021. Nové doplne-
né prioritné látky je potrebné uplatniť v  mo-
nitorovaní od  roku 2018, pričom dobrý che-
mický stav pre tieto látky by sa mal dosiahnuť 
do roku 2027. 

Táto nová legislatíva núti laboratóriá 
členských štátov vyvíjať a  validovať nové 
postupy spracovania vzoriek a  analýz uve-
dených látok v  povrchových vodách. Podľa 
smernice 2009/90/ES je potrebné zabezpe-
čiť, aby metódy analýz jednotlivých priorit-
ných látok dosahovali nízke limity kvantifi ká-
cie (LOQ) (30 % z  hodnoty ENK). Pre niekto-
ré látky sa také prísne požiadavky na metódy 
súčasnými prístrojmi a postupmi nedajú do-
siahnuť. Preto boli navrhnuté nové ENK pre 
biotu. 

Tento príspevok sumarizuje prehľad použí-
vaných analytických metód vyhovujúcich po-
žiadavkám smernice 2013/39/EÚ pre nové pri-
oritné látky, ktoré sa budú testovať v  Národ-
nom referenčnom laboratóriu pre oblasť vôd 
na Slovensku [1]. V  tabuľke 1 je uvedené po-
rovnanie ročných priemerov ENK pre prioritné 
látky podľa pôvodnej (2008/105/ES) a  novej 
smernice (2013/39/EÚ) a ENK v biote.

2 PREHĽAD METÓD SLEDOVANIA 
NOVÝCH ZLÚČENÍN

Medzi prioritné látky pribudlo 12 nových 
zlúčenín, ktoré sa doteraz rutinne nemonito-
rovali. V nasledujúcej časti sú stručne zhrnuté 
možnosti ich stanovenia.

Aklonifén je  herbicíd využívaný v  poľno-
hospodárstve. Požadované LOQ vyplývajú-
ce zo smernice 2013/39/ES je 36 ng/l. V súčas-
nosti neexistuje štandardná metóda stanove-
nia tejto látky. V práci PASSEPORTa a kol. [2] je 
popísaná mikroextrakcia na tuhej fáze (SPME) 
s  následnou analýzou aklonifénu plynovou 
chromatografi ou a hmotnostnou spektromet-
riou (GC-MS). Dosiahnutý LOQ bol na  úrov-
ni 100 ng/l, čo nespĺňa požiadavku smerni-
ce. Túto požiadavku splnilo nemecké labora-
tórium, ktoré použilo metódu US EPA 619 [3] 
s  extrakciou kvapalina-kvapalina (LLE) s  ná-
slednou analýzou GC-MS (LOQ = 10 ng/l) 
a  švédske laboratórium s  metódou OMK 51 
(LLE s  dichlórmetánom) a  GC-MS analýzou 
(LOQ = 20 ng/l) [4].

Bifenox je herbicíd používaný na ochranu 
ozimín. Požadovaný LOQ je 3,6 ng/l. Literatú-
ra uvádza najnižší dosiahnutý detekčný limit 
(LOD) bifenoxu v 1 l vody na úrovni 2 – 3 ng/l 
[5,6] za  použitia extrakcie na  tuhej fáze (SPE) 
a kvapalinovej chromatografi e spojenej s tan-
demovou hmotnostnou spektrometriou (LC-
-MS-MS). Použitie metódy ISO 6468 nemec-
kým laboratóriom viedlo k  dosiahnutiu LOQ 
na  úrovni 10 ng/l. Metóda OMK 57 vyvinutá 
JANSSONom a  KREUGERom [7] viedla k  LOQ 
na úrovni 50 ng/l. 

Cybutrín (Irgarol) sa používa ako protiples-
ňové činidlo v  lodných náteroch. Smernicou 
požadovaný LOQ je 0,75 ng/l. Literatúra uvá-
dza najnižší dosiahnutý LOQ limit na  úrovni 
0,3 ng/l pri použití SPE extrakcie 1 l vody a LC-
-MS-MS analýzy [8]. Metódy OMK 57 a US EPA 
619 nedosiahli požadovaný limit (LOQ = 2 ng/l 
pre OMK 57 a 1 ng/l pre EPA 619). 

Cypermetrín je insekticíd, pri ktorom 
smernica požaduje LOQ = 0,024 ng/l. Do-
stupná štandardná metóda na  jeho extrakciu 
a  analýzu dosahuje LOQ 0,066 ng/l vo vode 
a 2,4 ng/kg v sedimente, resp. kale. Ide o me-
tódu EPA 1699 [9], ktorá sa skladá z extrakcie 
1 l vody s pridanými značenými analógmi ana-
lytov s  dichlórmetánom pri neutrálnom pH, 
čistenia extraktu na  aminopropyl SPE koló-

Požiadavky novej európskej legislatívy 
na chemické metódy monitorovania 

povrchových vôd
Ing. Slavomíra Murínová, RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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Tabuľka 1 – Porovnanie ročných priemerov ENK pre prioritné látky podľa smernice 2008/105/ES a 2013/39/EÚ a ENK v biote

Číslo Názov látky CAS

ENK (vnútrozemské 

vody)

2008/105/ES

(μg/l)

ENK (vnútrozemské 

vody)

2013/39/EÚ

(μg/l)

ENK 

biota

2013/39/EÚ

(μg/kg)

1 Alachlór 15972-60-8 0,3 0,3

2 Antracén 120-12-7 0,1 0,1

3 Atrazín 1912-24-9 0,6 0,6

4 Benzén 71-43-2 10 10

5 Brómované difenylétery 32534-81-9 0,0005 - 0,0085

6
Kadmiun a jeho zlúčeniny 

(v závislosti od tried tvrdosti vody)
7440-43-9

0,08 (trieda 1-2)

0,09 (trieda 3)

0,15 (trieda 4)

0,25 (trieda 5)

0,08 (trieda 1-2)

0,09 (trieda 3)

0,15 (trieda 4)

0,25 (trieda 5)

6a Tetrachlórmetán 56-23-5 12 12

7 C10-13 chlóralkány 85535-84-8 0,4 0,4

8 Chlorfénvinfos 470-90-6 0,1 0,1

9 Chlórpyrifos (chlórpyrifosetyl) 2921-88-2 0,03 0,03

9a Cyklodiénové pesticídy: aldrín, dieldrín, endrín, izodrín
309-00-2, 60-57-1, 72-

20-8, 465-73-6
∑ = 0,01 ∑ = 0,01

9b
DDT (spolu) Neuplatňuje sa 0,025 0,025

Para-para DDT 50-29-3 0,01 0,01

10 1,2-dichlóretán 107-06-2 10 10

11 Dichlórmetán 75-09-2 20 20

12 Bis-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3

13 Diurón 330-54-1 0,2 0,2

14 Endosulfán 115-29-7 0,005 0,005

15 Fluorantén 206-44-0 0,1 0,0063 30

16 Hexachlórbenzén 118-74-1 0,01 - 10

17 Hexachlórbutadién 87-68-3 0,1 - 55

18 Hexachlórcyklohexán 608-73-1 0,02 0,02

19 Izoproturón 34123-59-6 0,3 0,3

20 Olovo a jeho zlúčeniny 7439-92-1 7,2 1,2

21 Ortuť a jej zlúčeniny 7439-97-6 0,05 - 20

22 Naftalén 91-20-3 2,4 2

23 Nikel a jeho zlúčeniny 7440-02-0 20 4

24 Nonylfenoly 104-40-5 0,3 0,3

25 Oktylfenoly 140-66-9 0,1 0,1

26 Pentachlórbenzén 608-93-5 0,007 0,007

27 Pentachlórfenol 87-86-5 0,4 0,4

28 PAU - Benzo(a)pyrén 50-32-8 0,05 1,7 × 10-4 5

29 Simazín 122-34-9 1 1

29a Tetrachlóretylén 127-18-4 10 10

29b Trichlóretylén 79-01-6 10 10

30 Katión tributylcínu 36643-28-4 0,0002 0,0002

31 Trichlórbenzény 12002-48-1 0,4 0,4

32 Trichlórmetán 67-66-3 2,5 2,5

33 Trifl uralín 1582-09-8 0,03 0,03

34 Dikofol 115-32-2 - 1,3 × 10-3 33

35 Kyselina heptadeka-fl uóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS) 1763-23-1 - 6,5 × 10-4 9,1

36 Chinoxyfén  124495-18-7 - 0,15

37 Dioxíny a príbuzné zlúčeniny - - spolu 0,0065

38 Aklonifén - 0,12

39 Bifenox - 0,012

40 Cybutrín - 0,0025

41 Cypermetrín - 8 × 10-5

42 Dichlórvos 62-73-7 - 6 × 10-4

43 Hexabrómcyklododekán - 0,0016 167

44 Heptachlór a heptachlórepoxid 76-44-8 1024-57-3 - 2 × 10-7 6,7 × 10-3

45 Terbutrín 886-50-0 - 0,065
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nach a gélovej chromatografi i (GPC) a násled-
nej analýze na plynovom chromatografe (GC) 
s  vysoko rozlišovacou hmotnostnou spektro-
metriou (HR MS) [4]. 

Dichlórvos je organofosfátový insekticíd 
s  požadovaným LOQ 0,18 ng/l. Štandardná 
metóda na  analýzu dichlórvosu je EN 12918 
[10] s dosiahnutým LOQ 10 ng/l. Analýza tej-
to zlúčeniny vo vode sa v  literatúre často ne-
vyskytuje. V práci HAMERSa a kol. [11] je popí-
saná SPE extrakcia 1 l vody za použitia GC s N, P 
detektorom s dosiahnutým LOD 9 ng/l. 

Dikofol je organochlórovaný pesticíd po-
dobný DDT používaný na  ochranu bavlny, 
ovocných stromov a  zeleniny pred roztočmi. 
Požadovaný LOQ je 0,39 ng/l pre vodu a  9,9 
μg/kg pre biotu. Najnižší limit detekcie (0,2 
pg/l) bol publikovaný ZHONGom a  kol. [12], 
ktorí extrahovali 1000 l morskej vody na  SPE 
sklenených kolónach a na analýzu použili GC-
-MS s  negatívnou chemickou ionizáciou (EC-
-NCI). Pri extrakcii menšieho množstva vody 
neboli splnené požiadavky smernice na LOQ. 

Dioxíny a príbuzné zlúčeniny sú karcino-
génne látky vznikajúce pri výrobe PVC, orga-
nochlórovaných pesticídov, vulkanickou čin-
nosťou a  pri nedokonalom spaľovaní chlóro-
vaného odpadu. Do tejto skupiny látok sa zara-
ďujú polychlórované dibenzodioxíny (PCDD), 
polychlórované dibenzofurány (PCDF) a  dio-
xínom podobné polychlórované bifenyly (DL-
-PCB). Požadovaný LOQ pre tieto látky v  bio-
te je 1,95 ng/kg (súčet PCDD+PCDF+DL-PCB). 
Štandardne používaná metóda na stanovenie 
týchto látok je US EPA 1613 [13] s LOQ = 1 – 
5 ng/kg. Táto metóda využíva Soxhletovu ex-
trakciu tuhej látky s  následnou HRGC-HRMS. 
Touto metódou sa talianskemu laboratóriu 
na požiadanie Európskej komisie podarilo do-
siahnuť LOQ pre PCDD+PCDF 0,2 ng/kg bioty 
a pre DL-PCB 0,05 ng/kg bioty. 

Heptachlór je insekticíd v  súčasnosti už 
v Európskej únii zakázaný. Heptachlórepoxid je 
jeho degradačný produkt. Požadovaný LOQ je 
0,06 pg/l pre vodu a 2,01 ng/kg pre biotu. Štan-
dardná metoda pre stanovenie týchto látok je 
US EPA 1699 (ako pre cypermetrín) s  LOQ 7 
pg/l pre heptachlór a  12 pg/l pre heptachló-
repoxid vo vode a 0,3 ng/kg pre heptachlóre-
poxid v biote. V literatúre bola najnižšia publi-
kovaná hodnota LOD 0,08 ng/l pre SPE extrak-
ciu 1 l vody a  analýzu GC-ECD [14]. Pre biotu 
boli najnižšie publikované LOD 5,4 – 68 ng/kg 
za použitia zrýchlenej extrakcie rozpúšťadlom 
(ASE) a GC-MS s iónovou pascou [15]. 

Hexabrómcyklododekán (HBCDD) je re-
tardér horenia často používaný v polymérnom 
a textilnom priemysle. Môže mať 16 stereoizo-
mérov. Požadovaný LOQ pre vodu je 0,48 ng/l 
a pre biotu 50,1 μg/kg. V súčasnosti nie je do-
stupná žiadna štandardná analytická metóda. 

Literatúra uvádza zatiaľ iba analýzu HBCDD 
v biote s možnosťou využitia GC alebo LC-MS 
techník. Najnižšie LOQ 20 – 75 ng/kg boli po-
písané pre Soxhletovu extrakciu rýb v spojení 
s metódou LC-MS-MS [16] a pre ASE extrakciu 
rýb s LC-MS-MS s LOD 6 – 21 ng/kg [17]. 

Kyselina perfl uoroktánsulfónová (PFOS) 
sa používa ako prísada do  látok, kobercov, 
obalových materiálov a  papiera na  zabezpe-
čenie ich odolnosti voči vode, olejom a  tu-
kom. Požadovaný LOQ pre vodu je 0,195 ng/l 
a  pre biotu 2,73 μg/kg. Štandardná metóda 
na  analýzu PFOS je ISO 25101 [18] s  LOQ 2 
ng/l. Metóda slúži na určenie lineárnych izo-
mérov PFOS a  PFOA v  nefi ltrovaných vzor-
kách vody za  použitia HPLC-MS-MS. V  litera-
túre sa uvádza najnižší LOD pre PFOS v pôde, 
sedimente a biote 0,2 ng/g [19]. Metóda po-
zostáva z  extrakcie kvapalinou nasledovanej 
prečistením na  ENVICarb kolónach a  analý-
zou na LC-MS-MS. Najnižšia hodnota LOD pre 
analýzu vody bola publikovaná v prácach YA-
MASHITA a kol. [20] 0,8 pg/l a ULLAHa a kol. 
[21] LOQ = 0,1 ng/l. V  oboch prípadoch au-
tori použili SPE extrakciu a  LC-MS-MS, resp. 
LC-QTOF-MS. 

Chinoxyfén je fungicíd používaný 
na  ochranu hrozna a  chmeľu. Požadovaný 
LOQ pre vodu je 45 ng/l. V súčasnosti neexis-
tuje štandardná metóda stanovenia chinoxy-
fénu. Podľa správ členských štátov Európskej 
únie je možné dosiahnuť LOQ na  úrovni 10 
ng/l za použitia metódy ISO 11369 [22] a LC-
-UV alebo 2 ng/l s  použitím metódy OMK51 
a GC-MS. 

Terbutrín je  triazínový herbicid s  poža-
dovaným LOQ na úrovni 19,5 ng/l. Štandard-
ná metóda na  extrakciu a  analýzu terbutrínu 
je US EPA 619 [3] (LLE-GC). Táto metóda dosa-
huje limit kvantifi kácie 50 ng/l. Literatúra uvá-
dza najnižšie dosiahnuté LOQ 0,5 ng/l za po-
moci extrakcie na  sorpčných miešadieľkach 
(SBSE) a analýzou na GC × GC-TOF-MS [23] ale-
bo na GC-MS 1,8 ng/l [24]. 

3 ZÁVERY
Metódy extrakcie a  analýzy pre aklonifén 

(US EPA 619 a  OMK 51), chinoxyfén (OMK 51 
a ISO 11369) a dioxíny a príbuzné zlúčeniny (US 
EPA 1613) spĺňajú požiadavky novej smernice 
na limity kvantifi kácie.

Analýza HBCDD vo vode nie je v  súčas-
nosti overená, avšak analýza tejto látky v bio-
te podľa popisovanej literatúry spĺňa požia-
davky smernice. Taktiež literatúrou popisova-
né najnižšie dosiahnuté LOQ pre terbutrín vo 
vode spĺňajú požiadavky smernice 2013/39/
ES. Metódy analýzy cybutrínu z vody sú v lite-
ratúre často popisované, avšak limit požado-
vaný smernicou bol splnený iba v jednom prí-
pade [8].

Naopak pre bifenox a cypermetrín v súčas-
nosti neexistuje metóda, ktorá by zabezpe-
čila splnenie požadovaného LOQ pri extrak-
cii 1 l vody. Možnosťou by bola extrakcia väč-
šieho množstva vody, ktorá je však náročná 
na čas a na prácu. Ďalšou alternatívou je vyu-
žitie pasívnych vzorkovačov. Doteraz však pa-
sívne vzorkovanie nie je považované za metó-
du spĺňajúcu požiadavky predpisov, aj napriek 
tomu, že v  novej smernici je uvedené nasle-
dovné: „Nové metódy monitorovania, ako na-
príklad pasívne odbery vzoriek a iné nástroje, 
sa z hľadiska budúceho uplatňovania javia ako 
sľubné a mali by sa preto ďalej rozvíjať“.

Dosiahnuť LOQ požadovaný smernicou 
pre dichlórvos, heptachlór, heptachlórepoxid 
a dikofol vo vode je v súčasnosti nemožné. Pre-
to sa odporúča analyzovať heptachlórepoxid 
a  dikofol v  biote, kde FUJII a  kol. [25] dosiah-
li limit kvantifi kácie dikofolu 0,2 ng/kg lipidu 
a metódou US EPA 1699 heptachlórepoxidu 0,3 
ng/kg tuhej látky. Obe tieto metódy sú vhod-
né pre monitorovanie povrchových a pitných 
vôd a spĺňajú požiadavky smernice. Štandard-
ná metóda pre extrakciu a  analýzu PFOSu vo 
vode nespĺňa požiadavky novej smernice. Do-
siahnuť požadovaný LOQ je veľmi zložité v dô-
sledku matricového efektu, čo vedie k problé-
mom so slepými pokusmi. Z tohto dôvodu sa 
odporúča analyzovať PFOS v biote, kde za po-
užitia extrakcie kvapalinou a ENVICarb prečis-
tenia možno dosiahnuť požadovaný limit.

V  Národnom referenčnom laboratóriu pre 
oblasť vôd na  Slovensku (NRL) sa v  súčas-
nosti analyzujú všetky prioritné látky uvede-
né v  smernici 2008/105/ES s  výnimkou C10-
13 chlóralkánov. V  nasledujúcom období sa 
v NRL prehodnotia možnosti súčasných použí-
vaných metód vo vzťahu k revidovaným ENK. 
V súčasnosti NRL plní požadovaný limit kvan-
tifi kácie podľa smernice 2013/39/ES pre vodu 
pre organické látky uvedené v tabuľke 1 pod 
číslami 1, 2, 3, 4, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 
19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 29a, 29b, 32 a 33. Pre 
látky 5, 15, 16, 17 a 28 sa v súčasnosti vyvíja-
jú postupy spracovania a analýz vzoriek bioty 
(ryby). Vyvíjaná metóda pozostáva z homoge-
nizácie vzorky, QuEChERS extrakcie, prečiste-
nia na gélovej chromatografi i (GPC) a analýze 
na  príslušnom analytickom prístroji. Metódy 
extrakcie a  stanovenia nových prioritných lá-
tok 34 – 45 sa budú vyvíjať podľa dostupnej li-
teratúry a štandardných metód po dodaní no-
vých zodpovedajúcich analytických prístrojov. 
Pre látky s označením 9a, 9b, 14, 30 a 31 sa po-
žadované LOQ dosiahnu prepracovaním sú-
časne používaných metód. 

Príspevok bol publikovaný v  zborníku prí-
spevkov z konferencie HYDROCHÉMIA 2014 

(ISBN 978-80-89062-97-3)
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Nezákonné drogy v odpadních vodách

1 ÚVOD
Mezi látky, jejichž výskyt ve všech ty-

pech vod je v posledních 15 letech sle-
dován, patří i  drogy, neboli návykové 
omamné látky, a  to především ty, je-
jichž použití je zakázáno. DAUGHTON 
a TERNES [1] v roce 1999 a DAUGHTON 
[2] v  roce 2001 vyslovili hypotézu, že 
z  výsledků sledování koncentrací ne-
zákonných drog v  komunálních od-
padních vodách lze pomocí zpětné-
ho výpočtu odhadovat spotřebu drog 
ve sledované oblasti. Kromě jiného to 
umožnily i  nově se vyvíjející vědec-
ké metody analytické organické che-
mie a  zdokonalující se instrumentální 
technika. Touto hypotézou byl polo-
žen základ tzv. „sewage epidemiology“ 

– tedy epidemiologie odpadních vod – 
kterou poprvé v praxi použili ZUTTATO 
a kol. [3].

V České republice je výše zmíněný 
postup použit v  projektu Stanovení 

množství nelegálních drog a  jejich 

metabolitů v  komunálních odpad-

ních vodách – nový nástroj pro do-

plnění údajů o spotřebě drog v Čes-

ké republice (identifi kační číslo pro-
jektu VG 20122015101) se zkráceným 
názvem DRAGON. Tento projekt je 
řešen v  rámci Programu bezpečnost-
ního výzkumu České republiky v  le-
tech 2010 – 2015 (BII/2 – VS) a  je fi -
nancovaný formou dotace z  rozpoč-
tové kapitoly Ministerstva vnitra Čes-
ké republiky.

2 POUŽITÉ POSTUPY A METODY
Jako modelové aglomerace pro sle-

dování nezákonných drog v  odpad-
ních vodách byly po  konzultaci s  Ná-
rodním monitorovacím centrem pro 
drogy a  drogové závislosti a  Národní 
protidrogovou centrálou vybrány Pra-
ha, Brno, Ostrava, Plzeň a Ústí nad La-
bem. Dalšími sledovanými městy jsou 
Frýdek-Místek, Český Těšín, Havířov, 
Karviná a Orlová. V těchto 10 lokalitách 
byly v roce 2013 prováděny odběry ko-
munálních vod. V  roce 2014 je pláno-
váno jejich rozšíření – západní Čechy 
a střední a jižní Morava.

Podle možností kanalizační sítě 
ve  výše uvedených městech byla vy-
brána odběrová místa. Vedle náto-
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ku na čistírnu odpadních vod (ČOV) to 
byly v některých lokalitách také uzlové 
body na stokové síti. 

V  jednotlivých odběrových místech 
jsou odebírány slévané 24-hodinové 
vzorky, které jsou podle možností buď 

bezprostředně po  odběru zpracová-
ny nebo zamraženy a  do  zpracovává-
ní uchovávány při -20 °C. Zároveň je 

v těchto místech měřen průtok odpad-
ních vod. Vzorky jsou po  fi ltraci a  pří-
davku vnitřního standardu analyzová-

ny metodou on-line SPE – LC-MS/MS. 
Podrobně je postup analýzy popsán 
v příspěvku Ing. Pospíchalové (v zbor-
níku z konferencie Hydrochémia 2014). 

V odpadních vodách jsou sledovány 
tyto látky:
 Metamfetamin (pervitin)
 Amfetamin
  Extáze (MDMA, 3,4-methylen-dioxy-

-methamfetamin)
  Kokain a  jeho metabolity benzoy-

lekgonin a kokaethylen
 Opioidy heroin a morfi n
 LSD

V  současné době bylo jejich spekt-
rum rozšířeno zejména o buprenorfi n, 
metadon a jeho hlavní metabolit EDDP 
(2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphe-
nylpyrrolidine), efedrin a tramadol.

Cílem projektu je aplikovat epide-
miologický přístup k  odhadu celkové 
spotřeby drog v České republice. Sche-
matický přehled tohoto přístupu je 
na obrázku 2.

Odhad celkové spotřeby vyplývá ze 
vztahu:

Spotřeba (g/den) = M (ng/l) × průtok 
(l/den) × PF,

kde:
spotřeba = denní spotřeba zvolené 

drogy,
M = koncentrace látky (metabolitu 

dané drogy, případně drogy nezměně-
né), ze které výpočet vychází; stanove-
né na nátoku na ČOV,

průtok = průtok odpadní vody ČOV 
za den, 

PF = přepočítávací faktor, který se 
stanoví jako poměr molekulárních 
hmotností zvolené drogy a  specifi c-
ké látky (metabolitu nebo nezměněné 
drogy) násobený průměrnou procen-
tuální metabolizací drogy na  zvolený 

Obrázek 1 Uzlové body na kanalizační sítí v Ostravě

Obrázek 3 Denní množství extáze v komunální odpadní vodě v Praze 

Obrázek 4 Denní množství amfetaminu v komunální odpadní vodě v Brně

Obrázek 2 Schematický přehled epidemiologického přístupu k odhadu celkové 
spotřeby drog ve sledované lokalitě
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metabolit, příp. nemetabolizaci – pro-
chází-li droga tělem částečně nezmě-
něna. 

Oblast epidemiologického výzkumu 
odpadních vod je dnes multidiscipli-
nárním, neustále se rozvíjejícím obo-
rem. Prioritním úkolem je nyní dosáh-
nout harmonizace metod odběru vzor-
ků a  vytvoření kodexu správné praxe 
pro tuto oblast [4].

3 VÝSLEDKY
V průběhu roku 2013 bylo analyzo-

váno téměř 1 000 vzorků surových od-

padních vod. Nezákonné drogy byly 
nalezeny ve  všech analyzovaných 
vzorcích. Koncentrace metamfetami-

nu v  některých případech byly vyšší 
než 10 000 ng/l. Nálezy amfetaminu se 
pohybovaly mezi 2 ng/l až 1 500 ng/l, 
nejvyšší koncentrace extáze byla 535 
ng/l. Koncentrace hlavního metaboli-
tu kokainu, benzoylekgoninu, ze které-
ho se vychází při výpočtu odhadu spo-
třeby drog, se pohybovaly v intervalu 0 
až 850 ng/l.

Pro zpětný výpočet byly použity 
přepočítávací faktory z  literatury [5]. 

Průtoky odpadních vod byly poskytnu-
ty jednotlivými ČOV. Na  následujících 
obrázcích 3 až 6 jsou grafy denních od-
nosů drog (PF – přepočítávací faktor).

Při interpretaci získaných výsledků 
je nezbytné postupovat velmi opatr-
ně. Zpětné kalkulace mohou být ovliv-
něny celou řadou faktorů. Metaboli-
zace se u  jednotlivých osob může li-
šit, např. v závislosti na věku nebo pH 
moči. Některé látky jsou metabolizová-
ny na stejné metabolity, např. metam-
fetamin metabolizuje až ze 7 % na am-
fetamin. Rovněž některé metabolity 
farmakologických přípravků se shodují 
s amfetaminy [6]. 

Odběry byly prováděny ve 4 týden-
ních kampaních tak, aby víkendy spa-
daly přibližně do středu odběrů.

4 ZÁVĚRY
Je předčasné z naměřených a vypo-

čtených výsledků vytvářet defi nitivní 
závěry. Kromě již výše zmíněných roz-
dílů při metabolizaci jednotlivých sle-
dovaných drog je důležité i  chování 
těchto látek v odpadní vodě, např. je-
jich možná sorpce na  pevných části-
cích [7]. Všechny naměřené výsledky se 
ještě ověřují. Odběry a  měření budou 
pokračovat i  v  letošním roce. Pro ně-
které drogy, např. extáze nebo kokain 
je zřejmé jejich „víkendové“ užívání. 
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Obrázek 6 Denní množství metamfetaminu v komunální odpadní vodě v Ústí nad Labem

Obrázek 5 Denní množství kokainu v komunální odpadní vodě v Praze. Pro výpočet je použit metabolit 
kokainu bezoylekgonin
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Zo života organizácií

Slovenský hydrometeorologický ústav v tom-
to roku oslavuje 60. výročie svojho vzniku. 

So súhlasom prezidenta republiky   sa Vlád-
nym nariadením č. 96 zo dňa 27. novembra 1953 
zriadil Hydrometeorologický ústav (HMÚ), kto-
rý sa stal ústredným ústavom pre odbory mete-
orológie, klimatológie a  hydrológie, a  to zlúče-
ním Štátneho meteorologického ústavu a  hyd-
rologickej a  hydrografi ckej služby vodohospo-
dárskeho rozvojového strediska. 

Vládne nariadenie č. 96 vyšlo v Zbierke záko-
nov republiky Československej dňa 28. decem-
bra 1953 a  účinnosť nadobudlo dňa 1. januára 
1954. Bol to stručný, no obsažný dokument, kto-
rý načrtol hlavné úlohy ústavu a vytvoril priestor 
nielen pre jeho vnútorný rozvoj, ale aj pre roz-
voj meteorológie, klimatológie a hydrológie ako 
vedných disciplín. 

V  roku 1969 v  rámci federatívneho usporia-
dania štátu sa HMÚ rozdelil na Slovenský a Čes-
ký hydrometeorologický ústav so sídlami v Brati-
slave a Prahe, aj keď tieto názvy ústavov sa defi -
nitívne prijali až od 1. januára 1982. 

Vývoj SHMÚ kontinuálne pokračoval v zmys-
le pôvodného vládneho nariadenia a  jeho his-
tória je úzko spätá s históriou vývoja hydrome-
teorologických služieb vo svete, pretože výkon 
praktickej meteorológie ani hydrológie bez me-
dzinárodnej spolupráce nie je možný. S  ČHMÚ 
ho spájali jednotné monitorovacie metodiky, 
spoločné výskumné aktivity, zastúpenie v  me-
dzinárodných organizáciách. 

Po  vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
v roku 1993 sa zmenilo medzinárodné postave-
nie ústavu a rozvoj ústavov sa začal diferencovať 
v ich organizačných štruktúrach, použitých tech-
nologických linkách, technickom vybavení a da-
tabázových systémoch. Vývoj ústavu v samostat-
nom štáte a  novom spoločenskom usporiadaní 
vniesol do  organizácie našej hydrometeorolo-
gickej služby mnohé zmeny, ktoré sa odzrkadli-
li najmä vo väčšej efektivite a variabilite posky-
tovaných výstupov, vo výrazne väčšej komuni-
kácii so svetom, v postavení ústavu ako nositeľa 
veľkých a významných projektov. No ani čas ne-
vymazal spomienky na spoločnú minulosť a obi-
dva ústavy doposiaľ udržiavajú mnohé odborné 
a spoločenské kontakty. 

Rozvoj SHMÚ spájame najmä s  razantným 
nástupom a  vývojom monitorovacích a  infor-
mačných technológií, ktoré od základov zmeni-
li nielen výkon služieb, ale aj kvalitu a sortiment 
produktov týchto služieb. A v neposlednom rade 
sa ústav rozvíjal aj v súlade s  novými celospolo-
čenskými požiadavkami na hydrologické a mete-
orologické služby. 

Čas potvrdil, že spojenie meteorológie a hyd-
rológie dalo potrebný základ aj rámec pre spolo-
čensky požadovaný výkon   hydrologických a me-
teorologických činností. Všetko, čo ústav vyko-
nával a  vykonáva slúži ako nástroj na  zisťova-
nie a  hodnotenie stavu vôd, ovzdušia a  ďalších 
zložiek životného prostredia a  tiež na  zisťovanie 
a hodnotenie ich budúceho vývoja. Mohli by sme 
povedať, že činnosti ústavu sa sústredili v akomsi 
prirodzenom monopole. 

Približne za  posledné štvrťstoročie sa čin-
nosť SHMÚ rozšírila najmä o  sledovanie kvali-
tatívnych parametrov atmosféry a  hydrosféry 
a antropogénnych vplyvov na atmosféru a hyd-
rosféru. Zvlášť zreteľný je tento trend po  roku 
2000, kedy sa koncipovali  nové zákony v oblasti 
ovzdušia a vôd už so zreteľom na európsku legis-
latívu alebo mnohé medzinárodné dohovory sú-
visiace napríklad so znečisťovaním ovzdušia ale-
bo zmenami klímy. Patria k nim zákony o ochra-
ne ovzdušia, o  vodách, o  ochrane pred povod-
ňami alebo o  integrovanej prevencii a  kontrole 
znečisťovania životného prostredia... 

Pôvodné Vládne nariadenie z  roku 1953 zo-
stalo v  platnosti do  roku 2005, aj keď niektoré 
jeho paragrafy boli časom neaktuálne. Defi nitív-
ne sa zrušilo až v zákone č. 666/2004 Z. z. O ochra-
ne pred povodňami. Týmto aktom vypadlo z  le-
gislatívy Slovenskej republiky defi novanie po-
stavenia hydrologickej a meteorologickej služby 
a ďalších hydrologických a meteorologických čin-
ností vykonávaných vo verejnom záujme. 

Pre všetky nové oblasti sa vytvoril dostatočný 
legislatívny rámec, a tak aj samotné hydrologické 
a meteorologické činnosti, resp. ústav, ktorý tieto 
činnosti vykonáva si zaslúžili legislatívnu podpo-
ru. Tou sa stal zákon č. 201/2009 o štátnej hydro-
logickej službe a štátnej meteorologickej službe. 

Dnes má ústav približne 440 zamestnancov 
a 1 600 dobrovoľných pozorovateľov. V štátnej 

meteorologickej a  hydrologickej sieti monito-
ruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre sta-
vu ovzdušia a vôd na území Slovenskej repub-
liky. Údaje a informácie o stave ovzdušia a vôd 
zhromažďuje, spracúva a  archivuje a  poskytu-
je ich užívateľom a  verejnosti. Vydáva meteo-
rologické a hydrologické predpovede a výstra-
hy. Do režimových databáz ukladá ročne približ-
ne 661,2 miliónov údajov. Klimatických údajov 
je prevaha, približne 640,3 mil., kvantitatívnych 
údajov o  povrchových a  podzemných vodách 
je približne 17,9 mil., údajov o kvalite vody, od-
beroch a  údajov nahlasovaných do  Súhrnnej 
evidencie o  vodách je približne 0,7 mil.,   úda-
jov o kvalite ovzdušia je okolo 1,1 mil. a údajov 
o dávkovom príkone gama žiarenia (radiácii) je 
približne 1,2 mil. 

Od  roku 2000 zverejňuje na  internete vý-
ročné správy o  plnení úloh ústavu, o  hospodá-
rení, o personálnom vývoji a o poskytovaní slu-
žieb. Predpovede a  výstrahy, údaje, metaúdaje 
a mnohé ďalšie  informácie uvádza na svojej in-
ternetovej stránke www.shmu.sk, ktorú si ročne 
prezrie približne 10 miliónov osôb pri temer 80 
miliónoch návštevách. 

Slovenský hydrometeorologický ústav trvale 
plní kritériá normy STN EN ISO 9001:2009. Súčas-
ťou jeho certifi kovaného systému manažérstva 
kvality sú tri laboratória, ktoré akreditovala Slo-
venská národná akreditačná služba (SNAS) podľa 
ISO/IEC 17025:2005. Výskum vykonáva na zákla-
de Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum 
a vývoj. Má certifi kovanú leteckú službu. 

Má profesionálne kontakty so susednými 
štátmi a mnohými medzinárodnými organizácia-
mi, hlavne s  SMO, EUMETSAT, ECMWF, EUMET-
NET, RC LACE, EURAQUA, EEA, GWP, ETC ACC, 
JRC...

Na oslave 29. mája sme teda mohli bilancovať 
bohatú minulosť aj súčasnosť. 

Touto cestou by sme radi poďakovali všet-
kým hosťom, ktorí sa na oslave 60. výročia zalo-
ženia ústavu zúčastnili. 

A samozrejme tiež chceme poďakovať a po-
gratulovať všetkým bývalým a  terajším zamest-
nancom, ktorí dokázali svojou prácou vytvoriť 
a  rozvíjať inštitúciu dobre reprezentujúcu hyd-
rometeorologické činnosti doma aj v zahraničí. 

60 rokov od vzniku 
Hydrometeorologického ústavu

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
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Zaznamenali sme

Vodohospodári „odomkli“ prameň Ipľa
Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Symbolickým odomknutím prameňa Ipľa 
v  polovici júna na  začiatku letnej sezóny sprí-
stupnili vodohospodári z  banskobystrického 

odštepného závodu Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, š. p. zrekonštruovaný areál 
prameňa juhoslovenskej rieky Ipeľ, ktorý sa na-

chádza pod vrchom Čierťaž vo veporskej časti 
Slovenského Rudohoria. Po prameni Hrona, kto-
rý je ľahko dostupný zo štátnej cesty povyše ho-

rehronskej obce Telgárt je prameň Ipľa ďalší, pre 
turistickú verejnosť sprístupnený prameň vý-
znamnej slovenskej rieky. 

Na vybudovaní ochranného prekrytia samot-
ného prameňa, informačnej tabule v  sloven-
skom i  anglickom jazyku a  prístrešku pre 10 až 
12 osôb sa okrem Správy povodia horného Ipľa 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.  p., 
podieľali aj pracovníci Lesného závodu Lesov 
Slovenskej republiky v Kriváni a niekoľko ďalších 
sponzorov, ktorí pomohli vybudovať tieto objek-
ty v krásnom lesnom prostredí, kadiaľ vedie aj tu-
ristická značka, čím sa prameň Ipľa stáva mimo-
riadne zaujímavým a príťažlivým cieľom turistov, 
ale aj cykloturistov. 

Informačná tabuľa prezrádza, že rieka Ipeľ 
od  svojho prameňa vo výške 1030 m n. m. až 
do  zaústenia do  Dunaja pri Ipeľskom Sokolci 
prekonáva na trase 212 kilometrov výškový roz-
diel až 929 metrov. Na slovenskom území zabe-
rá povodie Ipľa rozlohu 3650 km2, pričom medzi 
jeho najvýznamnejšie prítoky patrí z  ľavej stra-
ny vodný tok Suchá a  z  pravostranných príto-
kov je to Krivánsky potok, Tisovník, Krtíš, Krupi-
nica a Štiavnica.

Na  Ipli boli realizované komplexné vodo-
hospodárske opatrenia, pozostávajúce z  kory-
tovej úpravy, ochranných hrádzí, siedmich hatí, 
ôsmich čerpacích staníc a niekoľkých kilometrov 
kanálov na odvádzanie vnútorných vôd. V rám-
ci oživovania pôvodných ramien a  ich prepoje-
nia so súčasným korytom boli revitalizované ra-
mená na hati Vyškovce nad Ipľom a nad Kubáňo-
vom. Na  zabezpečenie spriechodnenia migrač-
ných bariér boli na hatiach Kubáňovo, Vyškovce 
nad Ipľom a Šahy vybudované rybovody. 

Keďže Ipeľ patrí k vodným tokom s najväčšou 
rozkolísanosťou prietokov, mimoriadne dôležitú 
úlohu to zohrávajú vodné nádrže Ružiná a Ľubo-
reč a vodárenská nádrž Málinec, ktoré v letných 
suchých mesiacoch pomáhajú výrazne zlepšovať 
nízke prietoky v Ipli.

Do povodia Ipľa zasahuje aj sústava chráne-
ných území Natura 2000. Nachádzajú sa tu chrá-
nené územia európskeho významu i  chráne-
né vtáčie územia, ako napríklad Poiplie, Cerová 
vrchovina, Kiarovský močiar, Rimavská kotlina 
a  ďalšie. Medzi najcennejšie mokraďové spolo-
čenstvo patrí Ramsarská kotlina Poiplie.

Ipeľ je aj významným hraničným vodným to-
kom, ktorý tvorí prirodzenú hranicu s Maďarskou 
republikou. Jeho prameň sa tak stáva aj zaujíma-
vým cieľom zahraničných turistov predovšetkým 
z Maďarska. Foto: autor

Informačnú tabuľu v slovenčine a angličtine, ktorá oboznamuje návštevníkov zo základnými údajmi o Ipli 
a jeho povodí si pozorne prezerajú účastníci slávnostného „odomknutia“ prameňa Ipľa, medzi ktorých pri-
šiel aj generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing.  Marián Supek. (Druhý sprava.) 
Po jeho ľavej ruke riaditeľ banskobystrického odštepného závodu SVP, š.p. RNDr.  Marián Siekela 

Celkový pohľad na  zrekonštruovaný areál prameňa Ipľa v  nadmorskej výške 1030 metrov pod vrchom 
Čierťaž. Okrem prístrešku priamo nad prameňom pribudla aj informačná tabuľa a altánok poskytujúci prí-
strešie pred dažďom a posedenie pre 10- až 12-tich turistov
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Výstava

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Vodohospodárske rozmanitosti z povodí riek Ipeľ, 
Hron a Slaná obdivovali aj návštevníci átria MŽP SR

Voda, ako jeden z  atribútov krajinnej mno-
hotvárnosti, tvorí súčasne aj dôležitú súčasť ži-
votného prostredia. Aj preto sa pracovníci Slo-
venského vodohospodárskeho podniku, š. 
p.  rozhodli v  tradičnom výstavníckom átrio-
vom priestore Ministerstva životného prostre-

dia Slovenskej republiky predstaviť vodu vo svo-
jej nevšednej rozmanitosti, ktorá dotvára členi-
tú stredoslovenskú krajinu v povodiach riek Ipeľ, 
Hron a Slaná s prítokom Rimavy. Výstavu nazva-
la jej autorka, Ing. Ingrid Kušniráková, z bansko-
bystrického odštepného závodu SVP, š. p., prá-
ve podľa úžasných vodohospodárskych rozma-
nitostí, ktoré sa vyformovali v priebehu tisícročí, 
ale ktoré v rokoch nie tak dávno minulých vtlači-
li okolitej prírode aj punc technického umu a do-
konalosti človeka, hľadajúceho citlivú symbiózu 
vodohospodárskych technických riešení s okoli-
tým prostredím. 

 Človek už oddávna hľadal spôsoby ako spú-
tať neskrotnú energiu vodného živlu. Najúčin-
nejším riešením sa ukázali predovšetkým vod-
né nádrže, ktoré počas vysokých prietokov vodu 
zadržiavajú a akumulujú a v čase sucha zlepšujú 
prietoky a umožňujú zachovanie vodného živo-
ta pod nádržami.

 Návštevníci výstavy mohli napríklad obdi-
vovať originalitu banskoštiavnických vodných 
nádrží, ktoré už pred niekoľkými stovkami ro-
kov začali písať históriu priehradného staviteľ-
stva na  Slovensku. V  súlade s  „Programom ob-

novy historických vodných diel banskoštiavnic-
kého vodohospodárskeho systému“, sa postup-
ne začala realizovať aj rozsiahla rekonštrukcia 
všetkých problémových častí priehradných hrá-
dzí tak, aby tieto vodné stavby mohli byť bezpeč-
ne prevádzkované. 

 Nemenej zaujímavou zvláštnosťou vodohos-
podárskych riešení v  povodí Hrona je aj Sústa-
va vodných stavieb Motyčky-Jelenec-Staré Hory, 
ktorú, na  rozdiel od  dnes už historických ban-
skoštiavnických tajchov vybudovali „len“ v  20-
tych rokoch minulého storočia a  to predovšet-
kým kvôli výrobe elektrickej energie. 

 Industrializácia Slovenska po II. svetovej voj-
ne a kvalitatívnejší rozvoj spoločnosti si však vy-
žiadal aj prudší rozmach výstavby vodných a vo-
dárenských nádrží. V  Gemeri, Malohonte a  No-
vohrade pribudli hneď tri ďalšie nové vodáren-
ské nádrže Hriňová, Klenovec a Málinec, ktorých 
hlavným poslaním je zabezpečovanie dostat-
ku pitnej vody pre stredoslovenskú vodárenskú 
sústavu, ale súčasne aj transformácia povodňo-
vej vlny v  nádrži, chov rýb a  samozrejme aj vy-
užitie hydroenergetického potenciálu odobera-
nej vody z  vodnej nádrže prostredníctvom ma-
lých vodných elektrární. 

 Medzi ďalšie vodohospodárske zaujímavos-
ti v  tejto stredoslovenskej oblasti patria aj hate 
na  hraničnom vodnom toku Ipeľ. Práve realizá-
ciou rozsiahlej korytovej úpravy došlo k ochrane 
priľahlého územia pred povodňami. Na výstave 

sme mohli obdivovať aj ďalšie zaujímavé vodo-
hospodárske stavby. Napríklad sústava vodných 
stavieb Ružiná – Mýtna nielenže zachytáva vody 
Krivánskeho potoka, ale vodná nádrž Ružiná sa 
stala aj klenotom medzi rekreačne najvyhľadáva-
nejšími vodnými nádržami na Slovensku. 

 V  posledných rokoch 20. storočia pribudla 
na  Hrone aj hať Veľké Kozmálovce, zabezpeču-
júca dostatok vody pre jadrovú elektráreň v Mo-
chovciach, ale súčasne sa vybudovalo aj niekoľko 
viacúčelových vodných nádrží, určených pre poľ-
nohospodárstvo, tak na ochranu pred povodňa-
mi, ako aj zabezpečenie závlahovej vody, ale aj 
na energetické využitie, chov rýb, rekreáciu a po-
dobne.

Výstava Vodohospodárske rozmanitosti v po-
vodí riek Ipeľ, Hron a Slaná sa tak stala obrazovo-
-dokumentárnou kolekciou skutočných prírod-
ných, ale aj technických pozoruhodností, ktoré 
sú neustále pripravené plniť nielen svoju vodo-
hospodársku funkciu, ale spríjemňovať aj po-
city všetkým návštevníkom, ktorí si zájdu či už 
k prameňu Hrona nad Telgártom, prameňu Ipľa 
pod Lomom nad Rimavicou či k štiavnickým taj-
chom, Ružinej, alebo sa rozhodnú hodiť si návna-
du do pomalého, ale hlbokého Ipľa. Výstava v át-
riu Ministerstva životného prostredia priniesla 
kus peknej nefalšovanej prírody, o ktorú sa stara-
jú práve naši vodohospodári z banskobystrické-
ho odštepného závodu SVP, š. p. 

Foto: autor

Výstavu otvoril generálny riaditeľ SVP, š. p.,  Ing. Marián Supek. (vedľa vedú-
ci služobného  úradu MŽP SR JUDr. Ing. Viktor Lehotzký a hovorca MŽP SR Mgr. 
Maroš  Stano) Účastníci vernisáže
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V  dňoch 21. – 22. mája 2014 sa v  Bratisla-
ve na pôde Výskumného ústavu vodného hos-
podárstva konala v poradí už XLI. konferencia 
s  medzinárodnou účasťou „Nové analytické 

metódy v  chémii vody“ – HYDROCHÉMIA 

2014. 
Konferenciu usporiadala Slovenská vodo-

hospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústa-
ve vodného hospodárstva, člen Zväzu slo-
venských vedeckotechnických spoločností 
(ZSVTS). Na  organizovaní konferencie sa po-
dieľali Výskumný ústav vodného hospodár-
stva Bratislava, Ministerstvo životného pros-
tredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vod-
nom hospodárstve na  Slovensku, Slovenská 
vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, 
Československá asociace vodárenských exper-
tů, Zväz slovenských vedeckotechnických spo-
ločností a Slovenský národný komitét IWA. Ge-
nerálnym partnerom konferencie bola spoloč-
nosť Merck Millipore a mediálnymi partnermi 
boli časopisy Vodní hospodářství a  Vodohos-
podársky spravodajca. 

História súčasných konferencií „Nové ana-
lytické metódy v  chémii vody“ – HYDROCHÉ-
MIA sa začala písať v roku 1964, teda pred 50-
timi rokmi. Pôvodne začali konferencie ako 
seminár „Nové analytické metódy v  chémii 
vody“. Jeho pôvodným cieľom bolo zdôrazniť 
skutočnosť, že okrem kvantity sú veľmi dôleži-
té aj kvalitatívne vlastnosti vody. Seminár vzni-
kol ako reakcia na  požiadavky doby, v  čase, 
keď začal rásť význam analýzy vody. Jednou 
z  foriem rozširovania moderných poznatkov 
v tejto oblasti boli stretnutia odborníkov na se-
minároch a konferenciách. 

Počas dvoch rokovacích dní 21. – 22. mája 
2014 bolo na konferencii HYDROCHÉMIA 2014 
prezentovaných 17 prednášok a  12 posterov 
a  bol vytvorený priestor na  odborné disku-
sie medzi účastníkmi konferencie. Odborne sa 
svojimi príspevkami na  konferencii zúčastnili 
autori zo Slovenska, Čiech, Rumunska a Bosny 
a Hercegoviny. 

V rámci prednesených prednášok a mode-
rovanej posterovej sekcie bol prezentovaný ši-
roký súbor tém, ku ktorým sú v ďalšom texte 
uvedené stručné poznámky.

Program konferencie sa venoval požia-

davkám novej európskej legislatívy na che-

mické metódy monitorovania povrchových 

vôd, pričom boli identifi kované problémy so 
stanovením nových látok a  prezentovaný bol 
prehľad používaných analytických metód vy-
hovujúcich požiadavkám smernice 2013/39/
EÚ pre nové prioritné látky, ktoré sa budú tes-
tovať v  Národnom referenčnom laboratóriu 
pre oblasť vôd na  Slovensku. Tento blok sa 
ďalej venoval rôznym prístupom k stanove-

niu stredne prchavých organických látok vo 

vodách pomocou GC/MS. Dôraz bol kladený 
na metódu, založenú na extrakcii dichlórmetá-
nom, ktorá predstavuje univerzálnu a  robust-
nú metódu pre široké spektrum látok v  mat-
riciach s prítomnými nerozpustenými látkami, 
na  ktorých sú sledované analyty často nasor-
bovené. Ďalej bola pozornosť venovaná stabi-

lite vybraných organických látok po sorpč-

nej extrakcii z  vody. Z  dosiahnutých výsled-
kov vyplynulo, že táto metóda je vhodná 
na uchovávanie analytov v prípadoch, kedy je 
potrebné uskladnenie vzoriek pred inštrumen-
tálnou analýzou. Analýze polárnych pesticí-

dov a  ich degradačných produktov v  pod-

zemných vodách pomocou pasívneho vzor-

kovania sa venoval ďalší príspevok. Metódy 
pasívneho vzorkovania eliminujú viaceré ne-
výhody vznikajúce pri bodových odberoch, 
pričom umožňujú zachytenie výkyvov koncen-
trácie kontaminantov vo vode, zjednoduše-
nie analytických postupov a detekciu ultrasto-
pových množstiev látok, ktoré nie sú bežnými 
metódami detekovateľné. Pasívne vzorkova-
nie sa javí ako vhodná metóda pre monitoro-
vanie rôznych znečisťujúcich látok, vrátane pri-
oritných zlúčenín, ktorých ENK (Environmen-
tálne normy kvality) sú veľmi nízke.

Osobitná pozornosť bola na  konferencii 
venovaná stanoveniu nelegálnych drog sa 

ich metabolitov, ako aj „novým syntetic-

kým drogám“ a ich výskytu v Českej republi-
ke. V príspevkoch z VÚV T.G.M. Praha boli pre-
zentované metodiky stanovenia devätnástich 
nelegálnych drog a ich metabolitov v odpado-
vej vode a „nových syntetických drog“, ktorými 
boli spracované vzorky odoberané z  prítokov 
na  vybrané komunálne čistiarne odpadných 
vôd v  Českej republike (mestá Praha, Brno, 
Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, 
Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová) a v ka-
nalizačných systémoch. Získané výsledky vý-
skytu drog ako aj ich hodnotenie sú predbež-

né a v meraniach sa pokračuje aj v roku 2014. 
Na  Slovensku sa sledoval výskyt drog a  lie-

čiv v čistiarňach odpadových vôd vo vybra-

ných mestách (Bratislava, Petržalka, Košice, 
Prešov, Banská Bystrica, Zvolen, Trenčín a Pieš-
ťany). Zo získaných výsledkov vyplynulo, že 
dominantnou drogou v analyzovaných odpa-
dových vodách z uvedených miest bol metam-
fetamín. Na  hodnotenie výskytu týchto látok 
nadväzovala práca zaoberajúca sa degradá-

ciou zvolených typov ilegálnych drog a nie-

ktorých často predpisovaných psychoaktív-

nych liečiv v reálnej odpadovej vode na ČOV 
Petržalka. Schopnosť týchto látok sa degrado-
vať na  čistiarni závisí od  množstva faktorov, 
akými sú napr. biologická a chemická odolnosť 
molekuly alebo schopnosť sorpcie do kalu. 

V oblasti rádiochémie boli príspevky zame-
rané na  stanovenie 226Ra vo vodných vzor-

kách s  využitím sorbentu MnO – PAN (bola 
vypracovaná vysoko účinná metóda separácie 
prírodného rádionuklidu 226Ra z  vodných vzo-
riek, ktorá je založená na  princípe extrakčnej 
chromatografi e využívajúcej selektívny sorbent 
MnO – PAN) a na výsledky monitorovania rá-

dionuklidov v  povrchových vodách (stano-
venie vybraných rádiologických ukazovateľov 
– celková alfa aktivita, objemové aktivity 90Sr, 
137Cs, 3H, 40K, 226Ra, 228Ra a  zhodnotenie úrovne 
ich výskytu vo vybraných povrchových vodách).

Ďalšou tematickou oblasťou prezentova-
nou na  konferencii bolo stanovenie závis-

losti oxidácie organických látok metódou 

CHSK
Cr

 od  koncentrácie dichrómanu dra-

selného. Zo získaných výsledkov vyplynulo, 
že u  väčšiny vybraných látok sa výrazne ne-
prejavil vplyv koncentrácie dichrómanu dra-
selného na  stanovenie CHSKCr vybraných or-
ganických látok, výnimkou bola 2,3-pyridindi-
karboxylová kyselina kedy stupeň oxidácie bol 
o viac než 30 % nižší pri použití nižšej koncen-
trácie dichrómanu draselného. Určenie vplyvu 

kvality kyseliny na  stanovenie dusičnanov 

s 2,6-dimetylfenolom bolo ďalšou prezento-
vanou témou. Z výsledkov práce vyplynulo od-
porúčanie laboratóriám, ktoré vykonávajú toto 
stanovenie, aby novo pripravovaná zmes kyse-
lín bola zo šarží, ktoré sú odskúšané, alebo sa 
vykonala prvotná skúška kyselín v celom spek-
tre blízkej UV oblasti až po začiatok infračerve-
nej oblasti, príp. aplikovať metódu skúšky pri-

XLI. konferencia hydrochémia 2014
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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pravenej zmesi kyselín, a to vždy s malým ob-
jemom pripravovanej zmesi kyselín. Stanove-

nie ortuti v biote bolo ďalšou prezentovanou 
témou. Z  dlhodobého hľadiska je na  monito-
ring povrchových vôd veľmi vhodné a výhod-
né v prípade ortuti používať ryby, nakoľko sú 
prírodnými pasívnými vzorkovačmi a  vďaka 
bioakumulačnej schopnosti ortuti odzrkadľu-
jú stav znečistenia jednotlivých oblastí. Vhod-
nou technikou je technika suchého rozkladu 
bioty in situ v spojení s amalgamáciou a AAS 
detekciou. 

Do  bloku skúšok spôsobilosti laborató-
rií bol zaradený príspevok týkajúci sa skúšok 

spôsobilosti pri vzorkovaní sedimentov. 
Jednalo sa o prvé skúšanie spôsobilosti v ob-
lasti vzorkovania sedimentov, ktorého cieľom 
bolo monitorovanie úrovne vykonávaných od-
berov. Vo väčšine prípadov účastníci preuká-
zali veľmi dobrú odbornú pripravenosť a vhod-
né technické vybavenie pre vykonanie odbe-
rov vzoriek sedimentov. Podstatné pre repre-
zentatívny odber vzoriek sedimentov možno 
považovať vhodné stanovenie účelu vzor-
kovania a  z  toho vyplývajúcu prípravu plánu 
vzorkovania. Významu skúšok spôsobilos-

ti pri zvyšovaní kvality odberu vzoriek od-

padovej vody sa venoval ďalší príspevok. Cie-
ľom týchto skúšok je externá kontrola pracov-
níkov odberových skupín jednotlivých labora-
tórií, porovnateľnosť výsledkov analýz vzoriek 
odobraných účastníkmi, kontrola správnosti 
odberu vykonaného jednotlivými odberový-
mi skupinami a  odhaľovanie prípadných ne-
dostatkov pri výkone odberu vzoriek odpado-
vej vody. V rámci využitia údajov z validácie 

a kontroly kvality na odhad neistoty mera-

nia boli v ďalšom príspevku porovnané tri rôz-
ne spôsoby stanovenia odhadu neistoty mera-
nia pre stanovenie amónnych iónov spektro-
fotometrickou metódou podľa normy STN ISO 
7150-1 a bolo poukázané na možnosť využitia 
novej normy ISO 11352 na stanovenie neisto-
ty merania na základe údajov z validácie a kon-
troly kvality. 

Oblasť mikrobiologických skúšok a  ich vý-
sledkov reprezentovali témy zamerané na po-

užitie metódy sekvenčnej analýzy na  po-

tvrdenie identifi kácie enterobakterálnych 

izolátov z  krasových vôd. Použitá metóda 
potvrdila, že všetky izoláty koliformných bak-
térií identifi kované biochemicky patrili do če-
lade Enterobacteriaceae. Doteraz získané vý-
sledky sekvenčnej analýzy bude potrebné pre 
celkové zhodnotenie kvality podzemných kra-
sových vôd vybraných jaskýň doplniť ďalšími 
sekvenčnými analýzami s  použitím väčšieho 
spektra genetických markerov. Ďalšia prezen-
tácia bola zameraná na prevalenciu multire-

zistentných kmeňov baktérií v odpadových 

vodách na Slovensku. Vyplýva z nej, že koli-

formné baktérie a stafylokoky sú bežnou mik-
rofl órou odpadových vôd, pričom podiel rezis-
tentných a  multirezistentných kmeňov pred-
stavuje závažný problém a  ako najúčinnejšie 
antibiotikum voči S. aureus sa javí chloramfe-
nikol, prípadne ciprofl oxacín a cefoxitín v prí-
pade koliformných baktérií najmä tetracyklín, 
avšak ich účinnosť nie je absolútna. Väčšina 
týchto mikroorganizmov sa v  priebehu tech-
nologických procesov prebiehajúcich na ČOV 
čiastočne zachytáva na  tuhých matriciach 
a čiastočne sa počas jednotlivých stupňov čis-
tenia fyzikálne alebo chemicky inhibuje. 

Hodnotenie stavu/kvality povrchových 
a  podzemných vôd sa zaoberali viaceré prí-
spevky. Prvé možno spomenúť príspevky za-
merané na  indikatívne hodnotenie stavu 

rieky Bosny a  vytvorenie podporného sys-

tému pre rozhodovanie pri redukcii rizika 

znečisťovania rieky Bosny (obidve témy sú 
výstupom projektu SfP 984073, ktorý je spon-
zorovaný Divíziou verejnej diplomacie NATO 
v rámci programu „Veda pre mier“). Ekologic-
ký stav rieky Bosny bol pri prameni v dobrom 
ekologickom stave, v druhom vodnom útvare 
rieky Bosny (Sarajevo) bol vo veľmi zlom sta-
ve a ostatné vodné útvary boli v priemernom 
ekologickom stave. Indikatívne hodnotenie 
chemického stavu priamo nepreukázalo ne-
súlad so stanovenými ENK. Na základe vyhod-
notenia získaných údajov bolo možné indiko-
vať súčasné aj potenciálne problémy v povo-
dí rieky Bosny. Dosiahnuté výsledky môžu slú-
žiť ako pilotný projekt pre ďalšie sub-povodia 
v Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Vý-
sledky sú k dispozícii pre využitie pri príprave 
Plánu manažmentu jednotlivých povodí Bos-
ny a  Hercegoviny, ako aj druhého Medziná-
rodného plánu manažmentu povodia Dunaja. 
Ďalší príspevok bol zameraný na hodnotenie 

významu rieky Bílina ako historického a sú-

časného zdroja znečistenia pre nakladanie 

so sedimentmi v povodí Labe. V rámci rieše-
nia boli zdokumentované lokality s výskytom 
sedimentov, vrátane odhadu ich množstva, ri-
zika ich remobilizácie za vyšších vodných sta-
vov a  celkového rizika pre manažment sedi-
mentov v medzinárodnom povodí rieky Labe. 
Významným prínosom bolo zistenie miery 
kontaminácie sedimentov znečisťujúcimi lát-
kami relevantnými pre rieku Labe. Riešenie 
poslúžilo ako modelový príklad pre iné časti 
medzinárodného povodia Labe, pretože nie-
ktoré prístupy a skúsenosti sú prenosné. Ďal-
ší príspevok sa venoval hodnoteniu vývo-

ja kvality povrchovej vody juhozápadné-

ho Slovenska. Z vyhodnotenia údajov o kvali-
te povrchovej vody vyplýva, že počas obdobia 
1989 – 2010 dochádzalo k zlepšovaniu kvality 
vody. Bolo preukázané znižovanie koncentrá-
cií chloridov, síranov, dusičnanov a  fosforeč-

nanov vo vode a tiež zlepšovanie kyslíkového 
režimu povrchovej vody daného územia. Che-

mickému zloženiu a  kvalite vôd v  Krásno-

horskej jaskyni sa venoval ďalší príspevok. Zo 
získaných výsledkov vyplýva, že jaskynné vody 
(priesakové vody a  vody podzemných tokov) 
majú relatívne dobrú kvalitu a ani pri vysokých 
stavoch nedochádza k ich výraznejšiemu zhor-
šeniu. Je možné predpokladať, že komuniká-
cia jaskynného toku s  povrchom je pozvoľ-
ná a dostatočne dlhá na to, aby sa vody z po-
vrchu stačili dostatočne mineralizovať, výnim-
kou sú extrémne hydrologické situácie, ktoré 
sú spojené predovšetkým so zhoršením sen-
zorických vlastností vôd. Do  tohto prezentá-
cií bloku možno zaradiť aj príspevok zamera-
ný na prezentáciu využitia multiparametro-

vej sondy EXO v  rámci Spoločného medzi-

národného prieskumu kvality vody Dunaja 

(JDS3), ktorý sa uskutočnil v roku 2013. Použi-
tie sondy možno zaradiť medzi nové prístupy, 
ktoré by sa dali zaradiť aj do rutinného moni-
torovania.

Do posledného tematického bloku je mož-
né zaradiť príspevky zamerané na využitie oli-

godynamie ako jeden zo spôsobov dezin-

fekcie pitnej vody. Na  dezinfekciu vody sa 
začal používať okrem množstva iných che-
mických produktov aj produkt prírodný, a  to 
na báze koloidného striebra. Pri aplikácii účin-
nej látky tohto prípravku do studne sa častice 
striebra usadia na stenách studne, a tak doká-
žu úspešne plniť svoju funkciu aj niekoľko me-
siacov. Koloidné striebro sa tak môže využiť 
na dezinfekciu pitnej vody. Ďalší príspevok bol 
zameraný na využitie heterogénnych systé-

mov na  báze zeolitu a  fotoaktívnych látok 

pri úprave vôd. Z  experimentálnych výsled-
kov vyplynulo, že oba testované stabilné hete-
rogénne systémy sú účinné vo fotodynamickej 
inaktivácii E. coli. Získané poznatky vedú k zá-
veru, že porfyríny predstavujú triedu fotosenzi-
tizérov, ktoré v kombinácii so zeolitovými čas-
ticami by mohli byť potenciálne užitočné pre 
životné prostredie. Využitie riasovej kultúry 

pri dekontaminácii vôd s obsahom chrómu 
bolo predmetom ďalšieho príspevku. Je v ňom 
prezentované porovnanie biosorpcie chrómu 
z vodnej matrice v natívnej a simulovanej vzor-
ke využitím vybraného druhu riasy Chlorella sp. 
Na rozklad vybraných aromatických zložiek 

benzínu ozonizáciou a  ozonizáciou v  kom-

binácii s ďalšími procesmi bol zameraný ďal-
ší príspevok. Je zistené, že biologické a fyzikál-
ne procesy čistenia sú často málo efektívne 
pri odstraňovaní týchto zlúčenín, kým čistia-
ce procesy, ktoré využívajú na rozklad hydro-
xylový radikál dosahujú veľmi dobré výsledky. 
Zo získaných výsledkov vyplynulo, že skúmané 
procesy s využitím ozónu pri odstraňovaní sle-
dovaných ropných látok z vodného prostredia 
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Konferencia

Pitná voda 2014

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2014 sa v Tábore v Čes-
kej republike konala medzinárodná konferencia 
Pitná voda 2014, ktorá bola 12. pokračovaním 
konferencií „Pitná voda z údolních nádrží“. Kon-
ferenciu usporiadal W&ET Team, České Budějovi-
ce. Na organizovaní konferencie sa podieľalo 14 
partnerov. 

Konferencia bola zameraná na  problema-
tiku pitných vôd v  celej jej šírke a  bola určená 
predovšetkým vlastníkom a  prevádzkovateľom 
úpravní vôd, pracovníkom podnikov povodí, 
pracovníkom z  oblasti hygieny, chémie a  tech-
nológie vody, limnológie, zdravotného inžinier-
stva, hydrotechniky, pracovníkom projektových 
a  konzultačných organizácii a  orgánom štátnej 
správy a samosprávy miest a obcí i ďalším, kto-
rých sa problematika pitných vôd dotýka. Konfe-
rencia s touto témou je stále aktuálna a tento rok 
sa konalo už jej 20. výročné pokračovanie. Prvá 
sa konala v roku 1990 v Prachaticiach, zúčastni-
lo sa jej 165 účastníkov. Druhá sa konala už v Tá-
bore v roku 1992.

Prednášky sa venovali aktuálnym problé-
mom a  tematickým okruhom, ktoré vyplynu-
li z  minulých konferencií a  tiež aktuálnych otá-
zok v  riešenej problematike. Boli to hlavne tie-
to témy:
  problematika ochranných pásiem vo vzťa-

hu k  upraviteľnosti a  zabezpečenosti kvality 
a množstva pitnej vody

  procesy prebiehajúce v  nádržiach význam-
ných z vodárenského hľadiska, ich ovplyvne-
nie hospodárením v povodí nádrže a sezón-
nym ovplyvnením kvality surovej vody

  hospodárenie a  manipulácia s  vodou 
na  nádržiach z  vodárenského hľadiska, hyd-
rodynamika nádrží

  účinnosť rôznych technologických procesov 
úpravy povrchovej a podzemnej vody vzhľa-
dom k  jednotlivým významným typom zne-

čistenia (zákal, humínové látky, extracelulár-
ne organické látky, liečivá, mikroznečistenie, 
rôzne typy organizmov...)

  moderné technologické postupy úpravy 
vody, ich overovanie v laboratóriu či polopre-
vádzke a ich význam pre prax

  hygienické požiadavky na kvalitu pitnej vody, 
ich plnenie a  vývoj do  budúcna, distribúcia 
pitnej vody bez chemickej dezinfekcie

  problematika pitnej vody vo vzťahu k aktuál-
nemu a budúcemu stavu legislatívy

  dobré príklady riešení praktických prevádz-
kových problémov.
V  priebehu 4 rokovacích dní bolo na  konfe-

rencii Pitná voda 2014 prezentovaných 54 pred-
nášok, 7 posterov a 8 prezentácií fi riem. Bol vy-
tvorený priestor na  odborné diskusie. Odborne 
sa svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili 
autori z Česka, Slovenska a Nemecka. 

Konferencia začala večerným stretnutím 
účastníkov konferencie, ktoré bolo venované 
„Hyde parku“ názorov z rôznych pohľadov na zá-
sobovanie pitnou vodou. Motívom stretnutia 
boli: „Trendy a vízie v zásobovaní pitnou vodou - 
pohľady od povodí ku kohútiku a späť“. 

V  nasledujúcich dňoch pokračovali rokova-
nia v  jednotlivých sekciách. V  oblasti koncepč-
ných otázok vodárenstva a vodného hospodár-
stva boli prednášky zamerané na  sociálne as-
pekty spotreby pitnej vody, vodárenstvo a zme-
ny v zákone o vodovodoch a kanalizáciách. Veľa 
pozornosti a prednášok bolo venovaných kvalite 
surovej vody, pesticídom a tiež liečivám. S ohľa-
dom na  dostatok zdrojov pitnej vody viaceré 
prednášky boli zamerané na  vývoj kvality suro-
vej vody, ochranným pásmam.

V  rámci technologických procesov úpravy 
vody sa prednášky venovali problematike rekar-
bonizácie, poloprevádzkovému overovaniu se-
parácie mangánu, novému zloženiu a  rôznoro-

dému využitiu fi ltračného materiálu Fitralite mo-
no-multi-fi ne, ako jednej z dôležitých tém vodá-
renstva, alternatívnym fi ltračným materiálom, 
odstraňovaniu kovov. 

Dezinfekcia pitnej vody rezonovala na  kon-
ferencii z  rôznych uhlov pohľadu. Veľa priesto-
ru bolo venovaného problematike prevádzky vo-
dovodnej siete bez použitia chemickej dezinfek-
cie. Na  druhej strane tvorba vedľajších produk-
tov dezinfekcie pitnej vody a ich riziká z pohľadu 
zdravia obyvateľstva.

Prednášky sekcie týkajúcej sa stability pit-
nej vody, ekotoxikológie sa zaoberali napríklad 
problematikou asimilovateľného organického 
uhlíka a históriou legislatívy na Slovensku v ob-
lasti ekotoxikológie. 

Podobne ako na  konferencii Hydrochémia 
2014 aj v  Tábore rezonovala téma prítomnosti 
drog a liečiv v odpadových vodách.

Viaceré prednášky sa venovali téme rekon-
štrukcii, modernizácii a  inovácii úpravní vody 
a  to na  úrovni projektovej a  tiež na  úrovni rea-
lizačnej.

Večer 28. 5. bol venovaný profesorke 
RNDr.  Alene Sládečkovej, CSc., ale aj spomien-
ke na dlhoročných pracovníkov, ktorí vtisli pečať 
vodárenstvu na Slovensku a v Česku a ktorí nás, 
žiaľ, v posledných týždňoch opustili - RNDr. Vlas-
te Onderíkovej, PhD., prof. Ing. Pavlovi Pitterovi, 
DrSc., doc. RNDr. Jiřímu Popovskému, CSc. 

V rámci konferencie Pitná voda 2014 sa usku-
točnila aj  komentovaná prehliadka výstavy:  
„Voda – učme sa jej rozumieť“ v  táborskej „Ga-
lérii 140“. Výstavu pripravil MUDr. František Koží-
šek, CSc. v spolupráci s nemeckým Ústavom pre 
výskum prúdenia.

Príspevky z  konferencie sú publikované 
v zborníku prednášok, ktorý je k dispozícii v kniž-
nici Výskumného ústavu vodného hospodárstva 
v Bratislave.

RNDr. Lívia Kijovská, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

umožnili dosiahnuť vysoké účinnosti odstrá-
nenia týchto látok. 

Príspevky z  konferencie sú publikova-

né v zborníku prednášok, ktorý je k dispozí-
cii v Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti 
pri VÚVH na adrese:

Slovenská vodohospodárska spoločnosť 

pri VÚVH Bratislava, Nábr. arm. gen.  L. Svo-
bodu 5, 812 49 Bratislava 1, Slovensko

Obsah zborníka z konferencie, vybrané pre-
zentácie a fotogaléria sú uverejnené na inter-
netovej stránke VÚVH – http://www.vuvh.sk/
index.php/sk_SK/rozne/publikacie-zborni-
ky#19.

LITERATÚRA
Hydrochémia 2014 „Nové analytické metó-

dy v chémii vody“, 21. – 22. mája 2014, Brati-

slava, Slovenská republika, Hucko Pavel (Edit.), 
str. 232, ISBN 978-80-89062-97-3, © Slovenská 
vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen 
ZSVTS 

Kontakt:

Ing. Pavel Hucko, CSc.
Tel.: +421259343424, Mobil: +421905965515, 
e-mail: hucko@vuvh.sk



30  Vodohospodársky spravodajca   7 – 8  2014

Maroš Stano, Ministerstvo životného 

prostredia SR:

Pre rezort životného prostredia je ob-
lasť vody jednou zo zásadných priorít. Ve-

rejnosť chce mať dostatok kvalitnej a čistej 
vody, účinné opatrenia proti povodniam 
a  využívať hydroenergetický potenciál na-
šich tokov bez dopadu na životné prostre-
die. K  tomu treba pripočítať požiadavky 
na kvalitnú infraštruktúru siete vodovodov 
a kanalizácie. Skĺbiť tieto predstavy je aj ko-
munikačne komplikované a veľká výzva. Re-
zort pracuje pod drobnohľadom verejnos-
ti a  jeho rozhodnutia musia byť transpa-
rentné a odôvodnené. To zohľadňujeme aj 
v našej  komunikačnej línii, snažíme sa pri-
blížiť ľuďom ťažké témy tak, aby boli čo naj-
zrozumiteľnejšie a chápali ich priamy kon-
krétny prínos pre život. Odborníci zo sekcie 
ministerstva, vodohospodári, alebo hydro-
meteorológovia si tento aspekt dobre uve-
domujú a  touto cestou chcem spoluprá-
cu v  mene odboru komunikácie oceniť. Aj 
vďaka tomu rezort aj v tejto oblasti získava 
uznanie a rešpekt, ktorý si právom zaslúži.

Ľuboš Krno, Slovenský vodohospo-

dársky podnik, š. p.:

Vziať na  seba zodpovednosť transfor-
movať širokú vodohospodársku problema-
tiku do povedomia a chápania verejnosti si 
vyžaduje nielen dobré spoznanie vodné-
ho hospodárstva, ale aj ovládanie psychiky 
novinárskeho myslenia a neraz aj dostatok 
poriadnej dávky odvahy i trpezlivosti. Keď-
že som takmer 30 rokov pôsobil ako rozhla-
sový spravodajca, v  žurnalistických začiat-
koch som prešiel 4-ročnou televíznou pra-
xou a 5-ročné praktické skúsenosti som zís-
kal aj z vydávania printového média, tak mi 
nie je cudzia ani jedna forma mediálnej ko-
munikácie, čo v  súčasnej pozícii hovorcu 
považujem za  obrovskú výhodu. Čo mi je 
však cudzie a s čím sa nikdy nezmierim, je 
„hľadanie senzácie za každú cenu“ zo strany 
niektorých tzv. novinárov. Žiaľ, súčasná me-
diálna komunikácia priniesla aj takýto štýl 
práce. Som však veľmi rád, že väčšina no-
vinárov patrí medzi skutočných „profíkov“, 
ktorí ovládajú aj etické zásady žurnalisti-

ky. Veľmi rád s nimi spolupracujem a vďa-
čím im za to, že práve oni dokážu prostred-
níctvom svojich médií jasne, zrozumiteľne 
a pravdivo informovať verejnosť o proble-

matike protipovodňovej ochrany, starostli-
vosti o  vodné toky, nádrže, ochranné hrá-
dze, kanálovú sieť odvádzania tzv. vnútor-
ných vôd, ako aj o všetkých ostatných čin-
nostiach vodného hospodárstva. Občas sa 
síce stane, že si nás nielen bežný občan, ale 
aj novinár popletie s vodármi. Pred niekoľ-
kými mesiacmi mi napríklad telefonovala 
jedna mladá televízna redaktorka a  poža-
dovala stanovisko, čo budeme robiť, keď 
nás sprivatizujú. Opýtal som sa, že kto, kedy 
a prečo by nás mal sprivatizovať? Na to mi 
odvetila, „že veď aj v Grécku a Portugalsku 
idú privatizovať vodárov“. Nuž, priznám sa, 
trvalo mi to ešte poriadnu chvíľu, kým som 
jej dokázal vysvetliť, že vodári boli u  nás 
sprivatizovaní už dávno, no my sme vodo-
hospodári, ktorí sa starajú o  naše najväč-
šie bohatstvo - o  vodohospodársky maje-
tok štátu, ktorý je v zmysle čl. 4 Ústavy SR 
neprivatizovateľný. Odvtedy sa už neozva-
la. Takže trpezlivosť a systematické, doslo-
va mravčie úsilie pri prezentovaní práce vo-
dohospodárov je nesmierne dôležitým fak-
torom postupného zviditeľňovania nášho 
mena v  povedomí občanov. Aby dokázali 
pochopiť, že vodohospodári, ak niekde pri 
vodnom toku, alebo priamo z neho odstrá-
nia nežiaduce porasty, tak nedevastujú prí-
rodu, ako sa im to niekto snaží vsugerovať, 
ale chránia občanov a ich majetok pre prí-
pad povodne a ak inde zvyšujú a spevňujú 
ochranné hrádze, alebo vybudujú aj betó-
novú priehradu, tiež je to v záujme ochra-
ny ich životov a majetku pred hrozbou po-
vodní. Na jeseň v roku 1974 som ako mla-
dý televízny elév zažil a fi lmoval obrovskú 
povodeň v Banskej Bystrici. Bol to taký sil-
ný emocionálny zážitok, že zanechal vo 
mne rešpekt pred veľkou vodou na celý ži-
vot a vždy keď sa niekde schyľuje k povodni 
mám ho pred očami. Bolo to aj vlani v Bra-
tislave, no najkrajším pocitom bolo to, že 
sme mohli informovať o obrovskom úspe-
chu protipovodňových opatrení, ktoré sa 
tam vybudovali. 

Názory

Čo hovoria hovorcovia
(alebo ako hovoriť o vode a životnom prostredí)

Naši vodohospodárski odborníci veľmi dobre vedia, aká je voda dôležitá. Uvedomuje si to však dostatočne aj laická verej-

nosť? Ako teda treba o vode hovoriť, aby aj laická verejnosť intenzívnejšie vnímala nenahraditeľnosť vody a potrebu jej 

ochrany? V čom spočíva zmysluplná a efektívna komunikácia o vode a životnom prostredí medzi odborníkmi a verejnosťou? 

Spýtali sme sa na to hovorcu ministra životného prostredia SR, ako aj hovorcov niektorých rezortných organizácií
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Názory

Ivan Garčár, Slovenský hydrometeo-

rologický ústav:

Prístup človeka k vode a vodným zdro-
jom sa v posledných rokoch radikálne zme-
nil. Kým sedemdesiate a osemdesiate roky 
minulého storočia sa vyznačovali vyso-
kou spotrebou vody na  jedného obyvate-
ľa, dnes zažívame opačný extrém. Voda ako 
strategická surovina sa stala príliš drahou 
komoditou pre ekonomicky slabšie vrstvy 
obyvateľstva, najmä pre dôchodcov. Do-
dávatelia vody hovoria dokonca o  kriticky 
nízkej spotrebe, ktorá spôsobuje technické 
problémy pri dodávke.

V súvislosti s klimatickými zmenami na-
vyše narastá citlivosť a  zraniteľnosť kraji-
ny, spoločnosti a  jednotlivca na  javy, kto-
ré môžu priniesť vysoké národohospo-
dárske škody, dokonca straty na  životoch. 
Práve týmito javmi sa zaoberá a monitoru-
je SHMÚ. Pri ochrane a prevencii pred po-
vodňami, suchom, eróziou a zosuvmi pôdy, 
ale aj ďalšími prírodnými javmi by sme mali 
v budúcnosti viac počítať s aspektmi socio-
logickými a psychologickými, nielen s hyd-

rologickými a  technickými. Zmysluplná 
a efektívna komunikácia o vode a životnom 
prostredí medzi odborníkmi a verejnosťou 
je preto stále aktuálnejšia. 

Na  stretnutiach so zodpovednými zá-
stupcami štátnych orgánov a  organizácií 
preto hovoríme aj o potrebe zvýšiť investí-
cie verejných fi nancií do  činnosti hydro-
meteorologickej služby na  SHMÚ.  Ich nie-
koľkonásobná návratnosť je zaručená. Úlo-
ha hydrometeorologickej služby spočíva 
v meraní, tvorbe a poskytovaní údajov a in-
formácií, ktoré sú v  spolupráci s  meteoro-
logickou službou nenahraditeľné pri pre-
vencii pred už spomínanými nebezpečný-
mi javmi. Zároveň dokáže vytvárať a posky-
tovať napríklad aj také produkty, akými sú 
návrhové veličiny ako zdroj dôležitých od-
borných vstupov do  projektovania vodo-
hospodárskych diel a stavieb a do riadenia 
vodného hospodárstva na Slovensku. 

Zuzana Kolačanová, Výskumný ústav 

vodného hospodárstva:

Výskumný ústav vodného hospodár-
stva sa zapája do viacerých vedecko-tech-
nických projektov, ktoré súvisia s  posil-
ňovaním povedomia o  vode a  mnohé sa 
uskutočňujú aj s medzinárodnými partner-

mi. Cieľom všetkých projektových aktivít 
je udržiavať výstupy a  odkazy konkrétne-
ho projektu stále živé a prospešné pre všet-
ky cieľové skupiny - mladú generáciu, širo-
kú verejnosť, verejnú správu a odborníkov 
vo vodohospodárstve. Zmysluplná a  efek-
tívna komunikácia o  vode by nemala za-
búdať na rozšírenie záujmu detí, ale aj do-
spelých o  problematiku vody, v  poukazo-
vaní na ochranu vodných zdrojov a šíreniu 
osvety o  ich racionálnejšom využívaní. Ur-
čite v tom môžu pomôcť dobre pripravené 
kampane, prezentácie projektov, worksho-
py, semináre a  iné podujatia organizova-
né v  rámci  Svetového dňa vody, ale aj in-
ternet, rôzne publikácie, metodické mate-
riály a  brožúry. Čo sa týka našej organizá-
cie, budeme aj naďalej informovať o našich 
aktivitách prostredníctvom webovej strán-
ky Výskumného ústavu vodného hospo-
dárstva a súčasne naďalej udržiavať stránku 
www.vodajezivot.sk k projektu LIFE+, ale aj 
projektové stránky ďalších projektov, kto-
ré taktiež poskytujú veľa zaujímavostí širo-
kému spektru cieľových skupín. Problema-
tiku vody určite treba chápať v širšom me-
radle, a preto je potrebné komunikovať čo 
najzrozumiteľnejšie a v čo najväčšom mož-
nom počte informačných a  mediálnych 
kampaní.

Diana Migaľová, Vodohospodárska 

výstavba, š. p.: 

Slovensko je na streche Európy. To zna-
mená, že všetka povrchová voda odteká 
riekami do  iných štátov. Najúčinnejší spô-
sob ako si vytvoriť zásoby vody na  suché 
obdobia je výstavba nádrží. Nerovnomer-

ný výskyt vody v čase a priestore spôsobu-
je škody nielen pri prebytku, ale aj pri jej 
nedostatku. Preto je potrebné s  ňou účel-
ne hospodáriť – akumulovať ju pre obdo-
bie nedostatku a  predchádzať nepriazni-
vým účinkom vody v čase jej prebytku. 

Vodohospodárska výstavba, š.p., ako už 
z jej názvu vyplýva, sa zaoberá práve výstav-
bou vodných nádrží, ktoré sú veľmi dôleži-
té pre zachovanie rovnováhy ekosystému 
v  časoch, keď nám klimatické výkyvy spô-
sobujú obdobia mohutných povodní a ná-
sledne obdobia sucha. Aby sa informácia 
o potrebe stavby vodných nádrží a ochra-
ny vodných zdrojov šírila hlavne u mláde-
že, Vodohospodárska výstavba, š.  p., v spo-
lupráci s MŽP SR organizuje výtvarnú súťaž 
pre deti základných škôl, ktorej hlavnou té-
mou je symbióza vody a zeme. Druhý roč-
ník tejto súťaže bol, rovnako ako vlaňaj-
ší, vyhlásený 22. 3. 2014 – na Svetový deň 
vody - a  vyhlásenie výsledkov pripadlo 
na  22. 4. 2014, kedy si pripomíname Deň 
zeme. Myšlienku ochrany vody podporu-
jeme aj aktívnou spoluprácou na medziná-

rodnom projekte Danube Day, ktorý každo-
ročne organizujeme spolu s rezortnými or-
ganizáciami MŽP SR a  Bratislavským regi-
onálnym ochranárskym združením. Počas 
tohto projektu majú dospelí aj deti mož-
nosť bližšie sa zoznámiť s naším veľtokom, 
jeho faunou a fl órou. 

V budúcnosti by sme chceli pokračovať 
v  týchto i  podobných projektoch, pretože 
veríme, že zaujímavé interaktívne poduja-
tia sú najlepšou formou, ktorou môžeme 
komunikovať potrebu ochrany vody a  za-
chovania vodných zdrojov pre budúce ge-
nerácie. 

-red-
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K 90. narodeninám Doc. Ing. Stanislava Štěrbu, CSc.

Začiatkom januára tohto roku sa pán 
docent Ing.  Stanislav Štěrba, CSc. dožil 90 
rokov. Narodil sa 11.1. 1924 v  Zlámanke, 
okres Kroměříž. V  roku 1949 začal študo-
vať na  fakulte inžinierskych stavieb býva-
lej SVŠT v  Bratislave a  toto štúdium v  roku 
1954 ukončil s  vyznamenaním. Od  roku 
1953, teda ešte počas štúdia na vysokej ško-
le, pracoval ako asistent na polovičný úvä-
zok na  Katedre hydrotechniky. Po  ukonče-
ní štúdia ostal ešte ako odborný asistent 
na  katedre do  roku 1959. Následne nastú-
pil do  Výskumného ústavu energetického 
v  Bratislave, kde pracoval ako samostatný 
výskumný pracovník do  roku 1962. V  tom 
čase naďalej pôsobil aj ako externý učiteľ SvF SVŠT v  Brati-
slave, kde viedol cvičenia z predmetu Využitie vodnej energie.

Ako externý ašpirant pod  vedením prof.  Čábelku, DrSc. 
v roku 1961 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a následne 
bol v  roku 1962 menovaný docentom pre  odbor Hydrotech-
nické stavby s  pôsobiskom na Katedre hydrotechniky. Do roku 
1990 prednášal Hydrauliku, Vodohospodárske stavby a Vybra-
né state z hydroenergetiky. Počas pôsobenia na Stavebnej fa-
kulte úspešne viedol študentov vo  vedecko-odbornej činnosti 
a diplomových prácach. Na poli doktorandského štúdia úspeš-
ne vyškolil 3  ašpirantov, ktorí obhajobou svojej práce získali 
vedecký titul PhD.

Popri pedagogickej činnosti veľmi aktívne spolupracoval 
s praxou. Podieľal sa na riešení 7 prípadov komplikovaného za-
kladania stavieb pre Spojprojekt. Viedol a bol hlavným riešite-
ľom viacerých realizovaných vodohospodárskych stavieb (od-
berné objekty čerpacích staníc, malé vodohospodárske nádr-
že, modelový výskum na Slovensku ojedinelého krytého prevo-
du toku Handlovky potrubím a iné). Z riešení rezortných úloh 
pre  Vodné elektrárne Trenčín sú známe jeho štúdie a  návrhy 
na rekonštrukciu vodných elektrární a posudzovanie budúcej 
prevádzky navrhovaných prečerpávacích elektrární a  mnohé 
iné, ktorých bol taktiež vedúcim alebo hlavným riešiteľom (cel-
kom 13 úloh). Medzi jednu z  jeho najzaujímavejších prác ur-

čite patrí práca pre  neurochirurgickú klini-
ku Lekárskej fakulty UK „Matematické mode-
lovanie prietoku krvi v  cievnych systémoch“, 
ktorou dal podnet na ďalšie využitie matema-
tického modelovania prietoku krvi v tele člo-
veka v  lekárskej praxi. V  spolupráci s  kated-
rou matematiky riešil náročné dlhodobé štát-
ne úlohy, napr.: „Výpočtové metódy rýchlost-
ných a  tlakových polí“, kde naplno uplatnil 
svoje vedomosti a poznatky z hydrauliky.

Okrem knižných publikácií určených od-
bornej verejnosti a  študentskej komuni-
te (spolupráca na  učebniciach vydaných 
prof. Čábelkom a Ing. Bánom, spoluautorstvo 
na  stavebných encyklopédiách a  vydaných 

6 učebných textov z  prednášaných disciplín) uverejnil z  vý-
skumnej a ostatnej činnosti okolo 30 odborných článkov a vy-
pracoval okolo 60 posudkov kvalifi kačných prác a rezortných 
výskumných úloh.

Po celú dobu svojej aktívnej činnosti pôsobil v štátnych ko-
misiách pre obhajoby diplomových prác u nás na Stavebnej fa-
kulte a na Vysokom učení technickom v Brne ako aj  vo viace-
rých súťažných porotách a odborných komisiách.

Vzhľadom na dobré vedomosti najmä z hydrauliky sa hlb-
šie zaoberal štúdiom fyziky a  matematiky a  ich aplikáciami 
na počítačoch. Získané poznatky si nenechával pre seba, rád 
sa s nimi delil s kolegami na katedre, kde je ešte aj v súčasnos-
ti častým hosťom.

Na návrh Katedry hydrotechniky bola doc. Ing. Stanislavo-
vi Štěrbovi, CSc., pri príležitosti jeho životného jubilea za dl-
horočnú vedecko-pedagogickú prácu a prínos k rozvoju spo-
lupráce Katedry hydrotechniky s  praxou, dekanom Svf STU 
prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD., udelená Plaketa Staveb-
nej fakulty STU.

Pri príležitosti jeho 90. narodenín prajeme nášmu jubilanto-
vi predovšetkým pevné zdravie, rodinnú pohodu a  aby si za-
choval ešte dlhý čas svoj životný elán a optimizmus.

Ing. Miroslav Gramblička, PhD., 
Katedra hydrotechniky Svf STU

K 80. narodeninám RNDr. Ladislava Duloviča
Známy slovenský hydrológ, RNDr.  La-

dislav Dulovič, oslávil koncom mája osemde-
siatiny. 

Narodil sa 29. 5. 1934 v Cíferi. Po maturi-
te v Trnave v roku 1952 odišiel do Bratislavy 
na  Prírodovedeckú fakultu UK. Študoval  od-
bor hydrológia – klimatológia. Už rok pred 
ukončením školy sa zoznamoval s  prácou 
na Hydrometeorologickom ústave,  po absol-
vovaní ho v roku 1957 zaradili na odbor hyd-
rológia Slovenska a  zverili mu povodie Hro-
na. V roku 1960 sa stal vedúcim odboru hyd-
rológie povrchových vôd pre celé Slovensko. 

Slovenskému hydrometeorologickému 
ústavu zostal verný po celý svoj profesionál-
ny život, viac ako 40 rokov. Do dôchodku odi-
šiel v roku 1996. 

Hlavnou pracovnou náplňou RNDr.  Du-
loviča bola hydrometria povrchových vôd, 
teda tá časť hydrológie, ktorá sa zaoberá 
nielen spôsobmi merania hydrologických 
prvkov a  potrebnými prístrojmi, ale aj me-
tódami ich získavania, prenosom, spraco-
vaním a  archiváciou hydrologických úda-
jov. Počas jeho dlhodobého pôsobenia sa 
zaslúžil o  kvalitne vybavenú sieť vodomer-
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K 85. narodeninám Ing. Antona Sikoru, CSc.

V  marci oslávil významné životné jubi-
leum – 85. narodeniny – významný sloven-
ský vedec a  vodohospodár, Ing.  Anton Si-
kora, CSc.

Ing.  Anton Sikora, CSc. sa narodil 
13.  marca 1929 v  Žiline. Po  absolvovaní 
štúdia na  Stavebnej fakulte vtedajšej Slo-
venskej vysokej školy technickej v  Brati-
slave a na Polytechnike vo Varšave praco-
val jeden rok v  hydraulickom laboratóriu 
Poľskej akadémie vied v  Gdaňsku. Po  ná-
vrate z  Poľska nastúpil v  roku 1954 do  Vý-
skumného ústavu vodného hospodárstva 
v  Bratislave, ktorému venoval celý odbor-
ný život.

Vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva sa po-
pri riešení výskumných úloh pre potreby vodohospodár-
skej praxe, ktorých realizované výsledky nájdeme prakticky 
na celom Slovensku, zaoberal Ing. Sikora na úrovni základ-
ného výskumu otázkami hydrauliky šachtových priepadov, 
zimného režimu vodných diel a plavby. V roku 1964 obhájil 
dizertačnú prácu venovanú zavzdušneniu šachtových prie-
padov a udelili mu vedeckú hodnosť kandidát technických 
vied.

Ing.  Sikora pôsobil v  rokoch 1969 a  1970 ako expert 
UNESCO v  Kambodži, kde pracoval na  riešení morfologic-
kého vývoja riečnej delty Mekongu a tiež sa podieľal na za-
vádzaní hydraulického výskumu. Po  návrate z  Kambodže 
bol vymenovaný za  riaditeľa Výskumného ústavu vodné-
ho hospodárstva. V  tejto funkcii, ktorú vykonával takmer 
20 rokov, uplatnil v prospech rozvoja ústavu a vodohospo-
dárskych vied na Slovensku svoje výborné riadiace a orga-
nizačné schopnosti. Výskumný ústav nadobudol pod jubi-
lantovým vedením veľmi dobré meno aj v zahraničí a stal 
sa medzinárodným strediskom vedecko-technických infor-
mácií vo vodnom hospodárstve, bol koordinátorom prác 
podunajských štátov v  rámci hydrologickej dekády a  me-
dzinárodného hydrologického programu monografie Du-

naja, podieľal sa na  vypracovaní generál-
neho plánu využitia vôd Hornej Guiney, 
výskumu využitia riek Tygris a Eufrat v Ira-
ku a celého radu ďalších medzinárodných 
projektov.

Popri riadení Výskumného ústavu vod-
ného hospodárstva bol Ing.  Sikora členom 
vedeckých rád Slovenskej akadémie vied 
a Slovenskej vysokej školy technickej, aktív-
ne pracoval vo viacerých odborných komi-
siách rezortu vodného hospodárstva a tiež 
bol dlhší čas predsedom Československej 
a Slovenskej vodohospodárskej spoločnos-
ti ČSVTS.

V  roku 1990 sa jubilant vrátil k  hydro-
technickému výskumu. Počas nasledujúcich takmer desia-
tich rokov vyriešil celý rad náročných výskumných úloh, 
medzi iným výskum priestorového a  hladinového režimu 
ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja, výskum prognó-
zy hladinového a morfologického vývoja Dunaja na úseku 
od Gabčíkova po Kližskú Nemú, modelový výskum hate Si-
ladice, výskum zaústenia Kysuce do  Váhu, výskum zimné-
ho režimu vodného diela Žilina, výskum ľadového režimu 
na sútoku Váhu a Oravy a viacero ďalších výskumných úloh 
týkajúcich sa problematiky križovania diaľničných a želez-
ničných mostov s vodnými tokmi.

V  súčasnosti si Ing.  Anton Sikora,  CSc. už užíva zaslúže-
ný dôchodok. Stále sa však pri rôznych stretnutiach živo za-
ujíma o  dianie v  slovenskom vodnom hospodárstve a  naj-
mä v  „jeho“ Výskumnom ústave vodného hospodárstva. 
V mene kolegov z Výskumného ústavu vodného hospodár-
stva a  všetkých slovenských vodohospodárov želáme ju-
bilantovi pevné zdravie a  ešte mnoho ďalších spokojných 
a šťastných rokov. 

Ing. Martin Bačík, PhD., MŽP SR

a redakcia časopisu Vodohospodársky spravodajca

ných staníc a  zabezpečenie spoľahlivých 
merných kriviek prietokov pre všetky vodo-
merné stanice v správe SHMÚ. V 60. rokoch 
zaviedol do  monitorovacej siete limnogra-
fi cké prístroje a  špičkové technické vybave-
nie na meranie prietokov. 

Dlhodobo pôsobil ako expert v  komisi-
ách pre hraničné vody, spolupracoval najmä 
s Rakúskom a Maďarskom, neskôr aj s Ukra-
jinou, Poľskom a Českom. Zakladal a viedol 
spoločné merania,  vyhodnocovania a  od-
súhlasovania prietokov na  hraničných úse-
koch našich tokov. RNDr.  Dulovič pomer-
ne veľkú časť svojej práce venoval výskumu. 
Spomenieme niektoré z  najdôležitejších vý-

sledkov jeho práce: podieľal sa na spracova-
ní hydrologických pomerov ČSSR, na  spra-
covaní N-ročných prietokov, na  zavádzaní 
merania a  spracovania teploty vody vo vo-
domerných staniciach, na  vybraných stani-
ciach zaviedol meranie plavenín, bol vedú-
cim expedičných meraní na  reprezentatív-
nom povodí Belá počas Medzinárodnej hyd-
rologickej dekády UNESCO a  po  odchode 
do  dôchodku spracoval pre SHMÚ prvé de-
saťročné predĺženie radu prietokov na  Du-
naji v  Bratislave - vyčíslil denné prietoky 
za roky 1891 - 1900. 

Nielen hydrológom na  SHMÚ zanechal 
RNDr. Dulovič dobrý a zdravý základ; ten slú-

ži všetkým, ktorí čerpajú z  bohatého zdroja   
kvalitných údajov a informácií o našich povr-
chových tokoch. 

Čas od času sa s RNDr. Dulovičom stretne-
me, hlavne na platforme Klubu seniorov hyd-
rometeorologickej služby. A zdá sa, že čas je 
k nemu stále prívetivý. Pri tejto príležitosti by 
sme Lackovi Dulovičovi radi zapriali aj cez 
Vodohospodárskeho spravodajcu za  všet-
kých priateľov a  bývalých kolegov dobré 
zdravie a spokojnosť. 

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc. 
a Ing. Ondrej Tausberik, 

Slovenský hydrometeorologický ústav
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K 60. narodeninám Ing. Karola Munku, PhD.

23. februára sa v plnom zdraví a pracov-
nom eláne dožil svojich 60 rokov Ing.  Ka-
rol Munka, PhD. - významná osobnosť slo-
venského vodného hospodárstva v  oblas-
ti úpravy vôd a  dlhoročný pracovník Vý-
skumného ústavu vodného hospodárstva 
v Bratislave.

Narodil sa v Bratislave, aj základnú školu 
a gymnázium navštevoval v Bratislave.

Ing.  Karol Munka, PhD. pracuje 37 ro-
kov vo Výskumnom ústave vodného hos-
podárstva. Je absolventom Chemickotech-
nologickej fakulty Slovenskej vysokej ško-
ly technickej v  Bratislave, Katedra chémia 
a  technológia životného prostredia, odbor 
technológia vody. Na začiatku svojej odbornej praxe sa ve-
noval mechanicko-chemickým postupom čistenia odpa-
dových vôd z  vybraných prevádzok chemického a  potravi-
nárskeho priemyslu. Od  r. 1989 sa zaoberá problematikou 
technológie úpravy vody a  kvalitou pitnej vody. V  rokoch 
1990 – 2000 bol spoluriešiteľom projektov v oblasti úpravy 
vody „ZP 531-016 Odstránenie toxických organických látok 
pri úprave vody“ a  „ZP 531-052 Riešenie ekologicko-tech-
nických problémov pri zásobovaní Záhorskej nížiny pitnou 
vodou.“ V  tomto období sa podieľal ako riešiteľ aj na  rie-
šení dvoch projektov „514-78 Výskum upraviteľnosti pitnej 
vody a environmentálne aspekty vodných tokov“ a „08-514-
36 Biologické metódy odstraňovania dusíkatých látok pri 
úprave pitných vôd.“ 

V  rokoch 2000 – 2008 riešiteľsky spolupracoval na  vý-
znamných rezortných vedecko-výskumných projektoch za-
meraných na  problematiku zásobovania pitnou vodou, 
úpravy vody a zabezpečenia kvality pitnej vody ako projekt 
PHARE REAP „Implementation of Drinking Water Directive 
in Slovakia”, projekty RVT „27-42 Zdravá pitná voda – súčasť 
potravinového reťazca“ a  „27-35 Zabezpečenie kvality pit-
nej vody pri doprave“. Svoju odbornosť si zvyšoval formou 
doktorandského štúdia na Katedre zdravotného a environ-
mentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU Bratislava, 
ktoré ukončil roku 2003. 

Ing. Karol Munka, PhD. sa aktívne zúčastňoval na riešení 
etapovej úlohy „WP1: Industrial Reguirements (Water sup-
ply systems and bioterrorism)“, ktorá sa riešila v rámci me-
dzinárodného projektu „Diagnostic Nanotech and Micro-
tech Sensors (DiNaMicS)“, ktorý bol riešený v  rámci 6th 
Framework Programme, Priority 3. Taktiež sa aktívne za-
pájal do  vypracovania návrhu troch etáp (WP 1, 2, 4) pro-
jektu „Radioactivity Surveillance of Drinking Water Distri-
bution Systems“, ktorý bol podaný v  rámci 7th Framework 
Programme. V  roku 2008 sa  vo významnej miere podieľal 

na  vypracovaní návrhu projektu „Bezpeč-
nosť dodávky pitnej vody“, ktorý bol poda-
ný v  rámci Nórskeho finančného mecha-
nizmu a  následne aj riešený v  období sep-
tember 2009 – apríl 2011. Bol zodpoved-
ným riešiteľom viacerých výskumných úloh 
z  oblasti technológií úpravy vody, hodno-
tenia kvality pitných vôd a  technickej po-
moci pre vodárenské spoločnosti.

Ing.  Karol Munka, PhD. svoje odborné 
poznatky a  skúsenosti uplatnil pri riešení 
medzinárodných a  domácich vedecko-vý-
skumných projektov, výskumných úloh pre 
vodárenskú prax, organizáciou odborných 
seminárov o  problematike vodného hos-

podárstva, v  početných publikáciách uverejnených v  našej 
i  zahraničnej odbornej literatúre, aktívnou účasťou na  vý-
znamných vodárenských konferenciách doma i  v  zahra-
ničí. Novými poznatkami získanými na  základe vlastných 
experimentálnych prác sa zaslúžil o  ich praktickú využiteľ-
nosť pri hodnotení kvality surovej a pitnej vody a technolo-
gických procesov úpravy vody a  nadväzne vo vodohospo-
dárskej praxi pri ochrane podzemných a povrchových vodá-
renských zdrojov a  zabezpečení kvality pitnej vody pri dis-
tribúcii. Je autorom a spoluautorom viacerých technických 
a  technologických postupov v  úprave vody a  stabilizácie 
vody pri jej doprave. Veľmi erudovane sa zapájal aj do prí-
pravy legislatívnych, koncepčných a strategických materiá-
lov vodného hospodárstva. Je spolupôvodcom podanej pri-
hlášky vynálezu „Spôsob prípravy kompozitného sorbenta 
na odstraňovanie kontaminantov z vôd“. 

Ing.  Karol Munka, PhD. dlhoročnou prácou vo Vý-
skumnom ústave vodného hospodárstva vo významnej 
miere prispel k  napĺňaniu základnej myšlienky trvalo udr-
žateľného rozvoja v  oblasti vodného hospodárstva svojím 
zodpovedným a príkladným plnením výskumných úloh, rie-
šením problémov vodárenskej praxe a tiež výchovou novej 
generácie vodohospodárov.

Za  svoju  dlhoročnú prácu vo vodnom hospodárstve mu 
bola v  júni 2014 udelená Cena ministra životného prostre-
dia SR za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starost-
livosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky.

Milý Karol, pri príležitosti životného jubilea, Ti blahože-
láme z  celého srdca, prajeme Ti pevné zdravie, ešte mno-
ho, mnoho pracovných úspechov, ale tiež veľa pohody v ro-
dinnom kruhu. Tešíme sa, že sme s Tebou v rovnakom čase 
na rovnakom mieste.

Ing. Peter Belica, CSc., Ing. Pavel H ucko, CSc. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva 
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Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V máji a júni 2014 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN EN ISO 18365: 2014 (75 1105) 
Hydrometria. Výber, zariadenie a  pre-
vádzka vodomernej stanice 

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN ISO 18365: 2014 sa 

rušia tieto dve normy:
STN ISO 1100-1: 2000 (75 1105) Mera-

nie prietoku kvapalín v otvorených kory-
tách. Časť 1: Zriadenie a  prevádzka vo-
domernej stanice 

TNI ISO/TR 8363: 2010 (75 1200) Me-
ranie prietoku kvapalín v otvorených ko-
rytách. Všeobecné návody na výber me-
tódy

STN EN ISO 16665: 2014 (75 7757) 
Kvalita vody. Pokyny na  kvantitatívny 
odber a  spracovanie vzoriek makro-
fauny morského dna

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN ISO 16665: 2014 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN ISO 
16665: 2006.

STN EN 15910: 2014 (75 7761) Kva-
lita vody. Návod na odhad početnosti 

rýb mobilnými hydroakustickými me-
tódami

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 17994: 2014 (75 7814) 

Kvalita vody. Požiadavky na  porovná-
vanie relatívnej výťažnosti mikroorga-
nizmov podľa dvoch kvantitatívnych 
metód

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN ISO 17994: 2014 

sa ruší STN EN ISO 17994: 2005 Kvalita 
vody. Kritériá na  hodnotenie rovnocen-
nosti mikrobiologických metód.

STN EN 936: 2014 (75 8240) Chemi-
kálie používané pri úprave vody na pit-
nú vodu. Oxid uhličitý

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 936: 2014 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 936: 
2007.

STN EN 16380: 2014 (75 8427) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Peroxomonosíran draselný

Norma vyšla v anglickom jazyku.

STN EN 16381: 2014 (75 8428) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Peroxodisíran disodný

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16399: 2014 (75 8429) Che-

mikálie používané na  úpravu vody 
v bazénoch. Tiosíran sodný

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16400: 2014 (75 8430) Che-

mikálie používané na  úpravu vody 
v bazénoch. Peroxid vodíka

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16409: 2014 (75 8431) Che-

mikálie používané na  úpravu vody 
v bazénoch. Dolomitové vápno

Norma vyšla v anglickom jazyku.

K 1. 6. 2014 vyšla oprava STN:

Oprava O1: 2014 k  STN EN ISO 

9377-2: 2003 (75 7524) Kvalita vody. 
Stanovenie uhľovodíkov C10 – C40. 
Časť 2: Metóda používajúca extrakciu 
rozpúšťadlom a  plynovú chromato-
grafi u

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce

tel.: +420 283 981 432

        +420 603 416 043
fax: +420 283 980 127

www.jako.cz 
e-mail: jako@jako.cz

Humor Petra Gossányiho
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Opustili naše rady

Za doc. Ing. Dušanom Rusnákom, PhD.

Dňa 27. apríla 2014 nás náhle, vo veku 62 rokov, opustil 
doc.  Ing.  Dušan Rusnák, PhD., ktorý bol dlhoročným členom Ka-
tedry zdravotného a  environmentálneho inžinierstva Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave.

V  docentovi Rusnákovi tak stráca vodohospodárska vedecká 
a  odborná verejnosť významného odborníka v  oblasti mestskej 
hydrológie, hydrauliky stokových sietí, v oblasti stokovania a čiste-
nia odpadových vôd ako aj odborníka vo vodnom hospodárstve. 

Doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD., sa narodil v Zlatej Idke 8. janu-
ára 1952. Vysokoškolské štúdium ukončil roku 1976 na Stavebnej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so špeciali-
záciou Zdravotné inžinierstvo. Na katedru nastúpil 1. 8. 1976 ako 
odborný asistent. V roku 1983 obhájil kandidátsku dizertačnú prá-
cu. Dňa 1. 3. 1988 bol menovaný za docenta. V období od októbra 
1987 do decembra 1989 pôsobil vo funkcii prodekana Stavebnej 
fakulty SVŠT. Od februára 1997 do februára 2002 bol vedúcim Ka-
tedry zdravotného inžinierstva a od februára 2002 vedúcim odde-
lenia kanalizácií na Katedre zdravotného inžinierstva. 

Pedagogický proces zabezpečoval vo všetkých predmetoch sú-
visiacich s odkanalizovaním a čistením odpadových vôd. Zvlášť sa 
špecializoval v oblasti hydrológie urbanizovaných území, hydrau-
liky stokových sietí a ich objektov a objektov čistiarní odpadových 
vôd. Veľkú časť informácií na prednáškach odovzdával tiež zo skú-
seností získaných z vlastnej vedeckovýskumnej činnosti. Poznatky 
z problematiky stokovania si prehĺbil aj na dvoch dlhodobých po-
bytoch v zahraničí.

Dlhodobo pôsobil vo funkcii predsedu komisií pre štátne záve-
rečné skúšky a  obhajoby diplomových prác na  Stavebnej fakul-
te STU v Bratislave, na Fakulte stavebnej ČVUT v Prahe a na VUT 
v Brne.

Bol školiteľom početných bakalárskych a  diplomových prác 
a  školiteľom doktorandov. Bol autorom a  recenzentom viace-
rých dočasných vysokoškolských učebníc, oponentom pre riešenie 
mnohých vedeckých a odborných úloh v oblasti vodného hospo-
dárstva.

V roku 1993 sa stal autorizovaným stavebným inžinierom SKSI, 
členom technickej komisie č.1 „Vodovody a kanalizácie“ a predse-
dom subkomisie „Kanalizácie“. Od roku 1999 bol členom Asociácie 
čistiarenských expertov SR, od roku 2004 vykonával funkciu pod-
predsedu komisárov pre overovanie odbornej spôsobilosti na pre-
vádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Bol čle-
nom Slovenského národného komitétu IWA.

Vo vedeckovýskumnej činnosti bol vedúcim mnohých pro-
jektov VEGA, KEGA a  riešiteľom APVV a  zahraničných projektov 
NATO, TEMPUS, členom riešiteľského kolektívu Centrum excelent-
nosti protipovodňovej ochrany územia.

Počas svojho pôsobenia na  fakulte mal veľmi bohatú pub-
likačnú činnosť, v  rámci ktorej formuloval viacero odborných 
a  vedeckých záverov a  odporúčaní využívaných v  kanalizač-
nej teórii a praxi. Publikoval mnoho odborných a vedeckých prí-
spevkov v  domácich i  zahraničných časopisoch, pravidelne sa 
aktívne zúčastňoval vedeckých a  odborných konferencií doma 
aj v zahraničí. 

Riešil témy týkajúce sa hydraulických strát trením pri tlakovom 
prúdení odpadových vôd; spôsoby výpočtu podmienok beznáno-
sového režimu v stokách; matematické modely na výpočet výdat-
ností náhradných dažďov s platnosťou pre celé územie Slovenska; 
hodnotenie vplyvu odľahčovacích komôr na  kvalitu vôd v  povr-
chových tokoch bilančnými parametrami; aplikáciu princípu prí-
pustného podielu ročne odľahčovaných vôd vo výpočtoch obje-
mu kanalizačných dažďových nádrží spojených s  odľahčovaním 
v podmienkach Slovenska; využitie jednoduchšieho modelu na vý-
počet náhradných dažďov pre priamy výpočet objemov detenč-
ných ako aj retenčných nádrží, či iných vsakovacích objektov. Ve-
noval sa decentralizovanému odvodneniu urbanizovaných úze-
mí, kde svoju pozornosť upriamil na zefektívnenie postupov pri vý-
počte vsakovacích zariadení rôznych druhov.

Pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov - mu dekan Staveb-
nej fakulty STU v Bratislave udelil vyznamenanie Plaketa akademi-
ka Bellu za prínos v oblasti vodného hospodárstva na Slovensku.

Doc. Rusnák aktívne pracoval až do času, keď mu náhla zme-
na zdravotného stavu túto činnosť znemožnila a po krátkej cho-
robe nás náhle opustil.

V docentovi Rusnákovi strácame odborníka, ktorý v oblasti vod-
ného hospodárstva vykonal mnoho práce a jeho náhly odchod ne-
znamená len stratu odborníka, ale aj človeka, ktorý bol obklopený 
množstvom priateľov. Jeho životnú púť stále sprevádzali spomien-
ky na rodnú obec, ktorá mala na jeho celoživotnú púť vplyv a kto-
rej význam zdôrazňoval pri každej vhodnej príležitosti.

Vynikal pracovitosťou a  zodpovedným prístupom k  riešeniu 
problémov, čo vyžadoval aj od  študentov a  spolupracovníkov. 
Jeho študenti boli a sú v praxi uznávaní a hrdí na svojho učiteľa. 
Ľudskosť, spolupatričnosť, túžba po poznaní a nesmierna vitalita 
boli jeho hnacou silou, ktorá bola taká veľká, že pozitívne zasiah-
la každého v jeho okolí. Dušan, ostalo prázdne miesto na katedre, 
ale nie v spomienkach Tvojich priateľov a kolegov.

Česť Tvojej pamiatke!  

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU
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Opustili naše rady

Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.

Profesor Pitter se narodil v  Českých Budějovicích. 
Po  absolvování reálného gymnázia byl přijat na  Vyš-
ší průmyslovou školu chemickou v  Praze, kterou ukon-
čil maturitou v roce 1950. V letech 1951 až 1956 studoval 
na Fakultě technologie paliv a vody tehdejší Vysoké ško-
ly chemicko-technolo gického inženýrství v Praze, kde byl 
již za studií i zaměstnán - zpočátku jako laborant, po ab-
solvování jako asistent a  v  roce 1959 byl jmenován od-
borným asistentem. V  roce 1963 obhájil titul kandidáta 
technických věd (CSc.), v roce 1978 byl jmenován docen-
tem pro obor hydrochemie, následovalo udělení hodnos-
ti doktora technických věc (DrSc.) v  roce 1987 a  jmeno-
vání profesorem pro obor technologie vody v roce 1990. 

Pan profesor byl třináct let tajemníkem katedry 
a  v  roce 1989 byl zvolen vedoucím Ústavu technologie 
vody a  prostředí; tuto funkci zastával až do  roku 1997. 
Od  roku 2002 působil jako emeritní profesor na  Ústa-
vu technologie vody a prostředí, kde se ještě v roce 2013 
v  letním semestru podílel na  přednáškách z  hydroche-
mie. Pedagogicky byl aktivní i mimo VŠCHT, připomeňme 
např. jeho přednášky z chemie vody na Stavební fakultě 
ČVUT v letech 1974 až 1990. 

Svoji pedagogickou dráhu profesor Pitter započal 
v sedmdesátých letech minulého století převzetím před-
nášek a semináře z předmětu hydrochemie a napsáním 
skript „Chemie vody“, která později rozšířil a  přejmeno-
val na „Hydrochemii“. Knižní podoba Hydrochemie vyšla 
v SNTL poprvé v roce 1981, následovala další vydání v le-
tech 1990, 1999, 2009 (již ve Vydavatelství VŠCHT) a prav-
děpodobně ještě letos se dočkáme pátého vydání. Kniha 
Hydrochemie je dosud jedinou v ČR vydanou knižní pub-
likací týkající se specifi cky hydrochemie a  vyznačuje se 
velmi komplexním přístupem k problematice složení vod 
a  hodnocení jejich jakosti. Publikační aktivita prof.  Pit-
tera však nestála jen na  Hydrochemii, naopak byla mi-
mořádně vysoká: pan profesor je autorem nebo spolu-
autorem celkem 260 publikací v časopisech nebo sborní-
cích, sedmi skript a sedmi monografi í, z nichž dvě byly vy-
dány v zahraničí. 

Vědecko-výzkumná práce prof. Pittera je spjata se stu-
diem biologické rozložitelnosti organických látek ve  vo-
dách. Zkoumal vztahy mezi biodegradabilitou a chemic-
kou strukturou širokého spektra organických látek, zej-

ména však tenzidů. Spolu s  doc.  Chudobou se mu po-
dařilo v roce 1990 vydat v nakladatelství CRC Press v USA 
monografi i „Biodegradability of Organic Substances in 
the Aquatic Environment“. 

Velmi přínosná byla snaha prof. Pittera prosadit v ob-
lasti hydroanalytiky a hydrochemie důsledné používání 
jednotek SI soustavy a  nové terminologie. V  rámci své-
ho působení v Českém normalizačním institutu, resp. po-
zději v ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metro-
logii a  státní zkušebnictví) se podílel na  přípravě, revizi 
a zavádění norem ISO a EN do vodohospodářské praxe. 
Z  dalších aktivit lze uvést např. jeho dlouhodobou spo-
lupráci s  MŽP týkající se vlivu pracích a  čisticích pros-
tředků na životní prostředí a dlouholetou aktivitu ve Vě-
decké radě Hydro bio logického ústavu AV ČR v  Českých 
Budějovicích. O  mimořádném uznání odborných kvalit 
prof. Pittera svědčí i jeho zvolení členem Inženýrské aka-
demie České republiky (IA ČR) v roce 1999. Byl zakláda-
jícím členem Československé asociace vodárenských ex-
pertů a byl členem Asociace pro vodu ČR. Fakulta tech-
nologie paliv a  vody na  VŠCHT ocenila odbornou a  pe-
dagogickou činnost profesora Pittera udělením Medaile 
prof.  Ferdinanda Schulze (1985) a  Medaile prof.  Emila 
Votočka (2002). V  roce 2009 obdržel od  ÚNMZ Cenu 
 Vladimíra Lista. 

Díky svým osobním kvalitám byl všeobecně uznáván 
jako vynikající editor, vedoucí pedagogických či odbor-
ných skupin a  předseda komisí. Byl v  podstatě bezkon-
fl iktní osobností. Nečinil ukvapená rozhodnutí, a tak ob-
vykle neměl zapotřebí své názory a rozhodnutí zásadně 
měnit. Vždy se snažil o  pokud možno objektivní přístup 
k  pracovním i  osobním problémům kolegů a  měl smysl 
pro nenásilné řízení kolektivu. Pedagogicky ani odborně 
v podstatě nikomu nekonkuroval, neboť si vytvořil vlast-
ní odbornou doménu. Významně přispěl k rozvoji hydro-
chemie a  hydroanalytiky; pedagogické a  publikační ak-
tivity jej v  ČR vynesly na  první místo v  oboru hydroche-
mie. Rovněž se stal mezinárodně uznávaným odborní-
kem na biodegradabilitu povrchově aktivních látek. 

Vladimír Sýkora a Hana Kujalová

Ústav technologie vody a prostředí
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

* 13. 7. 1930 -  24. 5. 2014
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no 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 vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
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 in-
ternete:<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. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách 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 prí-
spevku.

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 zamestná-
vateľov 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 úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
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, milí vodohospodári,
úvodom by som sa chcela poďakovať dlhoročnému pred-

sedovi Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve 

na  Slovensku, Ing.  Jánovi Munkáčimu, za  jeho aktívny, profesi-

onálny a  zároveň ľudský prístup pri práci. Taktiež by som rada 

poďakovala aj kolegom - RNDr. Oľge Majerčákovej, CSc., za pre-

cíznu a  vysoko kvalifi kovanú prácu v  odborných komisiách 

a JUDr. Júliusovi Cvancingerovi za právnu pomoc a rady.

Na Zhromaždení predstaviteľov zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve na Slovensku, ktoré sa konalo 29. apríla 2014, bolo 

schválené nové zloženie výkonnej rady a  revíznej komisie, zvo-

lený nový tajomník, podpredsedovia, predsedovia odborných 

komisií a  predseda redakčnej rady časopisu Vodohospodársky 

spravodajca.

Združenie pokračuje v  činnosti prostredníctvom odborných 

komisií, keďže jeho činnosť sa každoročne riadi schváleným roz-

počtom a akčným plánom na príslušný rok.

Združenie ašpiruje aj naďalej reagovať na oprávnené požia-

davky svojich členov uplatňovaním názorov a  odborných sta-

novísk k  rozhodujúcim zámerom vodného hospodárstva, spo-

lupracuje s  orgánmi štátnej správy v  záujme zlepšovania pod-

mienok pre profesijnú činnosť a zúčastňuje sa na legislatívnych 

úpravách zákonov a vyhlášok. Aj keď niektorí zakladajúci členo-

via odchádzajú do  dôchodku a  nahradili ich noví, hlavným cie-

ľom Združenia aj naďalej ostáva obhajovať a ochraňovať spoloč-

né záujmy zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. 

Prostredníctvom časopisu Vodohospodársky spravodajca by 

sme chceli šíriť nové vedecké informácie vo vodnom hospodár-

stve pre vodohospodárov, ale aj priblížiť sa k čitateľovi - laikovi 

a zvýšiť celkové povedomie o vode. Tém je v tejto oblasti určite 

veľa, preto sa budeme snažiť sústreďovať, analyzovať a spraco-

vávať dôležité poznatky a skúsenosti z praxe doma aj v zahraničí 

a zabezpečiť ich popularizovanie a rozširovanie pre účelné využí-

vanie. Obsahová skladba časopisu je súčasťou vzdelávania a vý-

chovy v oblasti vodného hospodárstva, preto sa nebránime ino-

vovaniu, ktoré zahŕňa jednak modernejšiu grafi ku, ale aj prag-

matickejšie spracovanie tém.

Ďalším dôležitým bodom je vzťah Združenia a  Odborového 

zväzu DREVO, LESY, VODA. Zatiaľ čo zamestnávatelia presadzu-

jú racionalizáciu vodohospodárskych procesov, odborárom ide 

o presadenie záujmov zamestnancov, preto sa budeme usilovať 

udržiavať korektné vzťahy a dobrú spoluprácu.

Osobne by som vyzdvihla dôležitosť zvyšovania povedomia 

o vode v oblasti výchovy mladých ľudí formou rôznych konferen-

cií, seminárov, výstav, súťaží a ocenení. Na tomto poli spolupra-

cujeme s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej repub-

liky, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom, Slovenským vodohospodár-

skym podnikom, š. p., Vodohospodárskou výstavbou, š. p., ako 

aj so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Zrealizovali sme spo-

ločne niekoľko zaujímavých podujatí a radi o nich budeme infor-

movať aj naďalej prostredníctvom webu Združenia, ale aj časopi-

su Vodohospodársky spravodajca.

Na  záver by som chcela zaželať Združeniu do  ďalších rokov 

veľa pracovných úspechov, dobrých nápadov a  samozrejme aj 

dostatok fi nančných prostriedkov. 

Ing. Ľubica Kopčová, PhD. 

predsedníčka Výkonnej rady ZZVH
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25 rokov vodárenskej nádrže Starina
Ing. Jana Sabolová, Ing. Stanislav Dobrotka

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice

Vodárenská nádrž Starina je situova-
ná severovýchodne od  Sniny na  toku 
Cirocha, v riečnom kilometri 37,250.

CHARAKTERISTIKA VODNÉHO 
DIELA:
Typ hrádze: zemná, sypaná
Parametre hrádze 
 Výška: 50,00 m
 Dĺžka hrádze v korune: 311,00 m
 Šírka: 7,00 m
Maximálna prevádzková hladina: 
340,00 m n. m.
Minimálna prevádzková hladina: 
309,60 m n. m.
Maximálna retenčná hladina: 343,00 m 
n. m.
Objem  – celkový: 59,80 mil. m3

z toho  – stály: 6,02 mil. m3

 – zásobný: 45,05 mil. m3

 – retenčný: 8,73 mil. m3

Zatopená plocha: 311,4 ha 
Kóta koruny hrádze: 345,00 m n. m.
Kóta dna nádrže: 295,00 m n. m.
Maximálny povolený odber: 1200 l.s-1 

ÚČELOM VODNÉHO DIELA JE:
a/ zabezpečiť pitnú vodu do Výcho-

doslovenskej vodárenskej sústavy,
b/ znížiť povodňové prietoky pod 

vodným dielom,
c/ zabezpečiť minimálne prietoky 

na Ciroche pod nádržou Q355 = 140 l.s-1

a  v  období od  1.7. do  31.10. na 
Q = 250 l.s-1.

Prevádzkovateľom nádrže je Slo-
venský vodohospodársky podnik, š. p., 
Odštepný závod Košice, Správa povo-
dia Laborca, Michalovce.

Vodárenská nádrž slúži hlav-
ne na  akumuláciu vody pre jej odber 
na úpravňu a následnú úpravu pre pit-

né účely. Úpravňa vody, ktorej správ-
com je Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s. je situovaná v Stakčíne.

Súbor stavieb vodárenskej nádrže 
Starina a skupinového vodovodu pod-
ľa projektu Hydroconsultu Bratislava 
bol realizovaný v rokoch 1981 až 1988 
generálnym dodávateľom – Inžinierske 
stavby Košice.

Súbor stavieb vodárenskej nádrže 
Starina a  skupinového vodovodu pat-
ril v  dobe realizácie medzi najväčšie 
stavebné vodohospodárske komplexy 
na  Slovensku. Práce od  provizórneho 
odberu na  Ciroche až po  prívod vody 
cez Prešov až do  Košíc boli rozdelené 
do šiestich stavieb: 

I. stavba – provizórny odber, prí-
vodné potrubie na  úpravňu a  do  Sni-
ny, úpravňa vody v Stakčíne (1. etapa) 
a vodojem v Snine, 
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II. stavba – priehrada, preložky ciest 
a vedení, úpravy v nádrži a povodí, 

III. stavba – prívodné potrubie Sni-
na – Vranov nad Topľou, vodojemy Hu-
menné a Vranov, 

IV. stavba – prívod Vranov nad Top-
ľou – Prešov, prečerpávacia stanica Ha-
nušovce, vodojemy Medzianky a  Pre-
šov, 

V. stavba – rozšírenie úpravne vody 
na 1 000 l.s-1 (2. etapa),

VI. stavba – prívod vody z  Prešova 
do Košíc. 

Najrozsiahlejšou a technicky i  tech-
nologicky najnáročnejšou stavbou 
z  uvedeného súboru bola výstavba 
hrádze a príslušných objektov v rámci 
II. stavby. 

Pri zakladaní hrádze sa nevyskyt-
li ťažkosti. Pred založením hrádze však 
bolo potrebné previesť rieku Cirochu 
cez funkčný objekt a  odvádzač pod 

priehradný profi l a pre vylúčenie verej-
nej dopravy zo staveniska zabezpečiť 
preložku štátnej cesty smerom na Ulič. 
V  prvej fáze boli vykonávané práce 
na  preložke štátnej cesty a  výstavbe 
dočasného koryta Cirochy. 

V  rámci vyvolaných investícií boli 
vybudované preložky štátnych a  les-
ných ciest v celkovej dĺžke 18 km, pre-
ložila sa trasa elektrického a  telefón-
neho vedenia a  boli presídlené a  asa-
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nované obce Starina, Dara, Ostrožnica, 
Zvala, Smolník, Veľká Poľana a Ruské.

Výsledky dlhodobého pozorova-
nia kvality vody v rieke Ciroche ukáza-
li, že voda z  nádrže Starina bez úpra-
vy nebude vyhovovať požiadavkám 
normy na  kvalitu pitnej vody. Vodná 
nádrž Starina a  úpravňa vody v  Stak-
číne tvoria spolu veľkokapacitný zdroj 
pitnej vody, schopný pokryť potrebu 
na  značnom území východosloven-
ského regiónu. Vodný zdroj však sám 
o sebe nemôže spĺňať túto úlohu, vodu 
treba dodať spotrebiteľom aj do vzdia-
lenejších oblastí. Na  tento cieľ slú-
ži skupinový vodovod, ktorý privedie 
samospádom vodu až do  okresu Vra-
nov a ďalej pomocou prečerpávania až 
do  Prešova a  do  Košíc. Hlavnú kostru 
skupinového vodovodu tvorí oceľové 
potrubie priemeru 1000 mm. Začína sa 
pri úpravni vody nad Stakčínom a pri-
vádza vodu najprv do vodojemu mesta 
Snina s obsahom 2 x 10 000 m. Na ce-
lom potrubí sú navrhnuté objekty s od-
bočkami do jednotlivých obcí ležiacich 
na trase, ktoré umožnia ich dodatočné 
napojenie na  skupinový vodovod bez 
prerušenia jeho prevádzky. Dĺžka trasy 

z úpravne vody v Stakčíne do Košíc je 
134,5 km.

Ochrane kvality vody vo vodáren-
skej nádrži Starina je venovaná zvýše-
ná pozornosť. Územná ochrana zdro-
ja sa realizuje prostredníctvom pásiem 
hygienickej ochrany (PHO). Hranice 
týchto pásiem a režimy v nich sú urče-
né rozhodnutím OÚŽP Košice-vidiek, 
v súlade s úpravou MZdr. SR č. 17/79 .

Sledovanie kvality vody v nádrži sa 
vykonáva systematicky od roku 1987. 

Kontrolné profily stálej pozorovacej 
siete sú situované na prítoku Cirochy 
do  nádrže (riečny km 43,80), na  prí-
toku Stružnice do  nádrže (riečny km 
0,50), pri priehradnom múre (rieč-
ny km 37,40) a  na  odtoku Cirochy 
z  nádrže (riečny km 37,00). Predme-
tom kontroly je tiež sledovanie kvali-
ty surovej vody v prítoku na úpravňu 
vody. Doplnkovými profilmi je tiež 
sporadicky sledovaná kvalita vody 
prítokov Berezovec (riečny km 0,20) 
a Dara (riečny km 0,20). Periodicky sa 
sleduje kvalita akumulovanej vody 
v  nádrži v  doplnkových zonačných 
profiloch pri odbernej veži a pri prie-
hradnom múre. 

Vodná stavba Starina je v trvalej pre-
vádzke od roku 1989, pričom počas do-
terajšej prevádzky sa na vodnej stavbe 
vážne problémy z  hľadiska TBD nevy-
skytli. Rozsah dohľadu je daný kategó-
riou vodnej stavby – vodná stavba Sta-
rina je v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
458/2005 Z. z. zaradená do I. kategórie.
Na vodnej stavbe Starina sa vyhodno-
cujú:
  poveternostné a prevádzkové 

pomery

  deformácie objektov vodnej stavby
  priesakové pomery
  tlakové pomery 
  špeciálne merania
 –  defektoskopia,
 –  merania korozívnych úbytkov ko-

vových konštrukcií,
 –  geofyzikálne merania parametrov 

prúdenia podzemných a priesako-
vých vôd,

 –  a iné.
Spracovanie a  vyhodnocovanie zís-

kaných údajov je zmluvne zabezpeče-
né prostredníctvom štátom poverenej 
organizácie Vodohospodárska výstav-
ba, š. p.  Bratislava. O  výsledku dohľa-
du vypracováva hlavný pracovník do-
hľadu z  Vodohospodárskej výstavby, 
š.  p. etapovú správu, kde sú zhodnote-
né všetky sledované javy a skutočnosti.

Povodie vodárenskej nádrže Stari-
na je súčasťou Národného parku Polo-
niny. Národný park Poloniny – najvý-
chodnejšie slovenské veľkoplošné chrá-
nené územie sa rozprestiera v miestach, 
kde sa stretávajú hranice troch krajín – 
Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Vyhlásený 
bol nariadením vlády SR č. 258 zo dňa
23. 9. 1997 s účinnosťou od 1. 10. 1997. 
Výmera jeho vlastného územia je 29 805 
ha, ochranné pásmo má 10 973 ha. Naj-
hodnotnejšie časti národného parku sú 
chránené v  maloplošných chránených 
územiach – 7 národných prírodných re-
zervácií (Stužica, Havešová, Riaba ska-
la, Rožok, Pľaša, Stinská, Pod Ruským), 
12 prírodných rezervácií (Bahno, Borsu-
činy, Bzaná, Gazdoraň, Hlboké, Hrúnok, 
Ruské, Stinská Slatina, Stružnická dolina, 
Šípková, Udava, Uličská Ostrá) a 1 prírod-
ná pamiatka (Ulička). V roku 1999 získal 

Národný park Poloniny prestížne oce-
nenie Diplom Rady Európy. K  raritným 
obyvateľom Polonín patrí zubor hrivna-
tý (Bison bonasus), ktorého stretnúť vo 
voľnej prírode môžete iba v tomto naj-
východnejšom kúte Slovenska. Jeho 
stádo sa pohybuje vo vysídlenej časti 
územia, nad vodárenskou nádržou Sta-
rina, kde sa vrátil v roku 2004 v rámci re-
alizovaného projektu Návrat zubra hriv-
natého do voľnej prírody. 

Foto z výstavby: archív SVP, š. p.
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Priblížiť širokej verejnosti mimoriad-
ny význam najdôležitejšej zásobárne 
pitnej vody pre východné Slovensko 
a štvrťstoročie jej prevádzky, čo rozho-
dujúcim spôsobom vyriešilo dovtedaj-
šie problémy v zásobovaní východné-
ho Slovenska pitnou vodou, bolo cie-
ľom výstavy v dňoch 11. – 28. augusta 
v átriu Ministerstva životného prostre-
dia SR. 

Výstava, ktorú obsahovo i  grafi cky 
zostavili pracovníci košického odštep-
ného závodu Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, priblížila pros-
tredníctvom 9-tich veľkorozmerových 

posterov všetky dôležité údaje súvisia-
ce s týmto vodným dielom. Od prírod-
ných pomerov v hydrologickom povo-
dí horného toku rieky Cirochy v Národ-
nom parku Poloniny, cez zložitú etapu 
výstavby Stariny, ktorá bola poznače-
ná aj bolestivými osudmi ľudí, núte-
nými vysťahovať sa zo 7 zaplavených 
obcí, až po  prevádzkovanie všetkých 
vodárenských objektov a  zariadení 

a  ich technicko-bezpečnostný dohľad. 
„Práve neustále monitorovanie a  prís-
ny technicko-bezpečnostný dohľad 
vytvárajú optimálne a  bezpečné pod-
mienky na prevádzkovanie tejto vodá-

renskej nádrže, ktorá za 25 rokov neza-
znamenala žiadny vážnejší problém“ 
– uviedol počas slávnostného otvore-
nia technicko-prevádzkový riaditeľ Slo-
venského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p., Pavel Virág.

Vodná nádrž Starina a úpravňa vody 
v  Stakčíne tvoria spolu veľkokapacit-
ný zdroj pitnej vody dodávajúci pitnú 
vodu aj do vzdialenejších oblastí. Na to 

slúži skupinový vodovod, ktorý prive-
die samospádom vodu nielen do okre-
su Vranov na Topľou ale pomocou pre-
čerpávania až do  Prešova i  Košíc. Sta-
rina, podľa slov generálneho riaditeľa 

Výstava

Starina v átriu MŽP SR
Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Vodárenská nádrž Starina, ktorá je svojím objemom takmer 60 miliónov metrov kubických najväčšou vodnou nádržou 

na pitnú vodu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe, už 25 rokov plní svoju nezastupiteľnú úlohu pri zásobovaní 

väčšiny východného Slovenska pitnou vodou. Toto výročie bolo aj podnetom na usporiadanie výstavy, ktorú na Minister-

stve životného prostredia SR zorganizovali správcovia tejto nádrže – pracovníci košického odštepného závodu Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p.

Najväčším odberateľom pitnej vody zo Stariny je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , ktorá podľa slov jej generálneho riaditeľa, Ing. Stanislava Hrehu, 
PhD., (pri prejave) zásobuje na východe Slovenska pol milióna obyvateľov. Na obr. zľava štátny tajomník MŽP SR doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. a technicko-prevádzkový 
riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Ing. Pavel Virág
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Východoslovenskej vodárenskej spo-
ločnosti Stanislava Hrehu, momentál-
ne zásobuje okolo 500 tisíc obyvateľov 
východného Slovenska, no jej kapaci-
ta je viac ako dvojnásobná. Stanislav 
Hreha však poznamenal, že pôvodné 
zámery na  plnohodnotné zásobova-
nie východného Slovenska pitnou vo-
dou počítali aj s vybudovaním ďalšieho 
vodného zdroja a to vodárenskej nádr-
že Tichý potok na rieke Toryse nad ob-
cou Tichý potok, ktorá by súčasne plni-
la aj významnú protipovodňovú funk-
ciu na  hornom toku Torysy. K  slovám 
Stanislava Hrehu sa žiada poznamenať, 

že ak by už vodárenská nádrž Tichý po-
tok stála, tak Prešov i obce nad ním by 
na rieke Toryse nepoznali, čo to je po-
vodeň! To je súčasne aj jednoznačný 
názor drvivej väčšiny vodohospodár-
skych odborníkov. 

Účastníkov vernisáže v mene minis-
tra životného prostredia Petra Žigu po-
zdravil štátny tajomník rezortu Ján Ilav-
ský, ktorý pri posudzovaní kladov a zá-
porov Stariny pripomenul aj bolestivé 
skutočnosti, sprevádzajúce výstavbu 
takýchto vodných diel, no ako zdôraz-
nil, niekedy je potrebné urobiť aj zloži-
té rozhodnutia v záujme väčších celo-

spoločenských potrieb. Ako dodal, bez 
presídlenia obyvateľov Stariny a  obcí 
v  jej okolí by nebolo takého zásobo-
vania východného Slovenska pitnou 
vodou ako je dnes. Aj vďaka Oravskej 
priehrade či Liptovskej Mare, ktorých 
výstavba bola taktiež poznačená pre-
sídľovaním obyvateľov, súčasní obyva-
telia týchto regiónov prakticky už po-
vodne nepoznajú.

Prípadná výstavba Tichého potoka 
by si však žiadne presídľovanie, ani asa-
novanie domov nevyžiadala. A to je jej 
nesporná výhoda.

Foto: autor 

Výstava

Átrium MŽP SR priblížilo 11. – 28. augusta 25-ročnú históriu najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu v strednej Európe - vodárenskej nádrže Starina 

Humor Petra Gossányiho
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95 let vodohospodářského
výzkumu

(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce)

Výzkumný ústav vodohospodářský 
byl jedním z  prvních vědeckých ústa-
vů založených v  samostatném Česko-
slovensku; tato priorita byla logickým 
důsledkem eminentní pozornosti, jíž 
se hospodaření a  nakládání s  vodou 
po staletí v našich zemích těšilo.

Po  vytvoření Československé re-
publiky r. 1918 byla hydrologická služ-
ba zprvu organizována podobně jako 
za  Rakousko-Uherska. Již od  prvních 
měsíců existence nového státu se však 
připravovala nová organizace, s  níž je 
spojen i počátek historie našeho ústa-
vu.

Ústav byl založen jako Státní ústav 
hydrologický usnesením ministerské 
rady z 19. prosince 1919. Ústav měl být 
ústředím hydrologické služby pro celé 
území republiky, přičemž praktický vý-
kon této služby měla zajišťovat hyd-
rografi cká oddělení zemských úřadů 
v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodu.

Prvním přednostou ústavu byl 
ing.  Eustach Mölzer, jenž se však říze-
ní ústavu věnoval jen částečně, i když 
byl přednostou ústavu až do  r. 1928. 
Od r. 1923 však již byl na trvalé dovo-
lené – byl totiž jmenován předsedou 
Státní regulační komise a byl zastupo-
ván dr. ing. Janem Smetanou.

Práce se zprvu soustřeďovaly na do-
plňování Ročních zpráv o ovzdušných 
srážkách, vodních stavech a průtocích, 
jejichž vydávání bylo předtím za 1. svě-
tové války zastaveno. Pro první orienta-
ci byly vydávány Měsíční zprávy hydro-
logické, obsahující mapy s  měsíčními 
izohyetami a  denními průtoky v  hlav-
ních stanicích. Začal se též zpracovávat 
Katastr vodních sil, jehož součástí byly 
i  nově zaměřené podélné profi ly vý-
znamnějších toků. Zahájen byl rovněž 
průzkum podzemních vod a pramenů 
v oblasti českého křídového útvaru.

Výzkumné práce však byly limitová-
ny nevyhovujícím rozmístěním ústa-

vu. Proto se již od  roku 1921 uvažo-
valo o výstavbě nové budovy v Praze. 
Na  schůzi Státní regulační komise 16. 
11. 1921 předložil dr. ing. Jan Smetana 
předběžný návrh na  umístění ústavu 
v Podbabě s přibližným rozpočtem 5,5 
miliónů Kč. Projekt byl zadán staveb-
ní fi rmě Záruba-Pfeff ermann, autorem 
defi nitivního architektonického řeše-
ní je architekt Fr. Bartoš. Se stavbou 
se začalo r.  1927. Nejprve byl dokon-
čen tárovací žlab (1930), pak budova 
A s hydrotechnickou laboratoří o dvou 
sálech, strojovnou se čtyřmi čerpadly 
a  velkým žlabem pro pokusy s  vleče-
ním těles, kancelářemi, fotolaboratoři 
a dílnami. Již rok předtím byla v ústavu 
zřízena i  hydrologická výzkumná sta-
nice, kde se porovnávala měření srá-
žek různými srážkoměry a měřil výpar 
z vodní hladiny.

Protože se ve  výzkumném progra-
mu stále častěji objevovaly i úkoly hyd-
rotechnického charakteru, bylo roz-
hodnutím ministerstva veřejných pra-
cí z  18. srpna 1925 schváleno zřízení 
hydrotechnického ústavu a usnesením 
ministerské rady z  8. února 1930 byly 
oba ústavy pojmenovány Státní vý-

zkumné ústavy hydrologický a hyd-

rotechnický T. G. Masaryka. 

Protože pro řešení požadovaných 
úkolů kapacita budovy nestačila, byla 
vybudována budova B, s  jejíž stavbou 
se započalo r. 1931; dokončena byla 
roku 1933 nákladem 2,315 miliónů Kč.

Po  dobudování areálu ústavu se 
tedy mohli výzkumní pracovníci plně 
věnovat svým úkolům, jež byly defi no-
vány v zakládací listině. Z řady základ-
ních prací z  let první republiky dlužno 
připomenout např. Smetanovy klasic-
ké studie, týkající se výtoku vody pod 
stavidlem a  vodního skoku, Vorlovy 
práce, uvádějící do  hydrologie tehdy 
nové statistické metody, Ronův přínos 
v  měření hydrometrických prvků, Čá-

belkovy výzkumy související s  propla-
vováním vorů staveništěm zdymadla 
ve Štěchovicích, při nichž bylo vynikají-
cím způsobem užito sběrných fotogra-
fi í, Myslivcovy práce v  oblasti mecha-
niky zemin a zkoumání příčin destruk-
ce dna vývaru pod Helmovským jezem 
na  Vltavě a  mnoho jiných (jejich po-
drobnější výčet uvádíme v  další čás-
ti, věnované vývoji jednotlivých věd-
ních oborů. Podobné výzkumné úko-
ly představovaly v omezené míře i ná-
plň práce ústavu za okupace. Ústav měl 
tehdy 79 zaměstnanců, sdružených 
do šesti oddělení.

Poválečný rozvoj československé-
ho hospodářství přinesl vodohospo-
dářskému výzkumu celou řadu no-
vých úkolů. Vedle dosavadního za-
měření na hydrologii a hydrotechniku 
dochází po  r. 1945 k  posílení kapaci-
ty ve prospěch úkolů zdravotně vodo-
hospodářských; značná pozornost se 
začíná věnovat výzkumu v  oblasti čis-
toty a  jakosti vody, čištění odpadních 
vod a  zásobování vodou. Zároveň se 
v té době rozvíjí v našem státě hydro-
energetická výstavba; i ta přináší ústa-
vu řadu nových úkolů. K jejich zvládnu-
tí je třeba ústav rozšířit a modernizovat 
– proto se staví třetí provozní budova 
s  novou hydrotechnickou laboratoří. 
V  druhé polovině padesátých let byla 
v  ústavu vybudována i  aerodynamic-
ká laboratoř, jež se brzy stala význam-
nou součástí experimentální základny 
ústavu.

Všechny tyto změny byly fi xovány 
organizačně zákonem č. 261/49 Sb., ze 
dne 9. ledna 1951, jímž byl zřízen Vý-

zkumný ústav vodohospodářský 
v Praze s pobočkou v Bratislavě jako re-
sortní výzkumný ústav.

Jednou z  podstatných změn bylo 
oddělení hydrologické a meteorologic-
ké služby od výzkumu a jejich převede-
ní nejprve do Vodohospodářských roz-

Mgr. Mark Rieder

Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. M. v.v.i., Praha
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vojových středisek a  později do  nově 
vytvořeného Hydrometeorologické-
ho ústavu. Ve  VÚV zůstala pouze vý-
zkumná složka hydrologie povrcho-
vých, podzemních a  ovzdušných vod. 
V  padesátých letech bylo též z  ústavu 
vyňato oddělení, zabývající se půdní 
mechanikou; ústav byl naopak rozšířen 
o další laboratoře pro chemické, biolo-
gické a bakteriologické rozbory.

To však nebyly jediné organizační 
změny – ústav se v té době musel vy-
rovnat i s nutností komplexně řešit spe-
cifi cké vodohospodářské problémy, 
vyvolané industrializací severní Mora-
vy a Brněnska. Proto bylo r. 1949 zříze-
no detašované pracoviště v Brně a po-
síleno pracoviště v Ostravě, jež bylo za-
loženo již za války. Jejich úkolem bylo 
přednostně zabezpečovat vodohospo-
dářský výzkum a rozvoj v povodí Mora-
vy a Odry.

Další organizační změny přinesl ko-
nec šedesátých let – bratislavská po-
bočka ústavu se díky rozšíření odbor-
né náplně i rozsahu výzkumných prací 
stala samostatným ústavem (Výskum-
ný ústav vodného hospodárstva) a de-
tašovaná pracoviště v  Brně a  Ostravě 
získala statut poboček VÚV.

V  té době se však již v  praxi poci-
ťovala naléhavá potřeba řešit vodo-
hospodářskou problematiku vskut-
ku komplexně, tedy i  s  přihlédnutím 
k otázkám řízení a ekonomiky vodního 
hospodářství, jakož i problémům zhor-
šujícího se životního prostředí. Proto 
bylo 1.  dubna 1969 zřízeno Středisko 
pro rozvoj vodního hospodářství jako 
samostatná rozpočtová jednotka, or-
ganizačně začleněná do  VÚV. Středis-
ko řešilo problémy řízení, ekonomiky, 
organizace, legislativy, informačních 
prostředků, racionálního hospodaření 
s vodou a životního prostředí. Součas-
ně bylo pověřeno oponováním pod-
kladových materiálů Směrného vodo-
hospodářského plánu.

Pro zlepšení účinnosti dlouhodo-
bého plánování a  vodohospodářské-
ho bilancování bylo koncem roku 1975 
rozhodnuto o  spojení rozvojové sku-
piny z podniku Vodohospodářský roz-
voj a  výstavba se Střediskem pro roz-
voj vodního hospodářství a o začleně-
ní takto vzniklého útvaru do VÚV, k če-
muž došlo 1. ledna 1976. 

Od roku 1990 nastávají v souvislos-
ti s  celostátními změnami přechodu 
od státního hospodářství k tržním me-
chanismům také změny ve  struktuře, 

mechanismu hospodaření i náplni prá-
ce ústavu. Výzkumný ústav vodohos-
podářský byl jako jedna z  prvních or-
ganizací přiřazen k nově vzniklému Mi-
nisterstvu životního prostředí s  cílem 
stát se informačním i  výzkumným zá-
zemím tohoto ministerstva i dalších or-
gánů státní správy. Aktivita ústavu se 
tak soustředila na vodu jako složku ži-
votního prostředí a  od  roku 1990 do-
chází postupně k  odklonu od  původ-
ního hydrotechnického a technologic-
kého zaměření výzkumu a do popředí 
vystupuje hodnocení kvality i  kvanti-
ty vod a  vytváření zásad vodohospo-
dářské politiky. V  roce 1990 bylo také 
do  názvu ústavu vráceno jméno T. G. 
Masaryka.

V  průběhu roku 1992 došlo k  sou-
středění všech pražských pracovišť 
do  areálu v  Praze-Podbabě a  také za-
hájilo v rámci ústavu činnost nově zří-
zené Akreditační středisko pro vodo-
hospodářské laboratoře.

Proces ekonomické transformace 
ústavu pokračoval i  v  roce 1993, kdy 
ústav poprvé od roku 1919 přestal být 
rozpočtovou organizací a přešel na for-
mu státní příspěvkové organizace. Po-
stupné změny vyústily i  ve  změnu or-
ganizační struktury ústavu, kdy vznikl 
jediný odborný úsek a k řešení konkrét-
ních výzkumných prací a  odborných 
činností začaly být zřizovány fl exibilní 
týmy, což umožnilo efektivnější využi-
tí specialistů ústavu. 

Ve druhé polovině 90. let se začínají 
objevovat činnosti související s přípra-
vou na  vstup České republiky do  Ev-
ropské unie – příprava na  implemen-
taci evropské legislativy, příprava sys-
témů a  prvků řízení u  nás dosud ne-
obvyklých i soustřeďování nezbytných 
dat a podkladů. Stále více se také pro-
sazuje environmentální hledisko – 
na  významu nabývá výzkum ve  sféře 
ochrany vod, udržování a  zlepšování 
ekosystémů či hodnocení jakosti vod.

V roce 1999 byla náplň ústavu rozší-
řena o problematiku odpadů a násled-
ně vzniklo Centrum pro hospodaření 
s  odpady a  ústav se tak stal zázemím 
pro státní a  veřejnou správu i  v  této 
oblasti.

Rok 2002 se zapsal do historie ústa-
vu katastrofální srpnovou povodní. 
Pražský areál ústavu, který byl vltav-
skou vodou zatopen až do výše 6 m, za-
znamenal obrovské materiální škody, 
zejména na zařízení a vybavení. Budo-
vy při povodni obstály a díky přijatým 

opatřením nedošlo k  ohrožení života 
pracovníků ani úniku nebezpečných lá-
tek. Při odstraňování následků povodní 
odvedli zaměstnanci ústavu nezměrný 
kus práce a pomohla také řada dobro-
volníků, dárců i  partnerské organiza-
ce. Podstatné však bylo, že výzkumná 
činnost se nezastavila a i za velmi ztíže-
ných podmínek bylo více než 250 řeše-
ných úkolů dokončeno. Řada provozů 
pracovala ještě v prvním pololetí roku 
2003 v provizorních prostorách a mno-
há pracoviště byla postupně opravová-
na a rekonstruována, defi nitivně došlo 
k plnému obnovení areálu v roce 2005.

Další období v  historii ústavu bylo 
poznamenáno nejprve přípravou 
a  od  roku 2007 změnou organizace 
na veřejnou výzkumnou instituci podle 
zákona č. 341/2005 Sb. Současně s vol-
bou a jmenováním nových orgánů in-
stituce byla vydána i nová zřizovací lis-
tina ústavu, která přinesla změny ze-
jména v  oblasti další činnosti ústavu 
– podpoře státní správy. V rámci zefek-
tivnění infrastruktury výzkumu došlo 
k  zjednodušení organizační struktury, 
pro posílení environmentálního výzku-
mu byl zřízen odbor aplikované ekolo-
gie a byly též redukovány provozní od-
bory.

V roce 2009 při příležitosti oslav 90. 
výročí ústavu navštívil instituci také 
prezident republiky Václav Klaus, kte-
rý ocenil význam vodohospodářského 
výzkumu pro společnost i  stát. V  létě 
2013 postihla ústav opět povodeň, 
která nedosáhla sice rozměrů povodně 
2002, ale způsobila také značné škody 
a krátkodobé přerušení pracovních ak-
tivit, které se však na výsledcích ústavu 
v loňském roce neprojevily.

Současné zaměření ústavu akcen-
tuje při značné šíři řešené problemati-
ky např. otázky řešení krizových situací 
vyvolaných nedostatkem vody na úze-
mí ČR, problematiku bezpečnostního 
výzkumu či ekologických rizik aj. Hlavní 
působnost se soustřeďuje na výzkum-
nou, koncepční, odbornou a metodic-
kou činnost, včetně vytváření a provo-
zování informačních systémů, v oblas-
ti ochrany jakosti a množství povrcho-
vých a podzemních vod a jejich užívání 
v  technických, ekonomických a  ostat-
ních souvislostech a ve vzájemných in-
terakcích. Jde o  objektivní odbornou 
službu poskytovanou přednostně pro 
veřejnou správu zejména podle vodní-
ho zákona a pro tvorbu a uplatňování 
státní politiky v oblasti vod. Nově byly 
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aktivity ústavu rozšířeny i  o  výzkum-
nou, odbornou a  metodickou činnost 
a  vytváření informačních subsystémů 
pro výkon státní správy v oblastech na-
kládání s odpady a integrovaného pří-
stupu k  prevenci znečištění životního 
prostředí. 

V posledních letech se ústav účast-
ní řady veřejných soutěží za  účelem 
získání nových výzkumných projektů, 
především v  rámci programů Techno-
logické agentury ČR – programy Alfa 
a  Omega, Centra kompetence, dále 
také Programu bezpečnostního výzku-
mu Ministerstva vnitra, výzev Grantové 
agentury ČR, programu KUS Minister-
stva zemědělství, programu NAKI Mini-
sterstva kultury a dalších

Veškerou odbornou činnost zajišťu-
je ústav v rámci osmi výzkumných od-
borů, jejichž hlavní náplň je následující:

ODBOR HYDRAULIKY, 
HYDROLOGIE A HYDROGEOLO GIE

Zaměřuje se na řešení úloh z oblas-
ti hydrauliky a hydrologie povrchových 
a  podzemních vod. Věnuje se kom-
plexnímu studiu hydrauliky vodních 
toků, nádrží a hydrotechnických a do-
pravních staveb na vodních tocích. Za-
bývá se i  sledováním oběhu povrcho-
vých a  podzemních vod včetně hod-
nocení jeho dlouhodobého vývoje, 
vlivu antropogenních a  klimatických 
změn na  vodní zdroje, rozvojem me-
tod modelování hydrologické bilance 
a  zkoumáním extrémních hydrologic-
kých jevů. Provádí hydrometrická mě-
ření, vodoměrná pozorování a zpraco-
vání hydrologických podkladů. Hod-
notí ochranu množství a  jakosti pod-
zemních vod, vyvíjí metodiky a  řeší 
i problematiku hydroekologie. Součás-
tí odboru je i stanice pro kalibraci měři-
del průtoku vody o volné hladině.

REFERENČNÍ LABORATOŘ 
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A ODPADŮ

Základním posláním laboratoře je 
zabezpečování dat s  využitím nejmo-
dernější techniky a  postupů tak, aby 
bylo zajištěno kvalifi kované řešení pro-
jektů a cíleného výzkumu v oblasti roz-
voje a ověřování metod pro zjišťování 
a  hodnocení změn jakosti vod při je-
jich užívání a ochraně. Činnosti labora-
toře jsou převážně součástí řešení vý-
zkumných úkolů a projektů (národních 
i mezinárodních), monitorovacích pro-
gramů celostátního významu, příprav 

legislativních podkladů včetně imple-
mentace předpisů EU, vývoje a ověřo-
vání nových analytických metod a dal-
ších aktivit. Laboratoř má posouzený 
systém řízení kvality podle ČSN EN ISO/
IEC 17 025, vlastní „Osvědčení o správ-
né činnosti laboratoře“ a má statut re-
ferenční laboratoře. 

ODBOR OCHRANY VOD 
A INFORMATIKY

Zaměření odboru má z  větší čás-
ti charakter trvalých či dlouhodobých 
činností pro podporu výkonu stát-
ní správy, které se přizpůsobují ak-
tuálním potřebám zadavatele. Podle 
potřeby se odbor podílí na  odborné 
podpoře přípravy novel prováděcích 
předpisů navazujících na  vodní zákon 
a na řešení technických problémů spo-
jených s transpozicí komunitární legis-
lativy. Průběžně zajišťuje tok informa-
cí a správu vybraných tabulkových dat 
a  dalších údajů pro hydroekologický 
informační systém ústavu (HEIS VÚV). 

ODBOR TECHNOLOGIE VODY
Odbor se věnuje zejména posuzo-

vání návrhů a  zavádění technologic-
kých procesů zneškodňování odpad-
ních vod a kalů, technologií čištění od-
padních a  úpravy pitných vod a  sou-
visejícím a  podpůrným činnostem 
(technika vzorkování odpadních a po-
vrchových vod, analytika odpadních 
vod, technologické pokusy). Zabývá se 
i sběrem, zpracováním a verifi kací úda-
jů o  zdrojích znečištění povrchových 
vod a zdrojích pitné vody. Kromě vlast-
ního aplikovaného výzkumu se podílí 
na kvalifi kované podpoře orgánů stát-
ní správy v oblasti technologií užívání 
vody. Součástí odboru je Zkušební la-
boratoř technologie vody akreditova-
ná Českým institutem pro akreditaci, 
o.p.s.

POBOČKA BRNO
Hlavní náplň pobočky se zaměřuje 

na výzkumné, rozvojové a expertní čin-
nosti související s ochranou a využívá-
ním vodní složky životního prostředí 
s převážnou orientací na území povo-
dí Moravy, ale i na projekty celonárod-
ní a mezinárodní. Mezi hlavní úkoly pa-
tří výzkum metod a  procesů sledová-
ní a hodnocení stavu povrchových vod 
a vodních ekosystémů, vazeb mezi vo-
dou a krajinou a problematika ochrany 
území před škodlivými účinky povod-
ní. Za další významné aktivity lze ozna-

čit zpracovávání koncepcí ochrany vod 
a vodních zdrojů, řešení problematiky 
vodohospodářského plánování, vodo-
hospodářských bilancí a ochrany povr-
chových a podzemních vod z hlediska 
udržitelnosti jejich užívání. 

POBOČKA OSTRAVA
Hlavní náplň pobočky se zaměřu-

je na  výzkumné, rozvojové a  expertní 
činnosti související s ochranou a využí-
váním vodní složky životního prostře-
dí s převážnou orientací na území po-
vodí Odry. V souladu se zřizovací listi-
nou VÚV TGM, v.v.i., vykonává poboč-
ka gesci nad problematikou toxicity 
v  rámci sledování jakosti vody a  pro-
cesů jejích změn z hlediska fyzikálních, 
chemických a  biologických charakte-
ristik. Pracovníci pobočky se podílejí 
též na mezinárodní spolupráci v povo-
dí Odry, zejména v Mezinárodní komisi 
pro ochranu Odry, a při řešení proble-
matiky hraničních vod s  Polskou re-
publikou, včetně zpracování a  zpřes-
ňování dokumentů pro jednání zmoc-
něnců vlád Polské a  České republiky 
v této oblasti.

CENTRUM PRO HOSPODAŘENÍ 
S ODPADY

Odbor  zajišťuje činnosti a  výzkum 
v  oblasti nakládání s  odpady. V  této 
sféře vytváří odborné a informační zá-
zemí pro řídicí a  rozhodovací činnost 
orgánů státní správy a odborné veřej-
nosti. V  rámci výzkumných činností je 
pozornost zaměřena na  vývoj a  apli-
kaci metod pro hodnocení nakládání 
s  odpady, včetně vytváření podpůr-
ných mechanismů k prosazování prin-
cipů ochrany zdraví a  životního pros-
tředí v celém cyklu nakládání s odpady 
s  důrazem na  prevenci a  minimalizaci 
odpadů. Součástí prací je i příprava ná-
vrhů změn právních předpisů, zpraco-
vání podkladů a návrhů pro normativ-
ní opatření a metodické pokyny a také 
tvorba a  aktualizace internetových 
stránek http://ceho.vuv.cz.

ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE
Vznikl v roce 2008 a jeho hlavní čin-

ností je analýza vztahů mezi různý-
mi úrovněmi biologické organizace 
vodních ekosystémů. Výzkum zahrnu-
je stanovení vlivu civilizačních faktorů 
a vývoj predikčních modelů stavu bio-
logických složek vodních ekosystémů. 
Pro stanovení konfl iktních situací mezi 
přirozeným vývojem ekosystémů a vli-
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vem civilizačních faktorů jsou apliková-
ny statistické metody. Součástí náplně 
je i expertní a posudková činnost a za-
pojení do procesu implementace legis-
lativy Evropské unie v oblasti vodní po-
litiky. Odbor je zaměřen na  interdisci-
plinární programy s výsledky využitel-
nými pro komplexní koncepci ochrany 
přírody.

CO MŮŽE ÚSTAV NABÍDNOUT
 komplexní výzkum a vývoj v oblas-

ti hydrologie a hydrauliky, včetně fy-
zikálního a matematického modelo-
vání,

 komplexní výzkum a  vývoj metod 
v oblasti ochrany podzemních vod, 
hydrogeologie a ekologických zátě-
ží,

 provádění hydraulických, hydrolo-
gických a hydrogeologických měře-
ní v terénu,

 expertizní a  poradenskou činnost 
v oblasti anorganických analýz, spe-
ciální anorganické a organické che-
mie, hydrobiologie a mikrobiologie, 
včetně posuzování norem a  metod 
stanovení,

 expertizní a  poradenskou činnost 
a  komplexní hodnocení z  hlediska 
radiační ochrany, speciální radiolo-
gický servis a hodnocení obsahu ra-
dionuklidů ve vodách, 

 rozbory vod, sedimentů, plavenin 
a dalších složek životního prostředí 
a odpadů,

 ekotoxikologické hodnocení látek, 
odpadních vod a  odpadů, detekce 
vlivu biologické jakosti vod na eko-
systémy pomocí speciálních ekoto-

xikologických metod,
 vývoj analytických metod pro studi-

um procesů a  jevů ve  vodním pro-
středí, 

 konzultační a  technickou podporu 
pro odbornou veřejnost a  orgány 
státní správy v  oblasti jakosti povr-
chových i podzemních vod i proce-
sů probíhajících ve vodním prostře-
dí, 

 podporu státní správy v  oblasti 
vodního hospodářství, sestavování 
a  zpracování souhrnných informací 
o  vodách a  řešení problematiky le-
gislativy vod,

 analýzu a  prognózu působení eko-
nomických nástrojů v  oblasti voda 
i v procesu implementace Rámcové 
směrnice,

 konzultace v oblastech GIS a využi-
tí dat DIBAVOD ve  vodohospodář-
ské praxi (www.dibavod.cz ) a tvor-
bu kartografi ckých výstupů, 

 využití služeb HEIS VÚV (http://heis.
vuv.cz ),

 expertizní a  poradenskou činnost 
při zpracovávání návrhů nových 
technologických procesů úpravy 
vod a modernizaci úpraven a v ob-
lasti technologie čištění odpadních 
vod,

 zkoušky účinnosti čištění domov-
ních ČOV, popř. i jejich vývoj,

 zkoušky zbytkového obsahu oleje 
z  odlučovačů lehkých kapalin a  la-
páků tuku, 

 korozní zkoušky materiálů používa-
ných pro rozvod vody,

 hodnocení hydrologických jevů, vý-
voj metod jejich analýzy a modelo-

vání, zejména extrémů povrchové-
ho odtoku vody z  povodí, včetně 
ochrany území před účinky povod-
ní,

 zpracování kvantitativních vodo-
hospodářských bilancí, výzkum me-
tody monitoringu vod a  procesů 
znečišťování vod, hodnocení hos-
podaření se zdroji vody,

 posuzování antropogenních vlivů 
na  jakost povrchových vod se za-
měřením především na průmyslové 
zdroje znečištění,

 zpracování přehledu povinností vy-
plývajících ze zákona o  odpadech 
a  pomoc při zpracování roční evi-
dence odpadů,

 přehledy o  produkci a  nakládání 
s odpady za roky 1995 až 2006 v po-
žadovaném členění, 

 vyhodnocení plánů odpadového 
hospodářství ČR, kraje, původce, 
obce a vyhodnocení indikátorů od-
padového hospodářství kraje, 

 přípravu provozních řádů zařízení 
k nakládání s odpady, jejich odbor-
ná posouzení, 

 odbornou pomoc při navrhová-
ní a posuzování způsobů nakládání 
s odpady, popř. jejich využívání, 

 pomoc při zpracování evidence PCB 
podle § 39 odst. (8) a  zpracování 
metodického návodu na provedení 
inventarizace PCB,

 odhady aktuálního stavu prostředí 
a  společenstev organismů, včetně 
záchranných programů,

 navrhování koncepčních přístupů 
pro kontrolu a zlepšování stavu říč-
ní sítě ČR aj. 

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 220 197 111
Fax: (+420) 233 333 804
E-mail: info@vuv.czhttp://www.vuv.cz/
www.vuv.cz

Pobočka Brno
Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno
Tel.: (+420) 541 126 311
Fax: (+420) 541 211 397
E-mail: info_brno@vuv.cz

Pobočka Ostrava
Macharova 5, 702 00 Ostrava
Tel.: (+420) 595 134 800
Fax: (+420) 596 134 180
E-mail: info_ostrava@vuv.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce

tel.: +420 283 981 432

        +420 603 416 043
fax: +420 283 980 127

www.jako.cz 
e-mail: jako@jako.cz
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Vodohospodárska politika

Ekosystémové služby vnútrozemských vôd 
vo vzťahu k Rámcovej smernici o vode

Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

VÝZNAM EKOSYSTÉMOVÝCH 
SLUŽIEB

Význam a  následne hodnota vody 
a  vodných ekosystémov pre ľudskú 
spoločnosť vyplýva zo zabezpečova-
nia celého radu funkcií a následne eko-
systémových služieb (ES), ktoré napĺ-
ňajú ľudské potreby a  to buď priamo 
alebo nepriamo (obr. 1). 

Ekosystémové služby sú výsledkom 
biofyzikálnych štruktúr a procesov prí-
rodného, ale aj človekom pozmenené-
ho prostredia, a  predstavujú výstupy 
z  prírodných aj človekom modifi ko-
vaných ekosystémov, z  ktorých ľudia 
majú, resp. môžu mať úžitky [1]. Zlep-
šenie manažmentu a  predchádzanie 
nadmernému využívaniu prírodných 
zdrojov spolu so zistením hodnoty ES 
je jedným z cieľov obnovenej stratégie 
EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj. Hod-
notenie ekosystémových služieb je za-
kotvené aj v Stratégii EÚ v oblasti bio-
diverzity do roku 2020 a v nadväznos-
ti na  to aj v  Aktualizovanej národnej 
stratégii ochrany biodiverzity do  roku 
2020. 

Hodnotenie úžitkov vyplývajúcich 
z  ES vnútrozemských vôd, resp. úžit-
kov, o ktoré sa prichádza pri nerealizo-
vaní potrebných opatrení, je jeden zo 
spôsobov hodnotenia externých ná-

kladov súvisiacich s poškodením život-
ného prostredia - environmentálnych 
nákladov a nákladov na zdroje [2] .

Hodnotenie úžitkov zo zabezpe-
čovania ES vnútrozemských vôd a ich 
zmien býva spravidla konfrontované 
so zmenou hodnoty vyjadrujúcej ži-
votné podmienky človeka a  blaho-
byt.

HODNOTENIE EKOSYSTÉMOVÝCH 
SLUŽIEB 

Dosahovanie cieľov 2 a  4 Straté-
gie EÚ v  oblasti biodiverzity do  roku 
2020 a cieľov B.3 a C.6 Aktualizovanej 
národnej stratégie ochrany biodiver-
zity do  roku 2020 v  oblasti vôd do  is-
tej miery korešponduje s hodnotením 
ES viazaných na  vnútrozemské vody, 
t. j. rieky a jazerá, ako jednej z hlavných 
kategórií ekosystémov defi novaných 
podľa autorov Maes et al. [7] . 

Prvým krokom hodnotenia ES je ka-
tegorizácia úžitkov vyplývajúca zo slu-
žieb (povrchovej) vody a vodných eko-
systémov (tab. 1) vychádzajúca z  ver-
zie 4.3 CICES klasifi kácie [6]. Do hodno-
tenia ES vstupujú aj podzemné vody, 
hoci v menšom rozsahu. Ako vidno zo 
samotného prehľadu, viaceré ES (naj-
mä poskytovanie surovej vody pre 
rôzne druhy využitia, regulácia kvality 
vody a rekreačné aktivity) bezprostred-

ne súvisia s poskytovaním vodohospo-
dárskych služieb. Výber ES korešpon-
duje aj s  doterajším stavom hodno-
tenia úžitkov vyplývajúcich z  vnútro-
zemských vôd a vodných ekosystémov 
na globálnej úrovni [5].

Rámcová smernica o vode (ďalej len 
RSV) je explicitne zameraná na  úžit-
kové hodnoty [8]. Neúžitkové (pasív-

ne) hodnoty nemajú vplyv na  súčas-
ný, resp. budúci stav kvantity a kvali-
ty vôd. Uvedené sa týka aj niektorých 
úžitkových hodnôt priameho nespot-
rebného použitia ako napr. podpo-
ra edukačných aktivít alebo kultúrne 
a  historické dedičstvo. Treba zdôraz-
niť, že rozsah hodnotenia ES vnútro-
zemských vôd je primárne ovplyvňo-
vaný dostupnosťou a kvalitou bio-fy-
zických údajov. 

Pri ekonomickom hodnotení slu-
žieb vody a  vodných ekosystémov 
sú využívané predovšetkým nepre-
ferenčné metódy (najmä metódy tr-
hového oceňovania, nákladové me-
tódy), ktoré sú použiteľné v  prípade 
hodnotenia produkčných a  regulač-
ných služieb. Ako uvádza Chee [3], zis-
ťovanie preferencií ľudí a  ich ochoty 
platiť za služby ekosystému je vo veľa 
prípadoch zaťažené nedostatočným 
uvedomením si (reálneho významu) 

Obrázok 1 Ekosystémové služby vo vzťahu k životnému prostrediu a úžitkom pre ľudí (podľa Potschin, Haines-Young [9])
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funkcií a následne služieb, ktoré eko-
systém zabezpečuje. 

Z  doterajšieho hodnotenia vybra-
ných ES vnútrozemských vôd (služby 
vody a vodných ekosystémov) na úrov-
ni čiastkových povodí SR vyplýva, že 
poskytovanie niektorých ES nemá sú-
vis s  kvalitou vody a  tie ES, ktoré sú-
vis majú, sa posudzujú v  nadväznos-
ti na  dosahovanie parametrov kvality 
pre konkrétny spôsob využívania vody 
(napr. voda na závlahy, prírodné vody 
na  kúpanie a  pod.). Predbežný odhad 
hodnoty vybraných ES za celé územie 
Slovenska je nasledovný:
- poskytovanie surovej vody na zavla-

žovanie plodín 18  163,17 tis. EUR, 

z toho povrchové vody 16 905,21 tis. 
EUR,

-  fyzikálna a  intelektuálna interakcia 
s ekosystémami – rekreačný rybolov 
7 910,02 tis. EUR, z toho povrchové 
vody 5995,89 tis. EUR,

- fyzikálna a  intelektuálna interakcia 
s ekosystémami – rekreačný rybolov 
1  154,84 tis EUR, z  toho povrchové 
vody 665,03 tis. EUR.
V súvislosti s hodnotením ES vnút-

rozemských vôd treba uviesť, že výsle-
dok je významne ovplyvňovaný spô-
sobom hodnotenia, resp. parametra-
mi vstupujúcimi do hodnotenia. V prí-
pade vody na  zavlažovanie plodín 
výsledok je ovplyvnený spotrebou zá-

vlahovej vody vo väzbe na  priebeh 
počasia a  taktiež medziročnou dyna-
mikou ceny komodity, použitej na vy-
jadrenie efektu zavlažovania. V prípa-
de rekreačného rybolovu v  rámci ry-
bárskych revírov výslednú hodno-
tu úlovku ovplyvňuje tak násada rýb, 
počet návštevníkov, ako aj prípadná 
zmena cenníka rýb SRZ-Rada Žilina, 
použitého na  ocenenie úlovku jed-
notlivých druhov rýb. V prípade rekre-
ačného kúpania v prírodných vodách 
určených na  kúpanie je ekonomický 
efekt tejto ES odvodzovaný z  počtu 
návštevníkov, počet ktorých v  kúpa-
cej sezóne bezprostredne ovplyvňuje 
priebeh počasia. 

Tabuľka 1 Triedenie úžitkov vyplývajúcich zo zabezpečovania služieb vody a vodných ekosystémov a  ich väzba 

na hlavné druhy využívania vôd

Ekosystémové služby Úžitky z ES Korešpondujúce hlavné druhy využívania vôd

Povrchové vody

Zásobovacie,

produkčné

Poskytovanie biomasy vodné živočíchy - najmä ryby rybné hospodárstvo (akvakultúra)

Poskytovanie (surovej) vody

voda na úpravu pre pitné účely zásobovanie pitnou vodou - odber surovej vody

voda pre zavlažovanie plodín využívanie závlahovej vody 

voda v priemysle - surovina odber vody ako suroviny pre priemysel

voda v priemysle - chladiace médium odber (a vypúšťanie) vody ako chladiaceho média

Poskytovanie materiálov 

(dôsledok akumulácie látok)
štrky, piesky (dnové sedimenty)

súvis s údržbou splavnosti vodných tokov, údržbou riečnych korýt 

a čistením vodných nádrží  

Poskytovanie energie zdroj obnoviteľnej energie 
využívanie hydroenergetického potenciálu na výrobu 

elektrickej energie

Regulačné 

Regulácia kvality vody odbúravanie znečisťujúcich látok súvis s vypúšťaním odpadových vôd

Transport látok (a predmetov)
transport látok a predmetov - lodná 

doprava
lodná doprava (nákladná, osobná – najmä na rieke Dunaj)

Ochrana biotopov a génovej

rezervy

tvorba podmienok pre akvatické 

(a vodou ovplyvňované) biotopy

Kultúrne  
Fyzikálna a intelektuálna

interakcia s ekosystémami

rekreačné aktivity (rybolov, kúpanie, 

vodná turistika)

turizmus vo vzťahu k vode (vymedzené lokality vhodné

na kúpanie, rybárske revíry)  

Podzemné vody

Zásobovacie,

produkčné

Poskytovanie (surovej) vody

voda na úpravu pre pitné účely

voda pre zavlažovanie plodín

voda v priemysle - surovina

voda v priemysle - chladiace médium

zásobovanie pitnou vodou - odber surovej vody

využívanie závlahovej vody 

odber vody ako suroviny pre priemysel

odber (a vypúšťanie) vody ako chladiaceho média

Poskytovanie energie zdroj geotermálnej energie 

Regulačné
Ochrana biotopov a génovej

rezervy

tvorba podmienok pre vodou 

ovplyvňované (najmä terestrické)

biotopy 

Kultúrne 
Fyzikálna a intelektuálna

interakcia s ekosystémami

rekreačné aktivity na odkrytých 

podzemných vodách (zvyčajne 

štrkoviskách)

turizmus vo vzťahu k vode (vymedzené lokality vhodné

na kúpanie, rybárske revíry)  



16  Vodohospodársky spravodajca   9 – 10  2014

Vodohospodárska politika

UPLATNENIE VÝSLEDKOV 
HODNOTENIA SLUŽIEB VODY 
A VODNÝCH EKOSYSTÉMOV 
Z POHĽADU RSV

Pôvodným zámerom RSV je predo-
všetkým chrániť a zlepšovať stav vod-
ného prostredia z  pohľadu spoločen-
ských prínosov, no pojem „ekosys-
témové služby“ v  RSV použitý nie je. 
Autori Vlachopoulou et al. [10] vníma-
jú hodnotenie ekosysté mových slu-
žieb ako súčasť, resp. doplnok pri do-
sahovaní cieľov RSV (obr. 2). V zmysle 
§ 4a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, 
ekologický stav je vyjadrením kvality 
štruktúry a funkcie (a následne služby) 
vodných ekosystémov, ktoré sú viaza-
né na povrchové vody. 

V  zmysle dokumentu COWI [4], 
ekosystémový prístup môže byť po-
užitý pri implementácii RSV a SHMPR 
(smernica o hodnotení a manažmen-
te povodňových rizík). Integrácia 
hodnotenia ES do plánovacieho pro-

cesu na úrovni povodí môže byť úpl-
ná, alebo čiastočná. Plná integrácia 
zahŕňa mapovanie všetkých ES pro-
stredníctvom ekosystémového prí-
stupu. Čiastočná integrácia predsta-
vuje zohľadnenie ES na podporu im-
plementácie smerníc. Pretože väč-
šina tlakov je spojená s  využívaním 
a riadením ES, opatrenia na zlepšenie 
stavu ekosystémov sa snažia zmeniť 
spôsob, akým sú ES využívané. Zlep-
šenie stavu ekosystémov vnútrozem-
ských vôd bude znamenať kompro-
misy medzi zabezpečovaním rôznych 
ekosystémov. Využitie hodnotenia 
ekosystémových služieb nachádza 
uplatnenie pri:

- potenciálnom uplatňovaní dero-
gácií v zmysle článku 4 RSV, 

- identifi kácii a  výbere ekonomicky 
efektívnych opatrení v  rámci Progra-
mu opatrení (čl. 11 RSV), ako aj pri

- návrhu opatrení nad rámec legis-
latívnych požiadaviek a limitov v rámci 

platieb za ekosystémové služby (opat-
renia nemusia vždy priamo regulo-
vať využívanie služieb vody a vodných 
ekosystémov). 

ZÁVER
V súvislosti s hodnotením ekosysté-

mových služieb (ES) vnútrozemských 
vôd treba zdôrazniť, že objektívnosť 
a  rozsah hodnotenia ekosystémových 
služieb týkajúcich sa vnútrozemských 
vôd je podmienená dostupnosťou 
a kvalitou bio-fyzických údajov. Nakoľ-
ko hodnotenie ekosystémových slu-
žieb nie je, resp. nemusí byť v priamej 
väzbe na dosahovanie environmentál-
nych cieľov RSV, kapacita poskytova-
nia viacerých ES neraz závisí od  iných 
faktorov než kvality vody. To znamená, 
že zlepšovanie stavu vôd prostredníc-
tvom dosahovania dobrého ekologic-
kého a chemického stavu sa môže pre-
javiť len vo zvýšení kapacít niektorých 
ekologických funkcií. 
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Obrázok 2 Prepojenie RSV s ekosystémovým prístupom (podľa [10] – upravené) 
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Hydrometeorologická situácia 
na začiatku druhej májovej dekády ne-
veštila nič dobré. Hlboká tlaková níž 
nad juhovýchodným Maďarskom, zá-
padným Rumunskom a severným Srb-
skom sa pomaly presúvala smerom 
nad severný karpatský oblúk, ku kto-
rému však z oblasti Škandinávie poma-
ly začal smerovať frontálny systém vy-
sokého tlaku vzduchu. Každému mete-
orológovi, klimatológovi, hydrológo-
vi, ale aj skúseným vodohospodárom 

bolo ihneď jasné, že ak sa tieto dva 
frontálne systémy stretnú, tak veternej 
smršti a prudkým povodniam sa určite 
nevyhneme. 

Slovenský vodohospodársky pod-
nik, š. p. Banská Štiavnica na vývoj tejto 
situácie okamžite zareagoval vyhláse-
ním mimoriadnej pohotovosti predo-
všetkým v povodiach Hornádu a Bod-
vy, ale aj Bodrogu, Laborca, Popra-
du s  Dunajcom, horného i  stredného 
Váhu, Oravy ako aj horného Hrona, Sla-
nej a Rimavy, kde sa predpokladali in-
tenzívne dažde. Generálny riaditeľ SVP, 
š. p., Ing.  Marián Supek vtedy vyhlá-
sil: Všetkým našim odštepným závodom 

a správam povodí sme dali takpovediac 
„voľnú“ ruku na  okamžité vykonávanie 
preventívnych opatrení a nevyhnutných 
zabezpečovacích prác na odvrátenie po-
vodňových následkov aj bez predchá-
dzajúcich administratívnych úkonov.

Potešiteľná bola však skutočnosť, že 
po  tohtoročných minimálnych sneho-
vých zásobách mali rozhodujúce vod-
né nádrže vytvorený dostatočný re-
tenčný priestor na  zachytenie príva-
lových vĺn. Napríklad Liptovská Mara 

bola naplnená len na  85 %, pričom 
bola schopná zachytiť ešte 65 milió-
nov m3 vody a Oravská priehrada bola 
na tom dokonca ešte lepšie, pretože pri 
jej 67 % naplnenosti disponovala voľ-
ným objemom väčším ako 117 mil. m3

vody. 
Vodohospodári však súčasne zača-

li upravovať prietoky aj na ďalších vod-
ných nádržiach, aby si vytvorili dosta-
točné retenčné priestory. Dostatočný 
retenčný priestor vykazovala aj Zem-
plínska šírava, no nakoniec ju viac ako 
„veľká voda“ zasiahol komunálny od-
pad, spláchnutý z povodia rieky Labo-
rec a jej prítokov. Vodohospodári z Mi-

chaloviec ho vyzbierali a odviezli na 80 
nákladných autách.

Po  veterných poryvoch, ktoré vyvr-
cholili 15. mája víchricou takmer po-
rovnateľnou s  tou spred 10 rokov, 
padlo za obeť vo Vysokých Tatrách ďal-
ších najmenej 100 tisíc stromov. Vodo-
hospodári však už vedeli, že po  utíše-
ní vetra ich záplavy určite neminú. 15. 
mája sa po intenzívnych zrážkach naj-
mä na Orave, Liptove, ale aj Spiši a Ša-
riši odrazu priam neuveriteľnou rých-

losťou začali dvíhať hladiny riek, ale aj 
menších potokov. Ak napríklad ešte 15. 
mája na  poludnie prítok vody do  Lip-
tovskej Mary predstavoval len 83 m3.s-1

 a do Oravskej priehrady 122 m3.s-1, tak 
do piatkového rána 16. mája sa prítok 
na Mare viac ako strojnásobil až na 280 
m3.s-1 a na Orave o 5-tej ráno dosiahol 
dokonca 789 m3.s-1, čo sa už priblíži-
lo rekordným prítokom počas povod-
ní v  predchádzajúcich rokoch. Také-
to obrovské prítoky spôsobili, že hladi-
na Liptovskej Mary stúpla za 24 hodín 
o  95 cm a  hladina Oravskej priehra-
dy dokonca o  130 cm. Obidve vodné 
nádrže za  24 hodín dokázali zachytiť 

Z vodohospodárskej praxe

Rok lokálnych povodní

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

(Priehrady, poldre a hrádze už od prvých májových povodní potvrdzujú správnosť 
odborných protipovodňových opatrení vodohospodárov)

Vodohospodári museli ratovať hrádzu v Gyni, 
aby ju Hornád neprelial

Sprietočňovanie Holumnického potoka v obci Jurské 
po májovej povodni
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vyše 55 miliónov m3 vody, pričom mali 
ešte stále dostatočný zásobný i retenč-
ný priestor aj na  ďalšie prívalové daž-
de. Súčasne si vodohospodári z povo-
dia horného Váhu neustále kontrolova-
li situáciu a vhodnou manipuláciou vy-
púšťali z  oboch nádrží také množstvo 
vody, aby si vytvárali ďalší retenčný 
priestor, ale súčasne aby neohrozili ani 
vodný tok Váhu a jeho nádrží na dolnej 
časti vážskej kaskády. 

Slovenskí vodohospodári však svoju 
prezieravosť a vysokú odbornosť preu-

kázali v tohtoročných májových dňoch 
aj pri manipulácii na  ďalších vodných 
dielach. Napríklad zásobný objem vody 
v Ružíne nad Košicami aj napriek vyso-
kým prítokom Hornádu už od pondel-
ka 12. mája začali znižovať z  96 % na-
plnenosti na  85 %, takže počas kritic-
kého piatku 16. mája sa im povodňovú 
vlnu podarilo sploštiť tak, že obyvate-

lia Košíc povodeň takmer nepostrehli. 
No ak by bola prišla ešte aj trojnásobná 
povodňová vlna, košická mestská časť 
Džungľa by už nezažila takú povodeň 
ako v roku 2010, pretože by už „zabra-
la“ aj nová hrádza prispôsobená na ak-
tualizovaný prietok tzv. 100-ročnej 
vody 757 m3.s-1, ktorú slávnostne odo-
vzdali len začiatkom tohto roka. 

Naopak, v  prípade vodnej nádr-
že Domaša vodohospodárom májo-
vé zrážky takpovediac „zahrali do  ka-
rát“, pretože od  zimy len pomaly sa 

napĺňajúca vodná nádrž už v  kritický 
piatok prekročila výškou hladiny hod-
notu 159 m n. m, čo býva úplne ideálny 
stav aj pre chatárov, rekreantov a pre-
vádzkovateľov rekreačných zariadení 
na Domaši. Vody však aj tam pribúdalo 
až po kótu 160,73 m n. m., takže tohto-
ročná májová povodeň pri všetkých 
škodách v  tomto prípade, paradoxne, 

pomohla košickým vodohospodárom 
na tohtoročnú sezónu vytvoriť na Do-
maši aj pre dovolenkárov priam ideál-
ny stav jej naplnenosti. 

Neboli to však len veľké vodné nádr-
že, ktoré pomohli zvládnuť májovú po-
vodeň, ale aj viaceré poldre, ktoré vo-
dohospodári vybudovali už v  pred-
chádzajúcich rokoch. Napríklad polder 
na vodnom toku Sveržovka vo Vyšnom 
Tvarožci, ktorého kapacita je 65 tisíc 
metrov kubických, zaplnila povodňo-
vá vlna na 30 % a polder na potoku Ka-

menec nad obcou Frička, do ktorého sa 
zmestí 57 tisíc metrov kubických vody, 
zhruba na 20 %. Obidva poldre umiest-
nené na  prítokoch rieky Topľa pod-
statným spôsobom sploštili povodňo-
vé prítoky do  Tople, ktorá sa tak, pre-
tekajúc historickým mestom Barde-
jov, dokázala udržať vo svojom koryte 
a mesto nezaplavila. 

Studený potok v Zuberci ukrojil aj z asfaltovej cesty Uzatváranie pravobrežnej prietrže na rieke Poprad v Podolínci 
v rámci zabezpečovacích prác

Primátor Starej Ľubovne Michal Biganič si nevedel vynachváliť pomoc ministra 
Petra Žigu a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Vodný živel vo Vrátnej zničil cestu i prirodzený vodný tok
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Noc plnú obáv však z 15-teho na 16-
teho mája prežívali aj obyvatelia Mýt-
nej ulice v Starej Ľubovni, ktorí od mája 
2010 veľmi dobre vedia, čo je to povo-
deň. Vtedy im rozbúrené vlny rieky Po-
prad zaliali ich domy až do výšky dvoch 
metrov. Preto bola aj jedna z  priorit-
ných úloh Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku vybudovať v  tom-
to meste ochranné hrádze. Už vlani sa 
podarilo kompletne ukončiť prvú, vyše 
260 metrovú ľavobrežnú hrádzu, vybu-
dovať nové kamenné opevnenie v za-

ústení potoka Pasterník do  rieky Po-
prad, ale rozostavať aj ďalší, zhruba ki-
lometrový ochranný val pozdĺž Mýtnej 
ulice. A hoci hrádza ešte v máji ukon-
čená nebola, aj napriek tomu zadržala 
obrovské množstvo vody, porovnateľ-
né s rokom 2010. Keď si tam na druhý 
deň 17. mája zašiel minister životného 
prostredia Peter Žiga v  sprievode ge-

nerálneho riaditeľa Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š. p., Mariá-
na Supeka, radosť miestnych obyvate-
ľov bola priam nevýslovná. Slová vďa-
ky za  protipovodňové opatrenia, tak 
na adresu ministerstva ako aj vodohos-
podárov, tlmočil najmä primátor Starej 
Ľubovne Michal Biganič, ktorý sa ne-
tajil tým, že osobne si vyžiadal audien-
ciu u ministra Petra Žigu a požiadal ho 
o  pomoc. Pomoc prišla a  dnes vďační 
Staroľubovčania pozvali pána ministra 
nielen na obhliadku ich zachránených 

domov, ale aj na chutný guľáš.
Trpké chvíle si však „naostro“ muse-

li tohto roku v máji s odstupom štyroch 
rokov opäť užiť obyvatelia Kežmarku 
a Ľubice, ktorým Ľubický potok, rútia-
ci sa z odlesnených Levočských vrchov 
svojou rýchlosťou a  objemom povod-
ňových prietokov nedával žiadnu šan-
cu uchrániť si svoje obydlia. Zopako-

vala sa tak situácia z  povodne v  roku 
2010. Vodohospodári SVP, š. p., síce 
všetky potrebné zabezpečovacie prá-
ce vykonali, no o  systémovom riešení 
sa musí rozhodnúť už v krátkom čase. 
Pomôcť tu môže jedine výstavba viace-
rých poldrov na Ľubici a jej prítokoch, 
pričom SVP, š. p., v spolupráci s Vojen-
skými lesmi sa už celou situáciu veľmi 
vážne zaoberá. 

Neľahkú situáciu prežívali však aj 
obyvatelia Oravy a Liptova, kde si vod-
ný živel robil doslova čo chcel. Len 

Studený potok v  Zuberci, Polhoranka 
v Rabči a Oravskej Polhore, ale aj v ďal-
ších lokalitách Oravy spôsobili škody 
za takmer 700 tisíc eur. 

Treba však jednoznačne konštato-
vať, že priehrady, poldre i  ochranné 
hrádze, ktoré predstavujú rozhodujú-
ce opatrenia v  boji proti povodniam 
na Slovensku, preukázali už v máji, ešte 

Kam sa nedostala technika, tam nastúpili s lopatami vodohospodárski robotníci. 
Čistenie Varínky na  okraji Terchovej

Voda, bahno a skaly urobili vo Vrátnej z osobného auta takúto kopu šrotu

Suchý polder nad obcou Dobrá Niva zachytil v prvý augustový deň prívalovú 
vlnu a ochránil obec   pred väčšími povodňovými škodami

Polder Drábsko naplnila povodňová vlna 3. augusta síce len do polovice, ale 
aj tak boli obyvatelia  Mliekarenskej ulice zachránení pred povodňou
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len na  začiatku tohtoročných povod-
ňových situácií, svoju nespochybniteľ-
nú opodstatnenosť a  nesmierny výz-
nam. 

Pracovníci Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š. p., ihneď 
po opadnutí zvýšených prietokov však 

začali so zabezpečovacími prácami, 
spočívajúcimi predovšetkým v  úprave 
poškodených a vymytých brehov vod-
ných tokov, ale aj v  ich sprietočňova-
ní, odstraňovaní nánosov a  podobne. 
Nestihli však ešte odstrániť povodňo-
vé škody z májovej povodne a odrazu 
sa nad Slovenskom začali sypať prietr-
že mračien takmer s  dennou periodi-
citou. Jedna lokálna povodeň strieda-
la druhú, vyhlasovanie nových povod-
ňových stupňov pribúdalo každý deň 
a  odrazu sa nám rok 2014 ukázal ako 
typický rok lokálnych povodní. A  hoci 
až do  23. júla k  mimoriadne vážnym 
škodám nedošlo, stačila jedna prietrž 
mračien nad obcami Šambron a  Plav-
nica a  rozbesnený potok Šambronka, 
kde si na nejakú povodeň ľudia už ani 
nepamätajú, sa ocitol v  III. stupni po-
vodňovej aktivity a zalieval cesty i piv-
nice.

Ďalšia, priam neuveriteľná prietrž 
mračien už o  niekoľko dní 1. augusta 
postihla aj obec Dobrú Nivu v  okrese 
Zvolen. Potok Neresnica sa za 15 minút 
zdvihol o takmer meter a nebyť nové-
ho poldra, ktorý vodohospodári pred-
nedávnom vybudovali na  Dobroniv-
skom potoku a  ktorý zachytil a  sploš-

til prítok do Neresnice, tak Dobrá Niva 
doslova pláva pod vodou. Vodohospo-
dárom zo správy stredného Hrona pre-
to veľmi dobre padli aj slová starostu 
Dobrej Nivy Ing. Martina Krúdyho, kto-
rý si úlohu a účelnosť poldra nad Dob-
rou Nivou nevedel vynachváliť. 

O  dva dni neskôr sa však podobná 
situácia zopakovala aj nad Breznom 
a najmä jeho mestskou časťou Mazor-
ník. Aj tu však povodňovú vlnu zachy-
tili dva poldre – polder Drábsko a pol-
der Lúčky, ktoré zachránili obyvateľov 
Mliekarenskej ulice. Menej šťastia mali 
však po nedeľňajšej povodni 3. augus-
ta obyvatelia susednej časti Mazorní-
kovo, kde mal byť síce taktiež vybudo-
vaný polder, no nakoniec sa tam obja-
vil súkromný rybník. Je logické, že ryb-
ník plný vody ďalšiu vodu už zachytiť 
nemá kam, a tak sa aj tentoraz bez pre-
kážky valila do pivníc najmenej desia-
tich tamojších domov.

Všetky spomínané povodňové uda-
losti však ani zďaleka nedosiahli takú 
ničivú silu akou bola náhla prietrž mra-
čien 21. júla vo Vrátnej doline v Tercho-
vej. Je ťažké opísať, čo dokáže voda, 
blato a  skaly, ktoré so sebou strháva. 
Krátka búrka nad Chlebom vytvori-
la nielen povodňovú vlnu skoncentro-
vanú do úzkeho konca Vrátnej doliny, 
ale z okolitých svahov zmietla s rozmo-
čenou zeminou aj skaly, ktoré z jednej 
z najromantickejších slovenských dolín 
vytvorili obraz skazy. Zničených 50 áut, 
z ktorých sa niektoré ani nedali identi-

fi kovať, no najmä zničená cesta z Ter-
chovej do Vrátnej, zdemolovaná údol-
ná stanica lanovky, ale aj blízke objek-
ty a  totálne zdevastovaný prirodzený 
vodný tok Varínky pretekajúci Vrát-
nou dolinou. Vodohospodári škody len 
na  vodohospodárskom majetku štátu 

predbežne odhadli na  2 milióny eur. 
Po  opadnutí bleskovej povodňovej 
vlny a prvých záchranných prácach za-
čali aj pracovníci správy povodia stred-
ného Váhu I. so zabezpečovacími prá-
cami, s ktorými sa prišiel oboznámiť aj 
štátny tajomník Ministerstva životného 
prostredia SR Vojtech Ferencz. 

Na  tlačovej konferencii prisľúbil, že 
rezort životného prostredia urobí všet-
ko preto, aby Vrátnej doline čo najskôr 
vrátili jej čaro a  mimoriadny význam 
tak z  hľadiska letnej ako aj zimnej tu-
ristiky. 

Samozrejme, že rok 2014 sa ešte ne-
končí. Povodne bývajú často aj na  je-
seň. Stačí si len spomenúť na rok 1974 
a historickú povodeň v Banskej Bystri-
ci. No už dnes možno povedať, že rok 
2014 sa určite zapíše do  vodohospo-
dárskej histórie ako rok lokálnych po-
vodní. Ich doterajšie následky vodo-
hospodári ešte stále odstraňujú, pri-
čom konečný účet bude možné pred-
ložiť až koncom roka. 

Foto: autor a archív SVP, š. p.

Na breznianskom Mazorníku, kde namiesto vodohospodárskeho poldra 
niekto odsúhlasil súkromný  rybník si voda vzala svoju daň v podobe desiatich 

zaplavených domov

Suchý polder Lúčky pri Brezne je v čase sucha pripravený zachytiť takmer 
120 tisíc m3 prívalovej  vody. Pohľad pred povodňou, 

ktorá ho potom celý zaplnila
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE 
BUDOVANIE OPATRENÍ V POVODÍ 
– POLDROV

Základným princípom ochrany in-
travilánov miest a  obcí, teda životov 
a zdravia obyvateľov a ich majetku, ži-
votného prostredia, kultúrneho dedič-
stva a  hospodárskych činností pred 
povodňami je prevencia. Ak si ako pre-
ventívne opatrenie ochrany pred po-
vodňami odmyslíme vysídľovanie ob-
čanov z území priľahlých k vodným to-
kom, pričom práve územia pri vodných 
tokoch boli od  nepamäti ľuďmi osíd-
ľované, potom jedinými možnosťami 

ochrany pred povodňami sú:
– opatrenia na vodnom toku,
– opatrenia v povodí.
Jedným z  najúčinnejších opatrení 

riešenia protipovodňovej ochrany je 
vodná nádrž, ktorá okrem funkcie za-
držania vody pri povodni a transformá-

cie povodňového prietoku má aj funk-
ciu možnosti vypúšťania vody v obdo-
bí sucha (ako aj možnosť využitia HEP, 
odberov vody pre rôzne účely, výkon 
rybárskeho práva a  pod.). Výstavba 
vodných nádrží si však okrem iného vy-
žaduje vhodnosť profi lu pre umiestne-
nie hrádze a  následné  zatopenie úze-
mia nad ňou. O  fi nančnej náročnos-
ti tohto typu opatrenia asi písať nie je 
potrebné.

Realizácia opatrení na  vodných to-
koch budovaním protipovodňových lí-
nií, ako sú korytové úpravy a ochranné 
hrádze, je neraz problematická, pričom 

je potrebné sa vysporiadať s viacerými 
aspektmi, ktoré takéto opatrenia kom-
plikujú, prípadne ich realizáciu úplne 
znemožňujú. Ide predovšetkým o  po-
trebu vysporiadať sa s  bodovými zá-
vadami na toku, ako sú napríklad pre-
mostenia s  nedostatočnou kapacitou, 

čo je problémom prakticky každého 
vodného toku pretekajúceho intravilá-
nom obce alebo mesta. Ďalším problé-
mom je existujúca zástavba v obciach 
pozdĺž vodných tokov, či už vybudo-
vaných stavieb alebo cestných či že-
lezničných komunikácií. Nehovoriac 
o tom, že skutočný účinok má protipo-
vodňová línia len v prípade jej vybudo-
vania v celom intraviláne, ak to umož-
ňuje morfológia existujúceho terénu. 
Ak sa správca toku dokáže vysporiadať 
s vyššie uvedenými skutočnosťami, na-
stupuje majetkovoprávne usporiada-
nie pozemkov, čo v intravilánoch miest 

a obcí je veľkým problémom a na tom-
to kroku „zlyhala“ nejedna stavba.

Jedným z  najúčinnejších opatrení 
v povodí je budovanie poldrov. V nad-
väznosti na  vyššie uvedené problémy 
súvisiace s budovaním vodných nádr-
ží a protipovodňových línií na vodnom 

Z vodohospodárskej praxe

Ing. Tomáš Ič

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica

Funkcia poldrov v správe SVP, š. p. 
OZ Banská Bystrica

pri povodňových situáciách v auguste 2014

Zaplnený polder Lúčky počas povodne v auguste 2014
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toku však nemožno tvrdiť, že budo-
vanie poldrov je jednoduchšie, nakoľ-
ko aj pri riešení takýchto stavieb je po-
trebné sa vysporiadať s určitými prob-
lémami, ako sú existujúce morfologic-
ké, hydrologické a geologické pomery. 
Pritom v súčasnosti je jedným z limitu-
júcich faktorov ekonomická analýza, 

t. j. posúdenie ceny stavby vzhľadom 
na hodnotu chráneného majetku a veľ-
kosť redukcie povodňového prietoku, 
teda účinku takejto vodnej stavby.
1. Polder ako stavbu na  redukciu po-

vodňového prietoku je možné bu-
dovať spravidla na  prítokoch hlav-
ných vodných tokov povodia, t. j. 
na tokoch s menším povodím. Teda 
ťažko redukovať veľký povodňový 
prietok v  obci, ktorou preteká vod-
ný tok s väčším povodím.

2. O  veľkosti redukcie povodňového 
prietoku rozhoduje okrem výpust-
ného zariadenia objem poldra, kto-
rý je limitovaný existujúcimi morfo-
logickými podmienkami terénu. Pri-
tom jednou z  okrajových podmie-
nok takejto stavby je snaha o  čo 
najväčšie využitie existujúcej morfo-
lógie terénu s minimalizovaním ná-
kladov na budovanie telesa hrádze, 
t. j. dosiahnuť čo najvyšší ekonomic-
ký benefi t.

3. Jednou z  hlavných podmienok bu-
dovania suchého poldra rovnako ako 
u vodných nádrží (priehrad) je vhod-
né geologické prostredie, t. j. stabil-
né podložie s  možnosťou zabezpe-

čenia statickej bezpečnosti hrádzo-
vého telesa, ako aj neprítomnosť 
zosuvných území v  bezprostred-
nom okolí takejto vodnej stavby.

4. Za zásadný problém je možné pova-
žovať skutočnosť, že polder zabez-
pečí redukciu povodňového prieto-
ku len do určitej miery, pričom často 

ostáva nedoriešené medzipovodie 
medzi poldrom a samotným intravi-
lánom ochraňovanej obce.

5. Takisto je nevyhnutné sa vysporia-
dať s prítomnosťou materiálu vhod-
ného na  vybudovanie hrádzového 
telesa poldra, t. j. bez potreby jeho 
dopravy na  väčšie vzdialenosti, čo 
by pri veľkých kubatúrach zemnej 
hrádze výrazne navýšilo cenu stav-
by. Pritom je potrebné prihliadať 
okrem iného aj na to, v akých klima-
tických podmienkach sa s  vybudo-
vaním poldra uvažuje, t. j. iné zemi-
ny sú vhodné pre budovanie hrádze 
v prostredí so silnými zimami (pod-
horské oblasti stredného a  sever-
ného Slovenska) a  iné pre hrádze 
v  miernejšom klimatickom prostre-
dí (južná časť Slovenska). 
Predmetom tohto článku je opis 

funkcie vybudovaných poldrov v sprá-
ve SVP, š. p. OZ Banská Bystrica pri po-
vodňových situáciách, pričom návrh 
technického riešenia s ohľadom na vyš-
šie uvedené faktory závisí od konkrét-
nej stavby navrhovanej v konkrétnych 
geomorfologických, geologických, 
hydrologických, prípadne iných pod-

mienkach. V  súvislosti s  technickým 
riešením návrhu poldrov je potrebné 
uviesť, že v Slovenskej republike v sú-
časnosti neexistuje žiadna platná nor-
ma, ktorá by určovala medzné hodno-
ty a  potrebné projektované paramet-
re pre návrh takéhoto druhu vodných 
stavieb.

POLDRE VYBUDOVANÉ 
V ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI SVP, 
š. p., OZ BANSKÁ BYSTRICA

V územnej pôsobnosti SVP, š. p,. OZ 
Banská Bystrica boli v  predchádzajú-
com období vybudované 3 poldre. Pre 
lepší prehľad ich lokalizáciu ako aj zák-
ladné technické parametre uvádzame 
v tabuľke 1.

V  roku 2005 SVP, š. p., OZ Banská 
Bystrica vybudoval z prostriedkov Švaj-
čiarskej pomoci dva suché poldre nad 
mestom Brezno v povodí Kabátovské-
ho potoka. Tieto stavby mali redukovať 
povodňové prietoky Q100 na  Kabátov-
skom potoku (polder Drábsko) a na Lú-
čanskom potoku (polder Lúčky), kto-
rý je ľavostranným prítokom toku Cha-
marová. Cieľom sústavy suchých pol-
drov je spolupodieľať sa na  ochrane 
mestskej časti Mazorníkovo pred po-
vodňami. Poldre sa nachádzajú južne 
od mesta Brezno na úpätí svahov Slo-
venského Rudohoria. Oba suché pol-
dre boli vybudované ako sypané zem-
né homogénne hrádze.

Polder Dobrá Niva, vybudovaný z fi -
nančných prostriedkov Európskej únie 
ako sypaná zemná homogénna hrá-

Situácia poldrov Drábsko a Lúčky nad mestom Brezno Situácia poldra Dobrá Niva nad obcou Dobrá Niva
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dza, zrealizoval SVP, š. p., OZ Banská 
Bystrica v  roku 2013 a  bol  uvedený 
do prevádzky v roku 2014. Slúži na re-
dukciu povodňového prietoku Q100 
na Dobronivskom potoku, ktorý prete-
ká cez centrálnu časť obce Dobrá Niva, 
pričom v minulosti dochádzalo pri sil-
ných zrážkach k  častému vybrežova-

niu vody z  koryta. Dobronivský potok 
je pravostranným prítokom toku Ne-
resnica.

FUNKCIE SUCHÝCH POLDROV 
PRI POVODŇOVÝCH SITUÁCIÁCH 
V ROKU 2014

Od  vybudovania prvého suchého 
poldra v  správe SVP, š. p., OZ Banská 
Bystrica sa vyskytlo už niekoľko povod-
ní s  rôznym dosahom na  majetok ob-
čanov a správcu toku. Povodňami, kto-
ré preverili funkčnosť vybudovaných 
suchých poldrov v letnom období roku 
2014, boli:

Povodeň 1. augusta 2014 v  Dob-

rej Nive – vznikla v dôsledku opakova-
ných výdatných zrážok do  už nasýte-
ného povodia vodného toku Neresni-
ca, kedy v obci Dobrá Niva na limnigra-
fi ckej stanici SHMÚ stúpol vodný stav 
zo 60 cm na takmer 150 cm v priebe-

hu 15 minút, čo zodpovedalo úrovni 
III. stupňa povodňovej aktivity. Voda 
vybrežená z  vodného toku Neresni-
ca, Dobronivského potoka a  jeho ľa-
vostranného prítoku zaplavila priľah-
lé územia polí, lúk a záhrad, ale aj ná-
mestie obce. 

Polder na  Dobronivskom potoku 
s celkovým objemom necelých 73 000 
m3 a  schopnosťou redukcie povodňo-
vého prietoku zo 17 m3/s na 6 m3/s, kto-
rý bol zaplnený cca do polovice svojho 
objemu, začiatkom augusta 2014 pre-
ukázal svoju opodstatnenosť, ochránil 
celú hornú časť obce Dobrá Niva a za-

bránil oveľa väčším škodám na majet-
ku obce a jej občanov.

Povodeň 3. augusta 2014 v Brezne 

– vznikla v  popoludňajších hodinách 
tohto dňa v  dôsledku výdatnej zráž-
kovej činnosti v sprievode búrok, kedy 
bol v  meste Brezno na  zrážkomernej 
stanici SHMÚ nameraný úhrn zrážok 

72,8 mm/24 hodín. Pritom zaujímavos-
ťou je, že v bezprostrednom okolí mes-
ta Brezno došlo za  rovnaké obdobie 
len k zrážkam v úhrne 0,7 mm (Čierny 
Balog) – maximálne 10,1 mm (Jasenie). 
Teda je možné konštatovať, že sa jed-
nalo o náhlu a extrémnu zrážku na veľ-
mi malej ploche, čo je charakteristic-
ké pre jednotlivé povodňové situácie 
v letnom období roku 2014.

V  dôsledku tejto zrážkovej činnosti 
došlo k vybreženiu tokov Mazorník, Ka-
bátovský potok, Chamarová a  Pytlová 
so zaplavením rodinných domov a zá-
hrad, miestneho ihriska a  špeciálnej 
školy. Lokalita sa nachádza pod uva-
žovaným poldrom Mazorníkovo, kto-
rý však nebol zrealizovaný, nakoľko 
v mieste tejto plánovanej vodnej stav-
by bol vybudovaný rybník súkromnej 
osoby, ktorý dostal prednosť pred re-
alizáciou tak potrebného poldra. Prob-
lémom v predmetnej lokalite je aj v mi-
nulosti vybudované prekrytie toku Ma-
zorník pod ulicou M. Benku, čím pri vý-
datnej zrážkovej činnosti dochádza 
k  zavzdutiu profi lu nad kapacitne ne-
postačujúcim prekrytím a následnému 
vybreženiu vody z koryta. Na vodnom 
toku Pytlová bola poškodená úprava 
koryta toku (opevnenie na  celej dĺž-
ke a  prehrádzka z  drôtokamenných 
košov). Podmienkou zmiernenia dô-
sledkov povodní v breznianskej mest-
skej časti Mazorníkovo v  budúcnosti 
je prebudovanie existujúceho kapacit-
ne nevyhovujúceho prekrytia vodného 

toku, ako aj vybudovanie suchého pol-
dra na transformáciu povodňovej vlny 
na tomto vodnom toku.

Rovnako ako pri júlovej povodni 
v  roku 2011, aj tentokrát výrazný po-
zitívny účinok redukcie povodňové-
ho prietoku do intravilánu mesta v po-
vodí Kabátovského potoka zabezpeči-
li vybudované poldre, pričom polder 
Lúčky na  Lúčanskom potoku bol na-
plnený takmer v celom objeme a pol-
der Drábsko na  Kabátovskom potoku 
približne do polovice objemu. K vybre-
ženiu vôd z koryta Kabátovského poto-
ka na problematickej Mliekárenskej uli-
ci vôbec nedošlo.

ZÁVER
Skutočná funkčnosť suchého pol-

dra sa overuje len veľmi ťažko. Na roz-
diel od klasickej vodnej nádrže – prie-
hrady, funkčnosť a  účinok poldra nie 
je možné po  jeho vybudovaní otesto-
vať v  skúšobnej prevádzke. Tento typ 
vodnej stavby je prvý krát zaťažený vo-
dou až počas reálnej povodňovej si-
tuácie, ktorá môže nastať buď krát-
ko po  jeho uvedení do prevádzky, ale 
aj po veľmi dlhom čase. Faktom zostá-
va len skutočnosť, že skôr či neskôr prí-
roda „zabezpečí“ dostatok vody na to, 
aby sa funkcia suchého poldra v povo-
dí a jeho účinok na redukciu povodňo-
vého prietoku preverili aj v praxi.

V  prípade, že sa zistia nedostatky 
na samotnej vodnej stavbe a je násled-
ne potrebné prijať nápravné opatrenia, 
táto skutočnosť nastáva až po skonče-
ní povodne. Zostáva preto len dúfať, že 
polder bol navrhnutý s citom skúsené-
ho projektanta, a následne podľa tohto 
návrhu aj zrealizovaný.

Na  záver je možné skonštatovať, 

že existencia v  súčasnosti už vybu-

dovaných suchých poldrov v  sprá-

ve SVP, š. p., OZ Banská Bystrica 

sa v  praxi prejavila pozitívne, a  to 

zmiernením dôsledkov uplynulých 

povodňových situácií na  majetku 

občanov, ak nie aj na ich zdraví a prí-

padne aj životoch.

Poďakovanie autora:

Za  odbornú pomoc pri príprave toh-
to článku ďakujem pánovi Ing. Martino-
vi Rybárovi.

Tab. 1

Názov 

poldra

Rok 

uvedenia 

VS do

prevádzky

Čiastkové 

povodie

Vodný 

tok
Kraj Okres

Celkový 

objem 

(m3)

Q
100

 

(m3/s)

Q
100red 

(m3/s)

Drábsko 2005

HRON

Kabátovský (Drábsko)

BB

Brezno 59 000 20,00 12,75

Lúčky 2005 Lúčanský Brezno 89 000 20,00 10,05

Dobrá Niva 2013 Dobronivský Zvolen 72 439 17,00 6,00
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Meteorologické zhodnotenie 
búrkovej činnosti 

na severozápadnom Slovensku 21. júla 2014
RNDr. Pavel Šťastný, CSc., Mgr. Maroš Turňa, Mgr. Ladislav Méri, 

Mgr. Pavol Zaujec

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

SYNOPTICKÁ SITUÁCIA 21. 7. 
2014 

V  prízemnom tlakovom poli zasa-
hovala 20. 7. 2014 zo Severného mora 
nad Alpskú a  Karpatskú oblasť plytká 
brázda nízkeho tlaku vzduchu. V  noci 
z  20. na  21. 7. sa z  nej nad štátmi Be-
neluxu oddelila samostatná tlaková 
níž, ktorej stred sa v priebehu 21. 7. po-
stupne presunul nad   juhovýchodnú 
Moravu a západné Slovensko. 

Po  prednej strane brázdy nízke-
ho tlaku vzduchu sa k  nám dostával 
od  juhu veľmi teplý a  relatívne vlhký 
vzduch, ktorého prílev v  hladine 850 
hPa vyvrcholil nad naše územie práve 
v tento deň. 

V   hladine 500 hPa 20. 7. zasahoval 
nad naše územie hrebeň vysokého tla-
ku vzduchu. Ten však v  ďalších hodi-
nách veľmi rýchlo zoslabol. Slovensko 
sa vo vyšších vrstvách atmosféry po-
stupne dostalo pod vplyv výškovej tla-
kovej níže so stredom nad severným 
Talianskom na jednej strane a na stra-
ne druhej pod vplyv ďalšej výškovej 
níže, ktorej stred sa 21. 7. veľmi pomaly 
presúval z oblasti Baltického mora nad 
pobaltské štáty a Bielorusko. Vplyvom 
výškového rozloženia tlaku vzduchu sa 
naše územie dostalo do slabého a ne-
výrazného výškového prúdenia. 

Vplyvom uvedených faktorov (kon-
vergencia prúdenia, dostatočná vlhkosť, 
vysoká instabilita, konvekcia) sa práve 
v  oblasti severozápadného Slovenska 
vytvorila výrazná línia intenzívnych a re-
latívne pomaly sa pohybujúcich búrok, 
ktoré zasiahli aj žilinskú oblasť.

ZRÁŽKOVÁ SITUÁCIA DŇA 21. 7. 
2014 V OBLASTI MALEJ FATRY 
A OKOLÍ

Dňa 21. 7. 2014 sa začala búrko-
vá oblačnosť rýchlo rozvíjať v  skorých 

popoludňajších hodinách v rovnobež-
kovom pásme, zasahujúcom zo stred-
ných  Čiech cez Moravu a  pokračujú-
com v  línii od  Javorníkov po  Levoč-
ské Vrchy. Postup búrkových jadier bol 
väčšinou od západu na východ, s urči-
tými odchýlkami k juhu či severu. Zráž-
kové pole tvorili  jednotlivé búrkové 
epizódy, ktoré prichádzali od  masívu 
Javorníkov, alebo opakovane vznika-
li najmä nad masívom krivánskej časti 
Malej Fatry a pokračovali v svojom po-
hybe ďalej na východ.

V čase okolo 13:30 SELČ začali prvé 
búrky vznikať na  česko-  poľsko-  slo-
venskom pohraničí na  horných Kysu-
ciach. Postupne, okolo 14:00, zača-
li vznikať ďalšie búrky v  Javorníkoch 
a neskôr, po 14:15, aj na hornom Pova-
ží, počnúc od Dolného a Horného Hri-
čova. Po 14:35 bol vznik ďalších búrok 
identifi kovaný aj v okolí Bytče a Považ-
skej Bystrice, pričom búrkové oblaky 
pokračovali ďalej smerom na  východ 
až severovýchod nad oblasť mesta Ži-
liny. Najvyššie úhrny v  čase od  14:00 
do  15:00 h boli najmä na  Kysuciach, 
konkrétne v  Makove 26,8 mm, Čadci 
20,6 mm a v Turzovke 16,7 mm, v Dol-
nom Hričove 3,4 mm, v Kysuckom No-
vom Meste 1,9 mm a Žiline 1,8 mm. 

V  čase od  15:00 zasiahla veľmi sil-
ná búrka za  sprievodu silného vetra 
priamo mesto   Žilinu. Uvedená búr-
ka v oblasti medzi Žilinou a Kysuckým 
Novým Mestom pretrvávala približ-
ne 30 minút, neskôr postúpila sme-
rom na severovýchod a zanikla. V tom 
čase, okolo 15:15, vznikla nová búrka 
v  krivánskej časti Malej Fatry. Neskôr 
v čase po 15:45 búrka zoslabla. V čase 
od  15:00 do  16:00 boli najvyššie úhr-
ny zrážok zaznamenané v  Žiline – Zá-
vodí 48,3 mm, v Jasenici 23,5 mm, v Ky-
suckom Novom Meste 18,7 mm, vo 

Vrátnej 16,3 mm a  v  Dolnom Hričove 
13,4 mm. Nová, v  poradí druhá búrka 
nad krivánskou časťou Malej Fatry sa 
vytvorila tesne po 16:00, pričom inten-
zita dažďa postupne narastala. V nasle-
dujúcom vývoji tieto intenzívne zrážky 
ďalej postupovali na juhovýchod a vý-
chod smerom do  oblasti Veľkej Fatry 
a Chočských vrchov a ďalej na Liptov. 
Silné búrky neskôr okolo 17:00 zasiah-
li aj obce na  Orave, najmä Kraľovany, 
Dierovú a Párnicu a o 17:15 aj obec Ľu-
bochňu. 

V  čase od  16:00 do  17:00 boli naj-
vyššie úhrny vo Vrátnej 36,2 mm, v Die-
rovej 16,3 mm a  v  Strečne 11,9 mm. 
V  čase od  17:00 do  18:00 boli najvyš-
šie úhrny v Ľubochni 46,4 mm, v Párni-
ci 34,0 mm a v Dierovej 26,9 mm. V ďal-
šom čase od  18:00 do  19:00 zasiah-
li silné búrky oblasť Liptova a Nízkych 
Tatier, kde boli najvyššie úhrny zazna-
menané v  Liptovskej Osade 30,1 mm 
a v Motyčkách 21,3 mm.

21. 7. 2014 sme podľa 24-hodino-
vých úhrnov najvyššie hodnoty – nad 
50 mm – zaznamenali v lokalitách Sve-
derník – Klebov 75,3 mm, Ľubochňa 
71 mm, Žilina – Závodie 69 mm, Vrátna 
66 mm, Žilina 62 mm, Dierová a Vyšná 
Boca 58 mm, Párnica 57 mm, Dohňany 
54 mm a Jasná 51 mm.

VYHODNOTENIE ZRÁŽKOVEJ 
SITUÁCIE V OBLASTI VRÁTNA 
DOLINA DŇA 21. 7. 2014 

Hodnotenie zrážkových úhrnov sa 
vykonalo na základe záznamu automa-
tickej zrážkomernej stanice Vrátna do-
lina. Zrážkomerná stanica je umiest-
nená v  obci Štefanová (49o13´57´´, 
19o03´41´´, 632 m n.  m.). Od dolnej sta-
nice sedačkovej lanovky Vrátna – Sni-
lovské sedlo je vzdialená vzdušnou čia-
rou 3,0 km a od vrcholu Chlebu 5,0 km. 
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Podľa údajov tejto stanice sa jadro in-
tenzívnych zrážok vyskytlo v  čase 
od  15:30 do  17:00, pričom spadlo 

52 mm (z  celkového denného úhrnu 
66 mm). Priebeh zrážok nasvedčuje, 
že dážď sa skladal z dvoch zrážkových 
udalostí; prvá trvala od 15:30 do 16:05 
a druhá od 16:05 do 17:00, keď v prvej 
vlne spadla zhruba tretina uvedené-
ho úhrnu (18  mm a  v  druhej 34 mm). 
Maximálne krátkodobé intenzity po-
čas prvej vlny zrážok dosiahli 50 až 60 
mm/h, počas druhej 60 až 80 mm/h. 
Najvyšší úhrn za  1 minútu bol v  čase 
16:18 s veľkosťou 1,39 mm.

Ďalšie zrážky vo Vrátnej doline boli 
nasledovné: 2,7 mm od 17:00 do 18:00, 
2,5  mm od  18:00 do  19:00 a  1,9 mm 
od 19:00 do 20:00. Ostatné zrážky (pri-
bližne 6,0 mm spadli v  nočných hodi-
nách z 21. na 22. 7.)

Podľa dodatočne spracovaných 
údajov dištančných (radarových) me-
raní sa pre  oblasť Vrátnej doliny zis-
ťovala maximálna rádiolokačná od-
razivosť z  dostupných radarov SR, ČR 
a  Poľska v  5-minútovývh intervaloch. 
Po  prepočítaní odrazivosti na  intenzi-

tu zrážok bolo zistené, že v prvej vlne 
zrážok spadlo cca 40 mm, v druhej cca 
50 mm zrážok, t. j. spolu za 1:40 hodi-
ny trvania lejaku okolo 90 mm zrážok. 
Uvedený úhrn zrážok nie je možné pre 
oblasť Vrátnej doliny presne lokalizo-
vať, v rámci dynamiky búrkových pro-
cesov predpokladáme určité územné 
odchýlky v  odhadnutom úhrne. Uká-
zalo sa tiež, že zrážkomerná stanica 
Vrátna, kde bolo počas búrky namera-
né 52 mm sa nachádzala mimo epicen-
tra zrážok.  Predpokladáme, že v  čase 
búrkového lejaku vo Vrátnej doline 
mohli byť analogické zrážky zazname-
nané v  hrebeňových polohách Malej 
Fatry od  Malého Fatranského Kriváňa 
po Stoh a na priľahlých svahoch.

Predchádzajúce zrážky pred 21. 7. 
2014 sa podľa merania stanice Vrát-
na vyskytli v  období 8. – 12.  7. (spo-
lu 45 mm) a  neskôr v  dňoch 16.  7. 
(19 mm), 17. 7. (16 mm) mm a  20. 7. 
(3 mm). 

Tab.1 Denné úhrny zrážok v mm 

na vybraných zrážkomerných 

staniciach v oblasti Malej Fatry a okolí 

Stanica Zrážky (mm)

Svederník - Keblov 75,3

Ľubochňa 71,0

Žilina - Závodie 69,0

Vrátna dolina 66,0

Žilina 62,0

Vyšná Boca 58,0

Dierová 58,0

Párnica 57,0

Dohňany 54,0

Jasná 51,0

Hubová 42,0

Martin 40,0

Dolný Hričov 28,5

Zázrivá 28,4

Strečno 28,0

Beluša 27,6

Horné Sŕnie 25,0

Minútové úhrny zrážok  dňa 21. 7. 2014 na zrážkomernej stanici Vrátna dolina
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Mgr. Michaela Bírová, Ing. Valéria Wendlová

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Katastrofálna povodeň v balkánskej 
časti povodia Dunaja v máji 2014 

a varovania EFAS

ÚVOD
Povodne nepoznajú štátne hrani-

ce. Priestor na  ich vznik a  postup vy-
medzujú prírodné hranice povodí ale-
bo ich častí. Zdokonaľovanie protipo-
vodňovej ochrany nadobúda čoraz šir-

ší medzinárodný rozmer a  odvíja sa 
z  prirodzených hraníc povodí veľkých 
európskych riek. Včasná informova-
nosť o  nebezpečnom vývoji hydrolo-
gickej situácie a včasné vydávanie va-
rovaní pred povodňovými situáciami 
je jednou zo základných podmienok 
pre zvýšenie ochrany pred povodňami 
a zníženie povodňových škôd. 

Povodne v  Európe tvoria  až 43   % 
všetkých prírodných katastrof. Ochra-

na obyvateľstva a jeho majetku sa stala 
jednou z hlavných úloh Európskej únie. 
K najefektívnejším netechnickým spô-
sobom preventívnych opatrení ochra-
ny pred povodňami patrí predpoved-
ná služba. Na platforme EÚ je to EFAS. 

ČO JE EFAS 
Vo  výskumnom centre v  Taliansku 

(JRC) po povodniach v roku 2002 špe-
cializovaní odborníci vyvinuli pred-
povedný systém pod názvom EFAS 
(The European Flood Awareness Sys-
tem). Od jeho začiatku prešiel viacerý-
mi fázami vývoja, testovania a inovácii. 
Do systému sa zapojila väčšina národ-
ných hydrologických služieb krajín Eu-
rópskej únie, medzi nimi aj Slovensko, 

ktoré zastupuje Slovenský hydrome-
teorologický ústav (SHMÚ). SHMÚ bol 
aktívny už počas vývoja EFAS a svojimi 
skúsenosťami, kvalitnými údajmi a tes-
tovaním vyvíjaného systému prispel 
k  jeho  úspešnému dokončeniu. Pred-

povedný systém je zameraný hlavne 
na hydrologické predpovede s dobou 
predstihu 2 – 10 dní. 

Operatívna prevádzka EFAS sa sú-
streďuje do štyroch centier:
– Výpočtové centrum (spoločné 

s centrom pre strednodobú predpo-
veď počasia vo veľkej Británii) počíta 
hydrologický model

– Centrum zberu Hydrologických 
údajov (v Španielsku) zbiera hydro-

Obr. 1: Najviac zasiahnuté povodia v Bosne a Hercegovine, Srbsku a Chorvátsku
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logické údaje z  krajín, ktoré spolu-
pracujú s EFAS

– Centrum zberu meteorologických 
údajov (v Taliansku) – zbiera meteo-
rologické informácie z výpočtových 
oblastí EFAS 

– Distribučné centrum (rozdelené 
do  inštitúcií v  troch krajinách: Slo-
vensko (SHMÚ), Švédsko a  Holand-
sko) analyzuje výsledky hydrologic-
kých modelov, spracúva a  zasiela 
denné spravodajstvo a vysiela upo-
zornenia a výstrahy.
Od  novembra 2012 je EFAS v  ope-

ratívnej prevádzke. Jednotliví členo-
via Distribučného centra sú zodpo-
vední za  príslušnú časť územia Euró-
py. SHMÚ zodpovedá za celé povodie 
Dunaja od Nemecka až po ústie v Ru-
munsku a za Stredomorie od Talianska 
po Grécko. Švédsko zodpovedá za ob-
lasť Škandinávie a Holandsko za oblasť 
západnej Európy. 

V každom Distribučnom centre pre-
bieha počas pravidelnej dennej pre-
vádzky kontrola výstupov z  jednotli-
vých modelov, vypracúva sa denné 
spravodajstvo a  zasiela sa do  Európ-
skeho centra Civilnej ochrany (Emer-
gency Response Coordination Centre 
- ERCC).    V   prípade prekročenia sta-
novených limitov pre výstupy z  jed-
notlivých modelov, hydrológ v  službe 
zašle varovanie ohrozenej krajine – jej 
národnej hydrologickej službe a  tiež 
do ERCC. 

POVODEŇ NA BALKÁNE V MÁJI 
2014

Povodňová situácia   v  balkánskej 
časti povodia Dunaja (hlavne v  Srb-
sku, Bosne a  Hercegovine) v  polovici 

mája 2014 patrila k  najhorším povod-
niam za  posledných 120 rokov. V  dô-
sledku hlbokej tlakovej níže pod ná-
zvom Yvette (Tamara) spadlo v juhový-
chodnej a  centrálnej Európe rekordné 
množstvo zrážok. Najviac boli zasiah-
nuté oblasti v povodiach riek Sáva, Mo-
rava a Bosna. Keďže sa jednalo o výni-
močnú hydrometeorologickú situáciu 
aj Európsky povodňový varovný sys-
tém (EFAS) reagoval na  ňu varovnými 
správami. Pracovníci predpovednej po-
vodňovej služby SHMÚ tieto varovania 
zasielali zasiahnutým krajinám a   Eu-
rópskemu Centrum Civilnej ochrany.

Rovnaký postup prebiehal aj 11. 
mája 2014, keď jeden z  predpoved-
ných   modelov začal signalizovať vý-
razné úhrny zrážok a  prekročenia sta-
novených hraničných hodnôt pre po-
súdenie hroziaceho nebezpečenstva 
povodní na viacerých prítokoch povo-
dia Dunaja v oblasti Srbska, Bulharska 
a  Rumunska. Situácia bola spôsobená 
tlakovou nížou, ktorá sa 13.  mája vy-
tvorila pod silným výškovým prúdením 
nad Stredomorím a Balkánom. V nasle-
dujúcich dňoch sa naďalej prehlbovala 
a 15. mája sa jej stred postupne presú-
val z Bulharska nad juhovýchodné Ma-
ďarsko. Táto situácia priniesla výdatné 
zrážky, pretože okolo tlakovej níže nad 
Balkánom bol obtáčaný vlhký vzduch 
z oblasti Stredomoria a Čierneho mora 
cez Rumunsko, Ukrajinu a  Poľsko až 
nad naše územie.

V  dôsledku spomínanej tlakovej 
níže a frontálnych systémov s ňou spo-
jených boli na Balkáne, najmä v Bosne 
a  Hercegovine, Srbsku, Chorvátsku a   
Rumunsku a neskôr, s postupom tlako-
vej níže nad juhovýchodné Maďarsko, 

aj v  oblasti Slovenska, južného Poľska 
a  Čiech zaznamenané výrazné úhrny 
zrážok.

Vo viacerých zrážkomerných stani-
ciach v povodí rieky Sávy bolo namera-
ných v období od 12. do 14. mája od 80 
do 100 mm zrážok. Situácia v spomína-
nej oblasti bola komplikovaná aj vyso-
kým nasýtením povodí z  predchádza-
júceho obdobia.

11. mája 2014 systém EFAS reago-
val na  túto situáciu, keď predpovedal 
výdatné zrážky a s nimi spojené očaká-
vané povodne v  oblasti Balkánu (naj-
mä v  Bosne a  Hercegovine a  Srbsku). 
Na základe výstupov z predpovedných 
modelov EFASu, 11.  mája 2014 sa vy-
dala prvá výstraha (Flood Alert) pre 
štáty Srbsko, Bulharsko a Rumunsko – 
povodia riek Morava, Timok, Olt, Jiu, 
Vedea a Arges.

12. mája sa vydali výstrahy pre Srb-
sko (povodie rieky Sávy pod sútokom 
s riekou Drinou) a upozornenie (Flood 
Watch) pre Rumunsko – povodie rieky 
Ialomita. Upozornenie na  očakávané 
povodne v Bosne a Hercegovine v po-
vodí Sávy (toky Vrbas a Bosna) sa zasla-
li len do Centra Civilnej ochrany Europ-
skej únie, nakoľko krajina nie je partne-
rom EFASu. 

V  priebehu ďalších dní Distribučné 
centrum SHMÚ vydalo výstrahy a upo-
zornenia na nebezpečenstvo povodne 
pre ďalšie povodia riek v zasiahnutých 
oblastiach: 

13. mája pre povodie rieky Morava 
v Srbsku dve výstrahy (Západná Mora-
va nad sútokom s  riekou Ibar a  horný 
úsek povodia Sávy nad sútokom s rie-
kou Drina) a jedno upozornenie (Mora-
va nad sútokom s riekou Nisava). V Ru-
munsku pre povodie rieky Buzau a  Du-
naj (časť Lom – Arges).

14. mája pre oblasť Bosny a  Her-
cegoviny (časť Visegrad, Tuzla a  Prije-
dor) pribudli upozornenia na  povod-
ne z  prívalových zrážok (Flash Flood 
Watch), pre Rumunsko sa vydala ďal-
šia výstraha pre Dunaj (časť Arges – Ia-
lom), pre Srbsko upozornenie pre po-
vodie rieky Velika Morava pod súto-
kom s  riekou Západná Morava a  upo-
zornenie na  povodne z  prívalových 
zrážok pre oblasť Sávy, Driny, Západnej 
Moravy nad sútokom s riekou Ibar). Pri-
budli výstrahy pre Chorvátsko na  po-
vodia riek Sáva a Dráva.

15. mája informácia o  očakáva-
ných povodniach z prívalových zrážok 
pre oblasti Visegrad, Tuzla, Bihac, Ban-

Obr. 2: Sútok Sávy  a Dunaja v Belehrade (19. mája 2014)
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ja Luka a Prijedor v Bosne a Hercegovi-
ne a  v  oblasti Sučava (rieka Moldova) 
v Rumunsku.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa povod-
ňovú situáciu a obrovské škody, ktoré 
nastali v Srbsku, Bosne a Hercegovine, 
krajiny požiadali Európsku úniu o me-
dzinárodnú pomoc (ERCC Activation).

V  nasledujúcej tabuľke sú uvedené 
počty výstrah a  upozornení vydaných 
v  čase 11. – 15. mája 2014 pre oblasť 
Balkánu.

Predpovede povodňových situá-
cií boli potvrdené informáciami o pre-
biehajúcich povodniach na  stránkach 
národných hydrologických služieb 
a v médiách.

Povodeň zasiahla veľké územia 
hlavne v  Srbsku, Bosne a  Hercegovi-
ne a Chorvátsku (obr. 1). Okrem obrov-
ských materiálnych škôd si vyžiadala aj 
62 ľudských životov. Predbežné odha-
dované škody sú niekoľko miliárd do-
lárov. Úrady v Srbsku oznámili, že ma-
teriálne škody sú väčšie ako za čias ob-
čianskej vojny.

Najviac zaplavené oblasti boli 
v  povodí Sávy na  hraniciach medzi 
Bosnou a  Chorvátskom. 14. mája vý-
razné zrážky v horských oblastiach za-
príčinili zničenie mostov a ciest a spô-
sobili početné zosuvy pôd. Najhoršia 
situácia nastala 15. mája, keď sa rieky 
na pravostranných prítokoch Sávy vy-
liali zo svojich korýt a  zaplavili mestá 
v  údoliach. Napr. rieka Bosna úplne 
zaplavila mestá Doboj, Maglaj, Za-
vidodviči a  Šamac, obdobne aj rieka 
Kolubara blízko Belehradu zaplavi-
la mesto Obrenovac a mnoho ďalších 
miest a obcí.

Vzhľadom na  rozsiahle škody vlády 
Srbska, Bosny a Hercegoviny požiada-
li EÚ o  medzinárodnú pomoc. Mnoho 
krajín, organizácií a  jednotlivých osôb 
poskytlo humanitárnu, materiálnu a fi -
nančnú pomoc.

Povodňová situácia, ktorá na Balká-
ne nastala a následná spolupráca jed-
notlivých krajín ukázala na  dôležitosť 
včasného varovania pred povodňa-
mi a  využívania medzinárodných ná-
strojov (napr. Európsky povodňový va-
rovný systém – EFAS), ktoré môžu as-
poň čiastočne predísť veľkým škodám 
a stratám na ľudským životoch. Na via-
cerých medzinárodných fórach sa prá-
ca SHMÚ v  EFAS stretla s  pozitívnym 
ohlasom. A  čo je pre nás mimoriad-
ne cenné, kladne nás hodnotila najmä 
srbská odborná komunita. 

Tab. 1 Celkový počet vydaných výstrah a varovaní 

Dátum Výstrahy Upozornenia
Upozornenia na 
povodne z príva-

lových zrážok

Informácie pre krajiny, 
ktoré nie sú partnermi

11. 5. 2014
6

RS, BG, RO

12. 5. 2014
1

RS
1

RO
BiH - Sáva

13. 5. 2014
4

RS, RO
1

RS

14. 5. 2014
3

RO, HR
1

RS
3

RS, HR
BiH – Visegrad, Tuzla, Prijedor

15. 5. 2014
4

RS, RO
BiH – Visegrad,Tuzla, Bihac, 

Banja Luka, Prijedor

(RS – Srbsko, BG – Bulharsko, RO – Rumunsko, BiH – Bosna a Hercegovina, HR – Chorvátsko)

Obr. 3: Zaplavené mesto Obrenovac  (19. mája 2014)
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Aktuálne problémy vodného 
hospodárstva na výstave AQUA 2014

V  dňoch 10. – 12. júna 2014 sa ko-
nala v  areáli Výstaviska EXPO CENTER 
a. s., Trenčín 20. medzinárodná výsta-
va vodného hospodárstva, hydroener-
getiky a ochrany životného prostredia, 
komunálnej techniky a  rozvoja miest 
a  obcí AQUA 2014, ktorú slávnostne 
otvoril minister životného prostredia 
SR Ing.  Peter Žiga, PhD., za  účastí po-
predných osobností vodného hospo-
dárstva SR.

Výstava a  sprievodné akcie boli tra-
dične garantované aj Slovenským ná-
rodným komitétom IWA. Súťaž o  naj-
lepší exponát vystavovateľov ”Zlatá 
AQUA” a vedecko-odborná konferencia 
AQUA 2014 s témou „Aktuálne problé-
my vodného hospodárstva“ zaujal vy-
stavovateľov aj návštevníkov výstavy.

V  súťaži “Zlatá AQUA” sa súťaži-
lo v  dvoch kategóriách: o  najlepší vý-
robok a  o  najlepšiu technológiu. Jed-
nou z  podmienok súťaže je aj ich vy-
užitie na  slovenskom vodohospodár-
skom trhu. 

V KATEGÓRII O NAJLEPŠÍ 
VYSTAVENÝ VÝROBOK SA 
UMIESTNILI VÝROBKY:
1. miesto: 
Hawle, s.r.o. s  výrobkom „OPTIFIL 

automatický samočistiaci fi lter“

2. miesto:
Jihomoravská armatúrka, s.r.o. s vý-

robkom „Regulačný ventil DURA®“

3. miesto:
Keramo Steinzeug, s.r.o. s  výrob-

kom „Kameninová pretláčacia rúra 

CreaDig“

V KATEGÓRII O NAJLEPŠIU 
TECHNOLÓGIU SA UMIESTNILI 
TECHNOLÓGIE:
1. miesto: 
K&K Technology, a.s. s technológiou 

„Čistiareň odpadových vôd Rajec“

2. miesto:
Seba Slovakia, s.r.o. s  technológiou 

„Sebalog Hydrocorr-korelujúce hyd-

rofón loggery“

3. miesto:
Výskumný ústav vodného hospo-

dárstva s  technológiou „Účinný 

kompozitný sorbent na odstraňova-

nie škodlivých látok“

Mimoriadne ocenenie získala fi r-
ma Gess servis, s.r.o. s technológiou 

„Termolýzna technológia JRE“. 

Ceny udelené v  oboch kategóri-
ách odovzdali víťazom na  slávnost-
nom otvorení výstavy predseda Slo-
venského národného komitétu IWA, 
doc.  Ing.  Štefan Stanko,  PhD., a  ge-
nerálny riaditeľ EXPO TRENČÍN a  .s. 
Ing. Pavol Hozlár.

Na  slávnostnom otvorení výstavy 
bola odovzdaná Cena Milana Topoli-
ho Ing. Jánovi Vavrovi, ktorú Slovenský 
národný komitét IWA udeľuje význam-
ným odborníkom vo vodnom hospo-
dárstve za ich celoživotný prínos. Cena 
bola odovzdaná predsedom SNK IWA 
a generálnou riaditeľkou TVS a. s. Tren-
čín, Ing. Denisou Beníčkovou.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku vý-
stavy AQUA odovzdal generálny riadi-
teľ výstaviska EXPO CENTER a. s. Ing. Pa-
vol Hozlár ďakovné listy zakladateľom 
tohto podujatia – prof.  Ing.  Jozefovi 
Krišovi, PhD. (Slovenský národný komi-
tét IWA), Ing.  Jánovi Kardošovi (Tren-
čianska vodohospodárska spoločnosť, 
a.  s.) a Mgr. Darine Masarykovej (EXPO 
CENTER a.  s.).

Konferenciu AQUA 2014 s  témou 
„Aktuálne problémy vodného hospo-
dárstva“ organizovali Slovenská tech-
nická univerzita, Stavebná fakulta, Ka-
tedra zdravotného a environmentálne-
ho inžinierstva v rámci riešenia projek-
tu APVV-0372-12 a Slovenský národný 
komitét IWA. Spoluorganizátormi kon-
ferencie boli Slovenská komora sta-
vebných inžinierov a  Asociácia vodá-
renských spoločností.

Cieľom odborno-vedeckej konfe-
rencie bolo poskytnúť priestor odbor-
nej verejnosti a  prezentovať proble-
matiku vodného hospodárstva s vyso-
ko aktuálnymi a verejnosťou žiadanými 

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.

Slovenská technická univerzita Bratislave, Stavebná fakulta

Ocenení vystavovatelia v kategórii najlepší výrobok
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prednáškami. Na podujatí sa zúčastnili 
odborníci ako z Ministerstva životného 
prostredia SR, Ministerstva zdravotníc-
tva SR, úradov verejného zdravotníc-
tva tak aj z vodárenských spoločností, 
kúpeľov a žriedel, priemyselných pod-
nikov, výskumných inštitúcií a  vyso-
kých škôl.

Témy prednášok, všetky prezento-
vané významnými odborníkmi v  ob-
lasti vodného hospodárstva, vzbudi-
li veľký záujem. Či to už boli prednášky 
s témou právnych a legislatívnych otá-
zok alebo prednášky smerovania akti-
vít v  rámci podpory vodného hospo-
dárstva v nasledujúcom programovom 
období 2014 – 2020, sociálno-odborné 
otázky, ktoré vyplývajú zo vzťahu „vo-
dáreň – obyvateľ“ alebo otázky súčas-
ného stavu a  potreby matematického 
modelovania a monitoringu vodohos-
podárskych systémov. 

Konferenčné príspevky, jasne a zre-
teľne formulované, užitočne prispe-
li k  upriameniu pozornosti na  odbor-
né otázky vodného hospodárstva 
dnešných dní a  napomohli ich rieše-
niu. Prednášajúci sa nemalou mierou 
zaslúžili o atraktívnosť podujatia a jeho 
zdarný priebeh. Autori sa v svojich prí-
spevkoch venovali problémom, ktoré 
sú v skratke uvedené ďalej.

PODPORA VODNÉHO 
HOSPODÁRSTVA Z EŠIF 
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 
2014 - 2020

RNDr. Michal Šutriepka, MŽP SR, Sek-
cia environmentálnych programov 
a projektov

Zástupca Ministerstva životné-
ho prostredia Slovenskej republiky 
(MŽP  SR), sekcie environmentálnych 
programov a  projektov sa vo svojej 
prednáške venoval problematike ope-
račného programu Kvalita životné-
ho prostredia (OP KŽP), za ktorého prí-
pravu je ako riadiaci orgán zodpoved-
né MŽP SR na základe uznesenia vlády 
SR č. 139/2013 zo dňa 20. 3. 2013. Uvie-
dol, že globálnym cieľom operačného 
programu KŽP je podporiť trvalo udr-
žateľné a  efektívne využívanie prírod-
ných zdrojov zabezpečujúce ochranu 
životného prostredia, aktívnu adaptá-
ciu na  zmenu klímy a  podporu ener-
geticky efektívneho nízkouhlíkového 
hospodárstva. OP KŽP pokrýva tri z te-
matických cieľov EÚ, a  to TC  4 – Pod-
pora prechodu na  nízkouhlíkové hos-
podárstvo vo všetkých sektoroch, TC 5 

– Podpora prispôsobovania sa zme-
nám klímy, predchádzania a  riadenia 
rizík a TC 6 – Ochrana životného pros-
tredia a  podpora účinného využívania 
prírodných zdrojov. Prioritnými osa-
mi a investičnými prioritami OP KŽP sú 
prioritná os 1 – Udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov prostredníctvom 
rozvoja environmentálnej infraštruk-
túry, prioritná os 2 – Adaptácia na ne-
priaznivé dôsledky zmeny klímy so za-
meraním na  ochranu pred povodňa-

mi, riadenie a prevenciu súvisiacich ri-
zík, prioritná os 3 - Podpora riadenia 
rizík, riadenia mimoriadnych udalostí 
a odolnosti proti mimoriadnym udalos-
tiam ovplyvneným zmenou klímy, pri-
oritná os 4 - Energeticky efektívne níz-
kouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch. Podpora aktivít v  sektore 
vodného hospodárstva sa viaže najmä 
k prioritnej osi 1 a to k investičnej prio-
rite 2 - Investovanie do sektora vodné-
ho hospodárstva s cieľom splniť požia-
davky environmentálneho acquis Únie 
a  pokryť potreby, ktoré členské štá-
ty špecifi kovali v súvislosti s investícia-
mi nad rámec uvedených požiadaviek. 
Špecifi ckým cieľom uvedenej prioritnej 
osi v  oblasti odpadovej vody je pod-
pora zabezpečenia plnenia predvstu-
pových záväzkov SR voči EÚ v  oblas-
ti čistenia a  odvádzania komunálnych 
odpadových vôd, v oblasti pitnej vody 
je to podpora zabezpečenia dostatoč-
ného množstva bezpečnej pitnej vody 
pre obyvateľstvo SR z verejných vodo-
vodov, v oblasti zabezpečenia dobrého 
stavu vôd je to dosiahnutie potrebné-
ho stupňa sledovania a monitorovania 

vôd a  vodných útvarov, ktorým sa za-
bezpečí vytvorenie a  nastavenie pod-
mienok pre opatrenia vedúce k  do-
siahnutiu dobrého ekologického stavu 
a  potenciálu podzemných a  povrcho-
vých vôd a  vodných útvarov. Podrob-
nejšie sú v prednáške uvedené aj hlav-
né typy aktivít pre uvedené oblasti. 
Ochrana pred povodňami je zahrnutá 
v prioritnej osi 2, a to v investičnej prio-
rite 1 – Podpora investícií na prispôso-
bovanie sa zmene klímy vrátane eko-

systémových prístupov. Špecifi ckými 
cieľmi tejto prioritnej osi sú zmiernenie 
negatívnych dôsledkov zmeny klímy 
realizáciou adaptačných opatrení, naj-
mä preventívnych opatrení na  ochra-
nu pred povodňami; preventívne opat-
renia na ochranu pred povodňami pre-
pojené s  vodným tokom, preventívne 
opatrenia na  ochranu pred povodňa-
mi realizované mimo vodných tokov 
v  extraviláne obcí; vodozádržné opat-
renia v urbanizovanej krajine (intravilá-
ne obcí); aktualizácia máp povodňové-
ho ohrozenia a máp povodňového rizi-
ka a  aktualizácia plánov manažmentu 
povodňových rizík, rozvoj metodík pre 
hodnotenie investičných rizík spoje-
ných s nepriaznivými dôsledkami zme-
ny klímy a informačné programy o ne-
priaznivých dôsledkoch zmeny klímy 
a možnostiach proaktívnej adaptácie. 

PROBLÉMY OCHRANY 
VZ NA ŽITNOM OSTROVE 
V LEGISLATÍVNOM RÁMCI SR

Ing. Alena Trančíková, BVS a.s., Vedú-
ca odboru kvality vôd a environmentál-
nej politiky

Ocenení vystavovatelia v kategórii najlepšia technológia
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Autorka sa vo svojej prednáške ve-
novala problematike legislatívne-
ho rámca ochrany CHVO Žitný ostrov 
z pohľadu európskej a národnej legis-
latívy, ako aj samotnej legislatívy Žit-
ného ostrova. Uvádza, ktoré organizá-
cie sú zodpovedné v oblasti „potravín“ 
a „pitnej vody“ za ochranu spotrebite-
ľa. Zdôrazňuje, že súčasne uplatňova-
ný monitoring pesticídov vo vodách ne-
odráža v  dostatočnej miere vplyv po-
užívania prípravkov na  ochranu rast-
lín a je z pohľadu ochrany spotrebiteľov 
a  ochrany súčasne využívaných, ale aj 
potenciálnych zdrojov pitnej vody, ne-
dostatočný. Venuje sa problematike in-
tegrovanej ochrany, ktorá zdôrazňuje 
aplikáciu metód ochrany rastlín s  naj-
menším rizikom pre ľudí a životné pro-
stredie. Uvádza hlavné zdroje znečiste-
nia tejto oblasti, medzi ktoré patria naj-
mä poľnohospodárstvo (169 druhov 
látok), golfové ihriská, pestovanie tráv-
nych kobercov. Medzi ďalšie príčiny 
nadlimitného výskytu viacerých dru-
hov škodlivín – sírany, zlúčeniny dusí-
ka, pesticídy a  iné – ovplyvňujúcich 
kvalitu podzemných vôd ŽO územné 
plány – bezhraničný rozvoj obcí na ŽO 
a  kolmatácia dna Hrušovskej zdrže. 
Uvádza alarmujúci fakt, že nariadením 
vlády odporúčaná hodnota nasýtenia 
kyslíkom nebola dosiahnutá v  žiad-
nej vzorke a percento nevyhovujúcich 
analýz v  roku 2011 – 2012 (aspoň 1 
ukazovateľ prekročil podľa nariadenia 
vlády SR č. 496/2010 Z. z.) bolo za celú 
oblasť Žitného ostrova 53 %, v  dolnej 
časti až 100 %. 

NOVELA GEOLOGICKÉHO 
ZÁKONA Z POHĽADU 
HYDROGEOLÓGIE A VO VZŤAHU 
K VODNÝM ZDROJOM

RNDr.  Vlasta Jánová, MŽP SR Gene-
rálna riaditeľka sekcie geológie a prírod-
ných zdrojov

Autorka sa vo svojej prednáške ve-
novala zmenám v  legislatíve týkajú-
cej sa problematiky novely geologic-
kého zákona (2009, 2013), schváleniu 
vykonávacej vyhlášky (2010), zákonu 
č. 409/2011 Z. z. o  niektorých opatre-
niach na úseku environmentálnej záťa-
že a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (2011) a  metodickému pokynu 
pre analýzu rizika znečisteného úze-
mia (2012). Poukázala na  vymedzenie 
niektorých základných pojmov ako en-
vironmentálna záťaž, pravdepodobná 
environmentálna záťaž ako aj pojmov, 

ako napr. odborný geologický dohľad. 
Poukázala na  to, že záverečná sprá-
va vyhodnocovania geologickej úlo-
hy musí obsahovať analýzu rizika. Ďalej 
sa podrobnejšie venovala problemati-
ke geologického prieskumu životného 
prostredia, sanáciám. A  v  novele geo-
logického zákona z  roku 2013 uvede-
ným pojmom, ako geotermálna voda, 
hydrogeologický prieskum, geoter-
málna energia, vyhodnocovaniu geo-
logickej úlohy, posudzovaniu a schva-
ľovaniu záverečných správ. Zdôraznila, 
že v rámci odovzdávania a sprístupňo-
vania záverečných správ je objednáva-
teľ povinný bezodplatne odovzdať zá-
verečnú správu a  inú geologickú do-
kumentáciu Štátnemu geologickému 
ústavu Dionýza Štúra (ŠGUDŠ) v urče-
nom rozsahu a v úprave na trvalé ucho-
vanie a ďalšie využitie, a to do jedného 
mesiaca od jej schválenia alebo od jej 
prevzatia. Objednávateľ pri odovzdaní 
záverečnej správy oznámi ŠGUDŠ pod-
mienky na jej sprístupňovanie a posky-
tovanie informácií z  nej vrátane po-
žadovaných fi nančných úhrad; pod-
mienky sú záväzné desať rokov od ich 
odovzdania ŠGUDŠ. Venovala sa aj nie-
ktorým problémom spojených s  im-
plementáciou projektov, ako naprí-
klad vstupu na  cudzie nehnuteľnosti 
a  ich užívanie, ochrane geologických 
diel a geologických objektov, zabezpe-
čeniu, údržbe a likvidácii geologických 
diel a  geologických objektov, náhra-
de škody a náhrade za obmedzenie vý-
konu vlastníckeho práva, vyhodnoco-
vaniu geologickej úlohy, posudzova-
niu a  schvaľovaniu záverečných správ 
a odovzdávaniu a sprístupňovaniu zá-
verečných správ. Podrobnejšie sa za-
oberala novými ustanoveniami týka-
júcimi sa problematiky vstupu na  cu-
dzie nehnuteľnosti a  ich užívania uve-
denými v  § 29. Uviedla, že zhotoviteľ 
geologických prác je povinný dohod-
núť s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah, 
spôsob vykonávania a  dobu trvania 
geologických prác a  oznámiť vlastní-
kovi nehnuteľnosti začatie vykonáva-
nia geologických prác písomne najme-
nej 15 dní vopred. Poukázala na  sku-
točnosti, že lehota na vydanie rozhod-
nutia ministerstvom v  prípadoch, ak 
vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s roz-
sahom, spôsobom a  s  dobou trvania 
výkonu oprávnenia a  nedôjde o  tom 
k  dohode podľa tohto paragrafu, je 
šesť mesiacov od podania návrhu zho-
toviteľom geologických prác. Ak je táto 

lehota z  objektívnych dôvodov nepo-
stačujúca, ministerstvo je oprávnené 
uvedenú lehotu predĺžiť o ďalších šesť 
mesiacov. Pri väčšom počte účastníkov 
konania (najmenej 50 osôb) minister-
stvo oznámi začatie konania a rozhod-
nutie účastníkom konania verejnou vy-
hláškou v mieste obvyklom, a to aj vte-
dy, ak mu účastníci konania alebo ich 
pobyt nie sú známi. Bez súhlasu vlast-
níka nehnuteľnosti a  bez rozhodnutia 
ministerstva môže zhotoviteľ geolo-
gických prác obmedziť vlastnícke prá-
vo len pri naliehavom verejnom záuj-
me, a  to pri prevencii alebo pri likvi-
dácii bezprostredne hroziacej živelnej 
pohromy a pri prevencii a odstraňova-
ní havárií podľa osobitného predpisu, 
a to iba na nevyhnutne potrebný čas.

Meškanie projektu v praxi spôsobu-
jú najmä skutočnosti akými sú nesú-
hlas vlastníka nehnuteľnosti – pri roz-
siahlych lokalitách sú to desiatky vlast-
níkov; nesúhlas užívateľa nehnuteľnos-
tí; nevysporiadané vlastnícke práva, 
keď niet toho, kto by mohol udeliť sú-
hlas vstupu na pozemok; areál je opus-
tený a  vlastníkom je zahraničná spo-
ločnosť, ktorej domovskú adresu ne-
poznáme; pasivita vlastníkov, keď nik 
na  výzvu zhotoviteľa neodpovedá 
a  pod. K  problematike zabezpečenia, 
údržby a  likvidácie geologických diel 
a geologických objektov zdôraznila, že 
sa musí zaistiť bezpečnosť povrchu; za-
bezpečiť, aby sa nezmarilo alebo ne-
sťažilo využitie výsledkov geologic-
kej úlohy, najmä využívanie zásob lo-
žísk nerastov, vôd alebo podzemných 
priestorov a  prírodných horninových 
štruktúr na  podzemné uskladňovanie 
a  ukladanie; riešiť technická rekultivá-
cia pozemkov dotknutých technickými 
prácami. Likvidáciou geologických diel 
a geologických objektov sa musí zais-
tiť bezpečnosť povrchu, a to aj z hľadis-
ka možných neskorších účinkov tých-
to diel a  objektov na  povrch; zame-
dziť trvalému narušeniu pôvodných 
HG pomerov, prepojeniu HG kolekto-
rov, narušeniu plynových pomerov, 
voľnému vytekaniu podzemnej vody, 
uvoľňovaniu a  transportu nebezpeč-
ných alebo nežiaducich látok z geolo-
gickej štruktúry, výronu plynu z geolo-
gického diela, prenikaniu povrchovej 
vody do  podzemnej vody a  podzem-
ných priestorov; riešiť konečnú úpravu 
odvalov, úložísk, skládok vrtného vý-
plachu a  vrtnej drviny vrátane uvede-
nia použitých pozemkov do predošlé-
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ho stavu a ich rekultivácie; zaistiť zne-
prístupnenie podzemných priestorov. 
V závere sa autorka venovala náhrade 
škody a náhrade za obmedzenie výko-
nu vlastníckeho práva ako aj aktivitám 
MŽP SR v  tejto oblasti od  roku 2006. 
Zdôraznila, že zhotoviteľ geologických 
prác po skončení geologických prác je 
povinný v  lehote dohodnutej s  vlast-
níkom nehnuteľnosti uviesť použi-
tú nehnuteľnosť do predošlého stavu, 
prípadne pozemky rekultivovať, po-
kiaľ sa nedohodnú inak. Ak nie je mož-
né alebo hospodársky účelné nahradiť 
spôsobenú škodu uvedením do predo-
šlého stavu, vlastník nehnuteľnosti má 
právo na  náhradu škody v  peniazoch. 
Ak vlastník nehnuteľnosti je geologic-
kými prácami alebo existenciou geolo-
gického diela alebo geologického ob-
jektu v  obvyklom užívaní nehnuteľ-
nosti podstatne obmedzený, má právo 
na primeranú jednorazovú náhradu.

SYNERGIA „VODÁREŇ – 
OBYVATEĽ“

Ing. Stanislav Hreha, VVS, a. s. Košice, 
generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ VVS, a. s. Košice vo 
svojej prednáške uviedol, že Slovensko 
patrí v rámci európskych krajín ku kra-
jinám s nízkou napojenosťou na verej-
ný vodovod a verejnú kanalizáciu. Via-
ceré inštitúcie vrátane ministerstva sa 
snažia, aby percento napojenosti bolo 
čo najvyššie. Poukázal na stav, ktorý je 
v  tejto oblasti na  Slovensku. Ak sa aj 
podarí vybudovať vodovodnú a kanali-
začnú sieť, nastáva ďalší problém, ktorý 
predstavuje skutočnosť, že obyvatelia 
sa na novovybudovanú verejnú kanali-
záciu odmietajú napojiť. Poukázal tak-
tiež na existenciu právnych predpisov, 
ale aj na  problém nezrovnalostí ohľa-
dom výkladu a  na stanoviská a postoj 
príslušných orgánov k tejto skutočnos-
ti. Zápach, znehodnocovanie vodných 
zdrojov, devastácia životného prostre-
dia a ohrozovanie zdravia sú podľa au-
tora realitou mnohých slovenských sí-
diel. Znečisťovanie či povrchových 
alebo podzemných vôd nefunkčnými 
žumpami je taktiež realitou dnešných 
dní, v  dôsledku čoho je priamo ohro-
zené obyvateľstvo danej lokality. Vý-
chodoslovenská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. každoročne na  Svetový deň 
vody zapája občanov do rôznych akti-
vít a v rámci nich vykonáva bezplatnú 
analýzu vôd z  domových studní, kto-
ré sú v  mnohých prípadoch určené 

pre individuálne zásobovanie. Analý-
zou sa na východnom Slovensku preu-
kazuje prítomnosť dusičnanov vo vo-
dách, ktoré sú na Slovensku limitované 
hodnotou 50 mg.l-1. Autor dokumento-
val záujem obyvateľov o analýzu (kaž-
doročne sa pohybuje ich záujem v roz-
pätí 35 – 40 %), opísal použitú metódu 
stanovenia dusičnanov a ilustroval stav 
dusičnanov v podzemných vodách vo 
východoslovenskom regióne. Vyzdvi-
hol skutočnosť, že napriek prekročeniu 
limitných hodnôt v  mnohých prípa-
doch, obyvatelia nemajú snahu danú 
situáciu riešiť. Najhorší stav je v Trebi-
šovskom okrese (cca 65 % vzoriek je 
nevyhovujúcich), kde sa nachádzajú 
mnohé obce pod 2000 ekvivalentných 
obyvateľov, t. j. bez verejnej kanalizácie 
a  s  problémom pomoci jej vybudova-
nia. V mnohých prípadoch ak sa aj ka-
nalizácia vybuduje, vzniká sekundár-
ny problém s jej napojenosťou. Z toh-
to dôvodu poukázal na skutočnosť, že 
VVS, a.  s. spolu s  Asociáciou vodáren-
ských spoločností sa bude angažovať 
a presadzovať, aby každému občanovi 
vznikla povinnosť napojiť sa na  verej-
nú kanalizáciu bez ohľadu akým spôso-
bom občan nakladá so splaškovými vo-
dami. Potrebu riešenia dôvodil nielen 
environmentálnymi dôvodmi, ale uvie-
dol aj jednoduché ekonomické porov-
nanie rôznych spôsobov nakladania so 
splaškovými vodami v  podmienkach 
Slovenska. Vzhľadom na zákonné pod-
mienky napojenosti obyvateľov v  eu-
rópskom merítku autor uviedol príkla-
dy z jednotlivých krajín EUREAU. Naprí-
klad v  Nemecku je povinnosť obyva-
teľa sa na kanalizáciu napojiť, nakoľko 
nezáleží aké sú veľké náklady na  pri-
pojenie, pretože právny predpis hovo-
rí, že každým napojením na  kanalizá-
ciu sa znižujú náklady na  túto kanali-
záciu. V Dánsku musí byť obyvateľstvo 
napojené tam, kde je v objekte stavby 
viac ako 30 domácností, vo Francúzsku 
je pripojenie stavby (po roku výstavby 
1958, resp. 1961) na kanalizáciu, ktorá 
prijíma odpadovú vodu a  je zrealizo-
vaná v ulici, ku ktorej tieto stavby majú 
prístup alebo priamo alebo prostred-
níctvom súkromného vlastníctva alebo 
vecným bremenom povinné. V Nórsku 
a  Luxembursku je jednoznačne daná 
povinnosť napojiť sa na verejnú kana-
lizáciu, v  Taliansku nemôžu obyvate-
lia kúpiť alebo predať nový dom ak ne-
môžu mať pripojenie na elektrinu bez 
nutnosti kanalizačného pripojenia. Zá-

verom autor poukázal na environmen-
tálnu kampaň „Nezatvárajme oči“, kto-
rá vyzýva k zodpovednosti všetkých, je 
to výzva k ochrane životného prostre-
dia, výzva na pripojenie sa ku kanalizá-
cii. Výzva, ktorá prebieha v tomto roku, 
si kladie za  cieľ osvetovým charakte-
rom meniť myslenie ľudí na Slovensku.

SÚČASNÝ STAV A POTREBA 
MATEMATICKÉHO 
MODELOVANIA A MONITORINGU 
VODOHOSPODÁRSKYCH SÚSTAV

Ing.  Tomáš Gibala, PhD., DHI Slova-
kia s . r . o.

Konateľ fi rmy DHI Slovakia, s. r. o. sa 
venoval problematike matematické-
ho modelovania, pitnej vody v  mest-
skom prostredí, generelu ako základ-
nému nástroju riadenia siete, moni-
toringu a  príkladom aplikácií. Úvo-
dom autor zdôraznil, že obeh vody 
v  prírode nemá takmer žiadne hrani-
ce a  teda že akýkoľvek vodohospo-
dársky systém, ktorý sa túto skutoč-
nosť snaží využiť je v prospech komu-
nity. Pochopenie tohto systému je zá-
vislé od  úrovne jeho poznania najmä 
v časových súvislostiach. Na Slovensku 
v deväťdesiatych rokoch minulého sto-
ročia stavebný rozvoj pozmenil systé-
my – technické diela v oblasti zásobo-
vania vodou a odkanalizovania, strati-
la sa značná časť informácií ako tieto 
systémy boli navrhnuté, ako fungova-
li a čo bolo ich zámerom. Z  tohto dô-
vodu má uplatnenie použitie hydroin-
formatických nástrojov najmä využi-
tím matematických modelov, ktorých 
úlohou je reálne a vecne zobraziť sku-
točnú situáciu či už vodovodného ale-
bo kanalizačného systému s čím úzko 
súvisí rozvoj výpočtovej techniky a sof-
tvérových aplikácií. Zdôraznil význam 
matematického modelovania, ktoré 
vo vodnom hospodárstve delíme pod-
ľa účelu a spôsobu aplikácie, typu sys-
tému, ktorý má byť simulovaný, miery 
komplexnosti, hĺbky a komplikovanos-
ti väzieb a  rozsahu časovej a  priesto-
rovej diskretizácie. Využitie matema-
tických modelov autor priblížil na  ich 
využití v  systéme zásobovania vodou 
v  mestskom prostredí, a  to v  oblasti 
prevádzkových činností, ktoré zahŕňa-
jú napr. optimalizáciu čerpacích staníc, 
optimalizáciu hraníc tlakových pasiem, 
prieskumy sietí – overovanie kapacity, 
úniky, kvalitu vody, požiarne prietoky. 
V oblasti riadenia systémov – plánova-
nie výluk, sledovanie parametrov, op-
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timalizáciu nákladov, tréning dispeče-
rov, v oblasti projekčnej činnosti – kon-
cepčné štúdie – generely, plošné re-
konštrukcie, optimalizáciu čerpacích 
staníc, posúdenie vodného rázu, op-
timalizáciu zásobného rádu. Autor sa 
zmieňuje o  genereloch, charakterizu-
je ich ako diela, ktoré riešia koncep-
ciu vodohospodárskych sietí na území 
mesta, zahŕňajú plánovanie investič-
nej výstavby s  ohľadom na  vodohos-
podárske systémy, plánovanie rozvo-
ja a rekonštrukcie sietí a podstatné in-
formácie pre prevádzku. Generel slúži 
ako nástroj pre spracovanie scenárov 
typu čo – keď, overenie variantných 
návrhov, detailnejšiu znalosť „skutoč-
ného“ stavu, úsporu - efektívne využi-
tie investícií do vodovodov, kanalizácií 
a systémov odvodnenia a predstavuje 
jasný podklad pre investičnú politiku 
miest. Typický generel by mal obsaho-
vať technickú správu, výpočtovú časť, 
prehľadnú situáciu, stavebnú situá-
ciu, hydrotechnické situácie a tematic-
ké mapy (preťaženie, investície, dopad 
na toky, tlakové pomery, …). Základná 
štruktúra spracovania samotného ge-
nerelu spočíva v prvom rade v znalos-
ti o podkladoch samotného vodohos-
podárskeho diela, ktoré je potrebné 
mať k dispozícií a následne skutočnos-
ti z podkladov preveriť v teréne. Súbež-
ne s touto fázou nasleduje monitoring 

– vyhodnocovanie z pohľadu merania 
samotných parametrov (tlaky, prieto-
ky, zrážky a  pod.), stavba matematic-
kého modelu, v ktorej sa overia vstup-
né údaje. Nasleduje kalibrácia a verifi -
kácia modelu, vyhodnotenie súčasné-
ho stavu, návrh technických opatrení, 
riešenie výhľadového stavu a  optima-
lizácia z  hľadiska technického, eko-
nomického, prevádzkového, environ-
mentálneho. Prednášateľ uviedol zák-
ladný postup riešenia, ktoré pozostáva 
zo schématizacie vodohospodárskeho 
systému, merania – monitoringu, zo-
stavenia, kalibrácie a verifi kácie mode-
lov, výpočtu a vyhodnotenia súčasné-
ho stavu, defi nícii výhľadových okrajo-
vých podmienok, variantných riešení 
pre tieto podmienky, výpočtu a vyhod-
notenia variantných riešení, stanove-
nie investičných nákladov, preroková-
vania variantných riešení, stanovenia 
koncepcie – optimálnej varianty.

Na  praktickom príklade Prahy po-
ukázal, že čo od  výstupu očakáva-
me, ovplyvňuje aj výber matematic-
kých nástrojov. Strategický model ob-
sahuje najdôležitejšie prvky hydraulic-
kej sústavy a  využíva sa na  dlhodobé 
plánovanie – pre koncepciu systému, 
strategické rozhodovanie, využívanie 
a  spoluprácu zdrojov, optimalizáciu 
nákladov. Naopak detailné modely už 
obsahujú konkrétne dáta týkajúce sa 

obnovy sietí, detailného fungovania 
systému zásobovania vodou, optimali-
záciu tlakových pásiem, kapacity siete 
pre bežné zásobovanie a požiarne za-
bezpečenie, prieskumy sietí, úniky. Po-
dobne je to u kanalizačného systému. 
Vysvetlil ako prebieha v praxi schéma-
tizacia povodí, monitoring, kalibrácia 
modelu. Uvádza ukážky referenčného 
modelu kanalizácie a poukazuje na vý-
sledok – preťaženie kanalizačnej siete 
a  praktické dopady z  prevádzkového 
hľadiska – sedimentácia v  kanalizač-
nej siete. Ďalším výstupom z modelov 
je vodohospodárska bilancia – tema-
tické mapy, indikácia vôd pre zásobo-
vanie a  pod., Na  príklade Ústia na  La-
bem uvádza použitie modelu pre zís-
kanie údajov o poruchovosti, rozčlene-
nia úsekov na  okrsky a  pod. Záverom 
uvádza, že generel predstavuje zák-
ladný nástroj pre potreby efektívne-
ho riadenia a  prevádzky siete, pričom 
je potrebné verné a presné zobrazenie 
skutočnosti do modelu, a nevyhnutná 
kalibrácia a verifi kácia modelu na zák-
lade vstupných a  modelovaných úda-
jov. Význam matematického modelo-
vania je tiež v možnosti ďalšieho využí-
vania dát z modelov v iných systémoch 
prevádzkovateľa – integrácia s GIS, ZIS, 
SCADA.

Konferencia s medzinárodnou účasťou – 
XXXIV. Priehradné dni 2014

prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. 

predsedníčka Slovenského priehradného výboru

Toto prestížne podujatie sloven-
ských a  českých priehradárov sa 
v dňoch 24. – 26. 6. 2014 konalo pod 
záštitou ministra životného prostredia 
SR v  nádhernom prostredí Vysokých 
Tatier, v Hornom Smokovci. Po pravi-
delných dvojročných cykloch (napo-
sledy v  roku 2012 v  Českej republike 
na  VD Seč) pripadla organizácia toh-
to významného podujatia Slovenské-
mu vodohospodárskemu podniku, š. 

p., OZ Košice, v spolupráci so Sloven-
ským priehradným výborom, Sloven-
skou vodohospodárskou spoločnos-
ťou, pobočkou pri SVP, š. p.  OZ Koši-
ce a  Združením zamestnávateľov vo 
vodnom hospodárstve na  Sloven-
sku. V tieto, v poradí XXXIV. Priehrad-
né dni, si účastníci pripomenuli 100. 
výročie narodenia prof.  Ing.  Ladisla-
va Votrubu, DrSc., významnej česko-
slovenskej osobnosti priehradného 

staviteľstva, pôvodcu myšlienky zro-
du Priehradných dní, ktoré sa kona-
li po  prvý krát v  roku 1961 v  Prahe. 
Od toho času sa konferencie s medzi-
národnou účasťou pod názvom „Prie-
hradné dni“ konajú nepretržite, v  os-
tatných desaťročiach pravidelne kaž-
dé dva roky, striedavo v  Česku a na 
Slovensku. S uznaním možno konšta-
tovať, že organizáciu týchto význam-
ných podujatí nenarušilo ani rozdele-
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Zaznamenali sme

nie Československej republiky v  roku 
1993 na dva samostatné štáty. Je ne-
sporne zaujímavé listovať v  konfe-
renčných zborníkoch Priehradných 
dní. Vo svojej podstate prezentujú his-
tóriu vývoja, výstavby a prevádzkova-
nia pre spoločnosť mimoriadne dôle-
žitých a ničím nenahraditeľných vod-
ných stavieb, bez ktorých si nemožno 
predstaviť racionálne hospodárenie 
s vodou – nádrží a priehrad. Tak, ako 
ubiehal čas, náplňou prvých konfe-
rencií boli otázky príprav, projektova-
nia a  výstavby nádrží a  priehrad, ale 
aj otázky ich vplyvu na okolie a život-
né prostredie. Neskôr sa okruh problé-
mov súvisiacich s projektovaním prie-
hrad zužoval a do popredia sa dostá-
vali otázky výstavby a prevádzky tých-
to vodných diel. Ostatné desaťročia, 
roku 1996, kedy bola na  našom úze-
mí postavená ostatná nádrž – Turček, 
sú častým predmetom rokovaní prob-
lémy súvisiace s  prevádzkou nádrží 
a  priehrad, ich bezpečnosťou, moni-
torovaním a taktiež (vzhľadom na ich 
vek) s  ich rekonštrukciami a  sanácia-
mi. V  tomto duchu sa niesli aj tema-
tické okruhy prerokovávaných otázok 
XXXIV. Priehradných dní 2014, ktoré 
boli zamerané na:
1.  Úlohy vodných nádrží v extrémnych 

podmienkach – povodne a sucho 
2.  Malé vodné nádrže a ich budúcnosť
3.  Monitoring a  technicko-bezpeč-

nostný dohľad
4.  Rekonštrukcie a  sanácie vodných 

stavieb
5.  Iné

Po slávnostnom otvorení, v ktorom 
vystúpili generálny riaditeľ SVP, š. p., 
Ing. Marian Supek, prednosta Mestské-
ho úradu mesta Vysoké Tatry, Ing. Eu-
gen Knotek, CSc., ako aj zástupco-
via  Českého a  Slovenského priehrad-
ného výboru bola pozornosť venova-
ná 60. výročiu uvedenia vodnej stavby 
Palcmanská Maša do prevádzky (Ing. R. 
Ivančo, riaditeľ SVP, š. p., OZ Košice). 
Súčasťou dopoludňajšieho progra-
mu boli informácie o priebehu, cieľoch 
a  výsledkoch najdôležitejších poduja-
tí ICOLD-u – o  81. výročnom mítingu 
s  medzinárodným sympóziom, ktorý 
sa konal roku 2013 v USA (Ing. M. Mi-
nárik, PhD. – Stavebná fakulta STU Bra-
tislava) a o 82. výročnom mítingu s me-
dzinárodným sympóziom, ktorý sa ko-
nal v roku 2014 v Indonézii na ostrove 
Bali (prof. Ing. E. Bednárová, PhD. - Sta-
vebná fakulta STU Bratislava).

V  popoludňajších hodinách prvé-
ho dňa konferencie sa jej rokovania zú-
častnil a účastníkom prihovoril aj štát-
ny tajomník I. Ministerstva životné-
ho prostredia SR, Ing. Vojtech Ferencz, 
PhD.

Jednotlivé okruhy otázok boli 
účastníkmi konferencie zastúpené 
primerane problémom praxe. Prob-
lematika, súvisiaca s  úlohami vod-
ných nádrží v  extrémnych podmien-
kach, ktorej generálnou spravodajky-
ňou bola prof. Ing. E. Bednárová, PhD. 
zo Stavebnej fakulty STU, bola pre-
zentovaná v  8 príspevkoch (3 – SR, 5 
– ČR). Malé vodné nádrže a ich budúc-
nosť, ku ktorým generálnu správu pri-
pravil doc. Ing. L. Satrapa, CSc. zo Sta-
vebnej fakulty ČVUT v  Prahe oslovila 
celkom 12 účastníkov konferencie (7 
– SK, 5 – ČR). 15 príspevkov (12 – SR, 
2 – ČR, 1 – Macedónsko) bolo doru-
čených do  sekcie venovanej monito-
ringu a TBD, ktorej spravodajcom bol 
Ing. P. Virág z SVP, š. p., Banská Štiav-
nica. Na  konferencii však najviac re-
zonovali otázky rekonštrukcií a  saná-
cií vodných stavieb, celkom 21 (9 – SR, 
10 – ČR, 1 – ČR + Francúzsko + Kana-
da a 1 – Taliansko). Generálnym spra-
vodajcom tohto tematického okru-
hu bol Ing.  M. Miščík z  SVP, š. p., OZ 
Košice. A  tak, ako to už na  konferen-
ciách býva, aj tu bol k  dispozícii blok 
„Iné“. Oslovil 10 účastníkov konferen-
cie, prevažne reprezentantov mladšej 
generácie, ktorí venovali pozornosť 
najmä využívaniu výpočtovej techni-
ky vo vodohospodársko-priehradár-
skej praxi. 

Všetky príspevky (celkom 69) sú 
publikované v  elektronickej forme, 
dostupné na  www stránke SVP, š. 
p. (www.svp.sk). 

Tretí deň konferencie bol venovaný 
odborných exkurziám. 26. 7. 2014 boli 
pre účastníkov konferencie priprave-
né tri zaujímavé trasy. Prvá trasa viedla 
na  energetickú vodohospodársku sú-
stavu VS Palcmanská Maša – VS Vlčia 
Dolina. Exkurzia bola obohatená o tu-
ristickú atrakciu – prechod z osady Bie-
le vody Zejmarskou tiesňavou na Gera-
vy v Slovenskom raji. Druhá trasa bola 
zameraná na  návštevu poľskej prie-
hrady Czorsztyn na  Dunajci. Spestre-
ná bola splavnením prielomu Dunajca 
na pltiach. Tretia trasa ponúkala účast-
níkom konferencie návštevu PVE Čier-
ny Váh spolu s  možnosťou obhliadky 
Demänovskej jaskyne. 

Možno konštatovať, že konferen-
cia mala úspešný priebeh a nesporne 
splnila svoj účel. Zúčastnilo sa jej 300 
vodohospodárov – priehradárov (197 
zo Slovenska a 103 zo zahraničia, pre-
važne z  Českej republiky). V  priebe-
hu dvoch rokovacích dní tu bolo pre-
zentovaných mnoho zaujímavých a   
podnetných informácií z oblasti mo-
nitoringu a  technicko-bezpečnost-
ného dohľadu na vodných stavbách, 
ale najmä z oblasti rekonštrukcií a sa-
nácií priehrad tak s  ohľadom na  ich 
vek, ako aj s ohľadom na ich bezpeč-
nosť. 

Ako aj v  predchádzajúcich rokoch 
konferencia potvrdila význam nádr-
ží a priehrad v spoločnosti. Doterajšie 
poznatky a skúsenosti, z celosvetové-
ho hľadiska podložené niekoľkými ti-
sícročiami a na našom území stáročia-
mi, potvrdili význam a  zmysel nádr-
ží a  priehrad nielen pre spoločnosť, 
ale aj pre toľko diskutované životné 
prostredie. Vodohospodárom bola 
daná do vienka jedna mimoriadne vý-
znamná úloha – hospodáriť s tým naj-
cennejším, čo nám príroda poskytu-
je – s vodou – maximálne ohľaduplne, 
efektívne a  racionálne. A  bez nádrží 
a priehrad nemožno toto dôležité po-
slanie plniť spoľahlivo. Význam nádrží 
a priehrad overil čas. Bez týchto dômy-
selných vodných stavieb len ťažko do-
myslieť fatálne následky vyvolané ex-
trémami počasia – či už v  dlhotrvajú-
cich málovodných obdobiach alebo 
počas povodňových prietokov. Stále 
častejšie diskutované otázky o  klima-
tických zmenách posúvajú tieto vý-
znamné vodné stavby do  popredia 
nielen po stránke odbornej, ale aj spo-
ločenskej, sociálno-ekonomickej i  po-
litickej.

XXXIV. priehradné dni, usporiadané 
SVP, š. p., OZ Košice ako hlavným or-
ganizátorom sa skončili. Ďalšie – jubi-
lejné XXXV. priehradné sa podľa tradí-
cií budú konať v roku 2016 v Českej re-
publike. Na  základe vystúpenia pred-
sedu Českého priehradného výboru 
sa ich organizácie ujme Povodie Odry, 
š. p.  Želáme našim kolegom a  priate-
ľom z Českej republiky, aby sa im XXXV. 
Priehradné dni 2016 vydarili a priniesli 
vodohospodárom – priehradárom 
mnoho nových poznatkov, vedomostí 
a vzácnych skúseností.
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Stredoslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a. s. Banská Bystrica má v sprá-
ve štyri veľké úpravne vody (ďalej ÚV) 
– Hriňová, Klenovec, Málinec a Turček, 

ktoré zásobujú pitnou vodou Stredo-
slovenskú vodárenskú sústavu. Stre-
doslovenská vodárenská sústava zá-
 sobuje pitnou vodou väčšinu územia 
banskobystrického kraja, ale zasahu-
je aj do  územia žilinského a  trenčian-

skeho kraja. Oblasť je charakteristic-
ká nedostatkom zdrojov podzemných 
vôd s vyhovujúcou kvalitou, a preto sa 
ako zdroj vody určenej na zásobovanie 

musia využívať povrchové vody. Uve-
dené ÚV, ktoré si z  dnešného pohľa-
du vyžadujú komplexnú modernizá-
ciu, boli navrhované a  sprevádzkova-

né v rôznych obdobiach a tým zohľad-
ňovali technologické prístupy riešenia 
úpravy vody platné v danej dobe. 

Na  základe súčasného stavu sa 
prednostne pripravuje modernizácia 
ÚV KLENOVEC a následne MÁLINEC.

ÚV KLENOVEC – súčasný stav 
ÚV Klenovec bola navrhnutá a v sú-

časnosti i  pracuje na  princípe jed-
nostupňovej úpravy vody. Ako hlav-

ný koagulant bol navrhnutý síran hli-
nitý, ktorý je využívaný i  v  súčas-
nosti. Projektovaný výkon I. etapy 
tejto úpravne vody je 250 l/s. Dlho-
dobo je úpravňa vody využívaná na 
Q = 90 – 100 l/s. Návrh modernizácie je 
pripravený pre výkon Q= 110 l/s s mož-
nosťou krátkodobého preťaženia na 
Q = 140 l/s. Pôvodný technologický 
proces bol v roku 2008 – 2009 doplne-
ný o dávkovanie manganistanu drasel-
ného a pomocného fl okulantu. V tom 
období bola začatá realizácia možnos-
ti tlmiť agresivitu dodávanej vody po-
mocou dávkovania hydrátu vápenaté-
ho. Čo sa týka optimalizácie technolo-
gického procesu, tento bol v roku 2010 
doplnený o homogenizáciu koagulan-
tu s vodou. Taktiež bola vykonaná op-
timalizácia pomalého miešania, rea-
lizácia ktorej trvala viac ako tri roky. 
Princíp modernizácie pomalého mie-
šania pozostával z  maximálneho vy-
užitia objemu nádrže, z  toho dôvodu 
bola nádrž rozdelená plastovými pre-
pážkami na šesť sekcií. Voda v jednotli-
vých sekciách bola mechanicky mieša-
ná s možnosťou menenia rýchlostných 
gradientov v jednotlivých sekciách po-
malého miešania. 

ÚV MÁLINEC – súčasný stav
Súčasná technologická zostava ÚV 

Málinec je založená na  princípe dvoj-
stupňovej úpravy. Hlavným koagulan-
tom je železitý koaugulant s  obchod-
ným označením PIX 113. V  rámci prí-
pravy suspenzie boli v  tejto úpravni 
vody inštalované dierované steny, kto-
ré bezprostredne nadväzujú na  kla-
sické usadzovacie nádrže. Taktiež už 
v projekte bolo navrhnuté strojné spra-
covanie použitej vody. V  projekte na-
vrhnuté kalové hospodárstvo bolo rea-
lizované pre výkon 560 l/s. V súčasnos-
ti ide o zariadenie značne predimenzo-
vané a výrazne zastarané.

Veda, technika, technológia

Názov úpravne vody Rok uvedenia do prevádzky Projektovaný výkon l/s

HRIŇOVÁ
I. etapa 1964 130

II. etapa 1967 130

KLENOVEC
I. etapa 1974 250

II. etapa 1986 210

MÁLINEC
I. etapa 1994 280

II. etapa nebola vybudovaná

TURČEK
I. etapa 1979 200

II. etapa 2000 200

Príprava modernizácie úpravní vody 
Klenovec a Málinec

Ing. Jana Buchlovičová1, Ing. Pavol Pelikán2, Ing. Ondrej Kapusta3

1VodaTím Bratislava, 2ENVIROLINE s.r.o. Košice,
3Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica



36  Vodohospodársky spravodajca   9 – 10  2014

Veda, technika, technológia

Oznamy

Vodárenská biologie 2015
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim v spolupráci s dalšími spoluorganizátori organizují ve dnech 4. – 5. 2. 2015 

v konferenčním sále hotelu DAP (Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6) další ročník konference Vodárenská biologie 2015.
Konference je určena pro biology, hydrology, hydrochemicky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laborato-

ří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů.

Organizátoři žádají v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 
Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo 
odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb., o přidělení kreditů pro autory a kreditů 
pro účastníky Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravot-nických pracovníků – obor mikrobiologický.

Přihlášky referátů a plakátových sdělení i předběžné přihlášky k účasti je třeba zaslat do 31. října 2014 na adre-
su: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Klára Petráková Kánská, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 318 421, klara.kan-
ska@ekomonitor.cz. 

Ke konferenci bude vydán sborník, termín pro odevzdání příspěvků pro sborník je 28. 12. 2014. Pokyny pro zpraco-
vání příspěvků obdrží přihlášení autoři zároveň s vyrozuměním o přijetí příspěvků (do poloviny listopadu 2014). 

Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých 
zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová 
sdělení.

Pokud se chcete domluvit na zaměření Vašeho příspěvku či potřebujete jinou odbornou konzultaci, obraťte se prosím 
na doc. RNDr. Janu Říhovou Ambrožovou, Ph.D., Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Pra-
ha 6, e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz, tel. 220 445 123, 220 445 121.

Zájemcům o komerční prezentaci budou poskytnuty informace na vyžádání. 

PROGRAM A HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE 
  hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfek-

ce vody, vodojemy, distribuční sítě, problematika biofi l-
mů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze 

  hygienický význam biologických dějů ve  vodách, pato-
genní a  podmíněně patogenní agens, mikrobiologické 
oživení surové i  upravené vody, provádění mikrobiolo-
gických a  biologických rozborů, rozlišení biologického 
stavu organismů fl uorescencí 

  úprava vody na  vodu pitnou, technologické postupy, 
nové metody, zkušenosti z provozů, technologické a bio-
logické audity 

  hodnocení ekologického stavu, resp. potenciálu povr-
chových vod 

  údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu 
k úpravě vody 

  ochrana povodí, eutrofi zace 
  koupaliště a bazény 

  mikrobiologie vody, rizikové organismy 
  legislativa, nové normy, rámcové směrnice, nařízení, nor-

mované ukazatele ve  vztahu k  povrchové a  upravené 
vodě, uplatňování vyhl. č. 409/2005 Sb. (nové materiály 
pro provozy s pitnou vodou), vyhl. č. 252/2004 Sb., vyhl. 
č. 428/2001 Sb. apod. 

  taxonomie a  determinace vybraných skupin organismů 
ve vztahu k vodárenství, klíče k určování vybraných dru-
hů, problematika spojená s výskytem obtížných organis-
mů ve vodárenských zdrojích a provozech 

  aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofi e 
  čistírenská biologie 
  rekultivace a revitalizace 
  bioremediace a bioremediační technologie 
  znečišťující látky v  povrchových a  podzemních vodách 

(minerální mikroznečištění, specifi cké organické látky, 
metabolity) a metody jejich odstraňování 

Prvé optimalizačné práce pozostá-
vali z inštalácie homogenizačného ele-
mentu pre rýchle rozmiešanie dávko-
vaného koagulantu s upravovanou vo-
dou. Nedoriešený zostal odtok použi-
tej vody z priestoru fi ltra. 

PRÍPRAVA MODERNIZÁCIE 
V súčasnosti sa intenzívne pripravu-

je modernizácia oboch úpravní vody 
s  cieľom „zabezpečiť výrobu bez-

pečnej pitnej vody, z hľadiska tech-

nického i ekonomického.“ Určité nó-
vum pri pripravovanej modernizácii sú 
rozsiahle predprípravné práce. Ťažis-
kom prác sú poloprevádzkové skúšky 
a  spracovanie projektu pre staveb-
né konanie. Firma Envi pur Soběslav 
nám zapožičala pre poloprevádzko-
vé skúšky zariadenia, na ktorých bolo 
možné odskúšať na  oboch lokali-
tách progresívnu technológiu separá-

cie suspenzie rozpusteným vzduchm 
(DAF Disolved Air Flotation) a  tech-
nológiu mikrofi ltrácie s  keramický-
mi membránami a  výsledky porov-
nať z  poloprevádzkovými zariadenia-
mi využívajúcimi klasickú technológiu 
úpravy vody a tiež porovnať so súčas-
nou prevádzkou. Podrobnejšie sa té-
mou modernizácie ÚV bude zaoberať 
konferencia Nové trendy v oblasti úpra-
vy pitnej vody 1. – 2. októbra 2014.
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Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V júli až septembri 2014 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN ISO 11352: 2014 (75 7030) 
Kvalita vody. Odhad neistoty merania 
na základe údajov z  validácie a  kon-
troly kvality

STN 75 7614: 2014 Kvalita vody. 
Rádiochemické ukazovatele. Stano-
venie uránu

Vydaním STN 75 7614: 2014 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN 75 7614: 
2005.

STN 75 7615: 2014 Kvalita vody. 
Rádiochemické ukazovatele. Stano-
venie radónu 222

Vydaním STN 75 7615: 2014 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN 75 7615: 
2005.

STN 75 7622: 2014 Kvalita vody. 
Rádiochemické ukazovatele. Stano-
venie rádia 226

Vydaním STN 75 7622: 2014 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN 75 7622: 
2003.

STN P ISO/TS 12869: 2014 (75 
7855) Kvalita vody. Detekcia a kvanti-
fikácia Legionella spp. a/alebo Legio-
nella pneumophila metódou koncen-
trovania a metódou génovej amplifi-
kácie s  použitím kvantitatívnej poly-
merázovej reťazovej reakcie (qPCR)

STN EN 14184: 2014 (75 7713) 
Kvalita vody. Pokyny na skúmanie 
vodných makrofytov v  tečúcich vo-
dách

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 14184: 2014 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
14184: 2004.

STN EN 13946: 2014 (75 7754) 
Kvalita vody. Pokyny na rutinný od-
ber a predúpravu vzoriek bentických 
rozsievok z riek a jazier

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 13946: 2014 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
13946: 2004.

STN EN 14407: 2014 (75 7839) 
Kvalita vody. Pokyny na identifiká-
ciu, stanovenie a  interpretáciu vzo-
riek bentických rozsievok vo vzor-
kách z riek a jazier

Norma vyšla v anglickom jazyku. 

Vydaním STN EN 14407: 2014 sa 
ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
14407: 2005.

STN EN 1197: 2014 (75 8500) Che-
mikálie používané pri úprave vody na 
pitnú vodu. Roztok dihydrogénfosfo-
rečnanu zinočnatého

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 1197: 2014 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 1197: 
2007.

STN EN 15039: 2014 (75 8519) 
Chemikálie používané pri úprave 
vody na pitnú vodu. Inhibítory tvorby 
vodného kameňa pri aplikácii mem-
brán. Polykarboxylové kyseliny a  ich 
soli

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 15039: 2014 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
15039: 2006.

STN EN 15040: 2014 (75 8518) 
Chemikálie používané pri úprave 
vody na pitnú vodu. Inhibítory tvorby 
vodného kameňa pri aplikácii mem-
brán. Fosfóniové kyseliny a ich soli

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 15040: 2014 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
15040: 2006.

STN EN 15041: 2014 (75 8517) 
Chemikálie používané pri úprave 
vody na pitnú vodu. Inhibítory tvorby 
vodného kameňa pri aplikácii mem-
brán. Polyfosforečnany

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 15041: 2014 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
15041: 2006.

STN EN 15513: 2014 (75 8250) 
Chemikálie používané pri úprave 
vody v bazénoch. Oxid uhličitý

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 15513: 2014 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
15513: 2008.

STN EN 16070: 2014 (75 8629) Vý-
robky používané pri úprave vody na 
pitnú vodu. Prírodný zeolit

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
STN EN 15664-1+A1: 2014 (75 

8707) Vplyv kovových materiálov na 
pitnú vodu. Dynamická skúška hod-
notenia uvoľňovania kovov v skúšob-
nom zariadení. Časť 1: Konštrukcia a 
činnosť

Vydaním STN EN 15664-1+A1: 2014 
sa ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
15664-1: 2008.

STN P CEN/TS 14578: 2014 (73 
6633) Potrubné systémy z  plastov 
na zásobovanie vodou alebo na ka-
nalizáciu. Sklené lamináty (GRP) na 
báze nenasýtenej polyesterovej živi-
ce (UP). Odporúčaný postup inštalo-
vania

Vydaním STN P CEN/TS 14578: 2014 
sa ruší predchádzajúce vydanie STN P 
CEN/TS 14578: 2005.

TNI CEN/TR 1046: 2014 (73 6741) 
Potrubné a ochranné rúrové systémy 
z  termoplastov. Systémy na dopra-
vu vody alebo splaškovej vody mimo 
konštrukcie budov. Pokyny na pod-
zemné inštalovanie

Technická normalizačná informá-
cia (TNI) vyšla v anglickom jazyku. 

Vydaním TNI CEN/TR 1046: 2014 sa 
rušia tieto tri normy:

STN P CEN/TS 14758-3: 2006 (64 
3048) Beztlakové systémy kanalizač-
ných potrubí a stôk z plastov ulože-
ných v zemi. Polypropylén s obsahom 
minerálnych modifikátorov (PP-MD). 
Časť 3: Návod na inštalovanie

STN P ENV 1046: 2002 (64 3232) 
Plastové potrubné a kanalizačné sys-
témy. Systémy na dopravu vody alebo 
splaškovej vody mimo konštrukcie bu-
dov. Postupy na podzemné a nadzem-
né inštalovanie

STN P ENV 1401-3: 2002 (64 3223) 
Plastové potrubné systémy pre beztla-
kové kanalizácie uložené v zemi. Ne-
mäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). 
Časť 3: Návod na inštalovanie 

TNI CEN/TR 16588: 2014 (75 
1311) Manuálne meranie vodnej 
hodnoty snehu

Technická normalizačná informá-
cia (TNI) vyšla v anglickom jazyku. 
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no 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 vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
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 in-
ternete:<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. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách 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 prí-
spevku.

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 zamestná-
vateľov 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 úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
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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Rok lokálnych povodní
(k článku na s. 17)

Počas májovej povodne nevydržali brehy Zaľubického potoka v 
Ľubici pri Kežmarku

Odplavený priečny prah a pravostranné opevnenie v oravskej obci 
Habovka na Studenom potoku

Rieka Poprad v Spišskej Belej po skončení vodohospodárskych 
zabezpečovacích prác - sanácii   brehového výmoľu

Zabezpečovacie práce na rieke Varínke sa začali na okraji Terchovej 
pri vstupe do Vrátnej doliny.  Kráčajúci bager sprietočňuje koryto a 
upravuje poškodené brehy Varínky

Odstránenie povodňových škôd na vodohospodárskom majetku 
štátu vo Vrátnej doline si podľa  odhadov vyžiada zhruba 2 mil. eur

Nová ochranná hrádza v Starej Ľubovni už pred svojím defi nitívnym 
ukončením zabránila  zopakovaniu  povodňovej katastrofy spred 
štyroch rokov
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Vážení čitatelia, milí vodohospodári,

prihováram sa vám v  závere roka 2014. Už sa stáva pravid-
lom, že v  slovenskom vodnom hospodárstve prebiehajú ne-
ustále zmeny, ktorými intenzívne žijeme. Snahou časopisu 
Vodohospodársky spravodajca v roku 2014 bolo prinášať aktu-
álne informácie z tohto diania. Jednotlivé čísla časopisu boli za-
merané na aktuálne témy. Priebežne sme v časopise informova-
li o výstavách, ktoré sa uskutočnili v átriu MŽP SR k problematike 
vodného hospodárstva. 

V dvojčísle 1-2 sme si pripomenuli 20 rokov od historického zá-
pisu prvých troch významných slovenských lokalít do  Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO, medzi ktoré bolo zaradené mesto 
Banská Štiavnica s  jeho technickými pamiatkami, a  to najmä 
unikátne banskoštiavnické tajchy s  celým komplexom jedné-
ho z najdômyselnejších vodohospodárskych systémov na svete. 
Dvojčíslo 3-4 bolo zamerané na Svetový deň vody 2014, ktorého 
nosnou témou bola „Voda a energia“. Pri tejto príležitosti sa stre-
tli vodohospodári na slávnostnej konferencii v Banskej Bystrici. 
Dvojčíslo 5-6 bolo vydané pri príležitosti XXXIV. Priehradných dní 
2014, ktoré sa uskutočnili vo Vysokých Tatrách. V letnom dvojčís-
le 7-8 sme si pripomenuli ocenenia ministra životného prostredia 
Petra Žigu za mimoriadne výsledky v starostlivosti o životné pro-
stredie. V dvojčísle 9-10 sme si pripomenuli 25 rokov vodárenskej 
nádrže Starina ako významného zdroja pre zásobovanie pitnou 
vodou na Východnom Slovensku. Tiež sme si pripomenuli povod-
ne, ktoré opäť spôsobili problémy našim obyvateľom. 

Po  dvoch rokoch sa v  dňoch 10. – 12. 6. 2014 vodohospodári 
opäť stretli v Trenčíne na 20. ročníku medzinárodnej výstavy AQUA 
2014. Na  výstave bol Cenou Milana Topoliho ocenený Ing.  Ján 
Vavro za celoživotnú prácu v oblasti vodného hospodárstva.

V  našom časopise sa snažíme osloviť aj mladú generáciu. 
Z uvedeného dôvodu uverejňujeme príspevky z podujatí, na kto-
rých sa zúčastňujú mladí vodohospodári. Združenie zamestnáva-
teľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) je vyhlaso-
vateľom súťaže mladých vodohospodárov - Konferencia mladých 
vodohospodárov, z ktorej následne uverejňujeme v našom časo-
pise víťazné a vybrané práce.

Neobišli nás v tomto roku ani smutné udalosti.   Dňa 6. febru-
ára 2014 vyhasol po 88 rokoch plodný život Ing. Juraja Ballera, 
CSc., ktorý bol jedným zo  zakladateľov Vodohospodárskeho 
spravodajcu a dlhých 56 rokov pôsobil ako člen redakčnej rady. 
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 toh-
to), a to bez ďalšej podpory len z prostriedkov ZZVH. 

V septembri došlo k zmene na poste zodpovedného redakto-
ra, Mgr.  Tatianu Šimkovú nahradila Mgr.  Zuzana Kolačanová. 
Verím, že aj pod gesciou Mgr.  Kolačanovej, ktorá už pripravi-
la toto dvojčíslo, sa k Vám, našim čitateľom, aj naďalej budú do-
stávať aktuálne informácie o  dianí vo vodnom hospodárstve 
na Slovensku.

Touto cestou by som chcel poďakovať členom redakčnej rady 
za  ich aktívne pôsobenie, autorom, bez ktorých by sme asi ťaž-
ko boli schopní naplniť stránky nášho časopisu, zodpovednej re-
daktorke, Mgr. Tatiane Šimkovej, a tiež našim inzerentom, ktorí 
prispeli k úspešnému vydávaniu časopisu. 

Vážení čitatelia, na  záver mi dovoľte za  celú redakciu 
Vodohospodárskeho spravodajcu popriať vám príjemné pre-
žitie Vianoc a  veľa pohody v  rodinnom kruhu. V  nastávajúcom 
roku 2015 Vám želám veľa šťastia, zdravia, pohodu a spokojnosť 
v kruhu Vašich najbližších.

Ing. Pavel Hucko, CSc., predseda redakčnej rady
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Bilancia dusíka a opatrenia vo vzťahu 
k znižovaniu difúzneho znečisťovania 

podzemných vôd dusíkom z poľnohospodárstva
Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Difúzne znečisťovanie z  poľnohospo-
dárstva je považované za hlavnú príčinu 
nedostatočnej kvality vody, pričom po-
diel na  celkovej záťaži vnútrozemských 
vôd predstavuje 50 – 80 % v prípade dusí-
ka a 50 % v prípade fosforu [5, 14, 18]. Rie-
šenie tohto problému v podmienkach EÚ 
je bezprostredne spojené s  implemen-
táciou Rámcovej smernice o  vode (RSV) 
a  následne Smernice Rady 91/676/EHS 
z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred 

znečistením dusičnanmi z  poľnohospo-
dárskych zdrojov tzv. Nitrátovej smerni-
ce. Za kľúčový aspekt riešenia problému 
difúzneho znečisťovania vôd z poľnohos-
podárstva možno považovať identifi ká-
ciu významných príčin znečisťovania vôd 
vo väzbe na stav a vývoj obsahu dusična-
nov vo vodách.

BILANCIA DUSÍKA AKO INDIKÁTOR 
JEHO NEPRODUKTÍVNYCH STRÁT 

Spotreba priemyselných a hospodár-
skych hnojív je často používaným ukazo-
vateľom záťaže prostredia dusíkom. Ob-
jektívnejším indikátorom skutočnej zá-
ťaže je bilancia dusíka, ktorá sa zvyčajne 
interpretuje vo vzťahu k  potenciálne-
mu riziku vyplavenia tejto živiny [napr. 
9, 17]. Bilančný prebytok dusíka z pohľa-
du jeho strát zahrňuje tak straty do vod-

ných zdrojov, ako aj do  ovzdušia, ktoré 
zvyčajne predstavujú väčšiu časť strát. 
Vo vzťahu k znečisťovaniu podzemných 
vôd je významný obsah reziduálne-
ho dusíka v pôde po zbere úrody, ktorý 
do  istej miery korešponduje s bilanciou 
dusíka, vo väzbe na ďalšie faktory pros-
tredia [napr. 1, 3]. 

Ako uvádza dokument EEA [4], národ-
né bilancie dusíka v  krajinách EÚ-10 sú 
síce z  environmentálneho hľadiska po-
mer ne priaznivé, no nezahrňujú informá-
ciu o kvalite manažmentu v oblasti hno-
jenia a môžu skrývať významné regionál-
ne rozdiely v bilancii živín, ktoré podmie-
ňujú reálne riziko vyplavovania dusíka. 

Hrubá bilancia dusíka v rámci poľno-
hospodárskej pôdy okresov Slovenska 
(na  príklade roku 2012) umožňuje indi-

kovať aj rozdiely v  záťaži prostredia aj 
na regionálnej úrovni, resp. úrovni čiast-
kových povodí (Obr. 1). Rok 2012 sa za-
raďuje k  tým, v  ktorých na  celoštátnej 
úrovni bola zaznamenaná vyššia hodno-
ta bilančného prebytku vyvolaná aj niž-
ším odberom dusíka vplyvom priebe-
hu počasia. Vo vzťahu k návrhu efektív-

Obr. 1 Hrubá bilancia dusíka na 1 ha využívanej poľnohospodárskej pôdy v roku 2012
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nych opatrení si zvýšenú pozornosť vy-
žadujú územia s  bilančným prebytkom 
nad 50 kg N.ha-1 (korešpondujúce do  is-
tej miery s areálom vymedzených zrani-
teľných oblastí) vo väzbe na ďalšie fakto-
ry, a  to rastlinný kryt v  jesenno-jarnom 
období, dostatočné kapacity pre sklado-
vanie hospodárskych hnojív (najmä te-
kutých) a  tiež dávka a  termín aplikácie 
hnojív.

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE STRÁT 
DUSÍKA VYPLAVENÍM

Znižovanie neproduktívnych strát 
dusíka a  difúzneho znečistenia vody 
z  poľnohospodárstva, najmä dusičnan-
mi, spočíva v znižovaní bilančného pre-

bytku dusíka vo väzbe na   zosúlaďova-

nie aplikácie dusíkatých hnojív s  príj-

movou kapacitou porastu pestovaných 

plodín (A), čo súvisí so zvyšovaním efek-
tívnosti využitia dusíka [21, 22]. Opatre-
nia na  zníženie strát dusíka vyplavením 
ilustruje Obr. 2. V  podmienkach Sloven-
ska na základe niektorých údajov zo za-

hraničia [16, 21] možno predpokladať, že 
zníženie 1 kg bilančného prebytku dusí-
ka korešponduje s poklesom strát dusíka 
vyplavením vo výške 0,25 – 0,30 kg N.ha-1.

Dostatočné skladovacie kapaci-

ty na  uskladňovanie hospodárskych 

hnojív (B) počas obdobia zákazu apli-
kácie a  ďalšieho obdobia, nevhodného 
pre aplikáciu týchto hnojív sú opatre-
ním vytvárajúcim základné predpokla-
dy na zníženie difúzneho znečisťovania 
vodných zdrojov. Chýbajúce skladova-
cie kapacity, odvodené na  základe po-
rovnania súčasných skladovacích kapa-
cít (stav v roku 2012) s uvažovaným cie-
ľovým stavom (6-mesačné skladovacie 
kapacity pre kvapalné aj tuhé hospo-

dárske hnojivá) predstavujú približne 60 
tis. m3 pre tekuté hospodárske hnojivá 
a 30 tis. m3 pre tuhé hospodárske hno-
jivá. Treba však poznamenať, že poľno-
hospodárske podniky (v rámci zmluvné-
ho vzťahu) môžu skladovať hospodár-
ske hnojivá aj v priestoroch iného hos-
podárskeho subjektu. Z  tohto pohľadu 

odhad chýbajúcich skladovacích kapa-
cít pre hospodárske hnojivá má skôr 
orientačný charakter. Budovanie uvede-
ných skladovacích kapacít je zahrnuté 
do opatrenia 4 Investície do hmotného 
majetku v  rámci návrhu Programu roz-
voja vidieka SR (PRV) na  obdobie 2014 
– 2020. 

V  podmienkach Slovenska hospo-
dárske hnojivá predstavujú druhý naj-
významnejší zdroj dusíka pre rastliny. 
Neproduktívne straty dusíka z  hospo-
dárskych hnojív sú vyššie než v prípade 
priemyselných, čo vyplýva z nedostatoč-
nej synchronicity medzi mineralizáciou 
dodaného organického N a  jeho príj-
mom plodinou. Ako uvádzajú Webb et 
al. [22], zvyšovanie efektívnosti využitia 
dusíka z hospodárskych hnojív je základ-
nou pod mienkou znižovania jeho strát 
do  ovzdušia a  vodných zdrojov a  zahr-
ňuje nielen vyčlenenie období zákazu 
ich aplikácie a  dostatočné skladovacie 
kapacity, ale aj termín a  spôsob apliká-
cie a  zohľadnenie dusíka aplikované-

ho v organických hnojivách pri projek-

cii dávok dusíka v priemyselných hnoji-

vách – (A) (Obr. 2.).
Pestovanie ozimných plodín, viac-

ročných plodín a  medziplodín na  or-

nej pôde (C) je efektívne opatrenie, kto-
ré zvyšuje účinnosť využitia dusíka, čím 
znižuje straty dusíka vyplavením – najmä 
v jesenno-jarnom období. Účinnosť uve-
deného opatrenia je podmienená včas-
nosťou založenia porastu a  dostatkom 
zrážok. Požiadavka pestovania medziplo-
dín na  ornej pôde, resp. zabezpečenie 
pokrytia pôdy porastom plodín v  jesen-
no-jarnom období bola doteraz zahrnu-
tá len v  rámci agro-environmentálneho 
opatrenia na ochranu pôdy pred eróziou. 
V rámci návrhu PRV na roky 2014 – 2020 
sa protierózna ochrana pôdy a povrcho-
vý zmyv riešia prostredníctvom stabilizu-
júcich pásov viacročných plodín na  po-
zemkoch so svahovitosťou nad 7°.

Jarná aplikácia tekutých hospodár-
skych hnojív v porovnaní s jesennou apli-
káciou zvyšuje účinnosť využitia dusí-
ka približne dvojnásobne. Medziriadko-
vá aplikácia počas vegetácie plodín vy-
žaduje využívanie vhodnej aplikačnej 

techniky - hadicové (Obr. 3), resp. disko-
vé aplikátory (D). Uplatnenie tejto tech-
niky je opodstatnené najmä v  podni-
koch s vyššou produkciou tekutých hos-
podárskych hnojív. 

Z  ďalších opatrení na  zníženie strát 
dusíka do vodných zdrojov možno uviesť 
extenzifi káciu poľnohospodárstva, zave-

Obr. 2 Opatrenia na zníženie strát dusíka vyplavením
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denie ekologického systému pestova-
nia plodín a zmena ornej pôdy na trva-
lé trávne porasty. Extenzifi kácia poľno-

hospodárstva predstavuje všeobecné 
opatrenie na  zníženie záťaže prostre-
dia dusíkom. V  porovnaní s  opatrenia-
mi orientovanými na  zníženie spotreby 
dusíkatých hnojív alebo zníženie stavov 
hospodárskych zvierat, zmena spôsobu 
využívania pôdy z ornej na trvalé trávne 
porasty je oveľa účinnejším opatrením 
z  hľadiska zníženia koncentrácie dusič-
nanov vo vodách a súčasne ekonomicky 
efektívnejším opatrením z  pohľadu po-
meru vynaložených nákladov, resp. ušlé-
ho zisku na  jednotku zníženia koncen-
trácie dusičnanov vo vodách [8]. Exten-
zifi kácia poľnohospodárstva je spojená 
s  poklesom produkcie rastlinných a  ži-
vočíšnych komodít, ktorý bol v  posled-
ných dvoch desaťročiach zaznamena-
ný aj v  podmienkach Slovenska. Z  uve-
deného dôvodu je realizácia uvedené-
ho opatrenia v podmienkach Slovenska 
menej aktuálna. 

Podobne, zatrávňovanie ornej pôdy 
v  podmienkach Slovenska znamená 
do  istej miery extenzifi káciu poľnohos-
podárstva, nakoľko stavy konzumentov 
(polygastrických zvierat) významne po-

klesli. Na  rozdiel od  predchádzajúceho 
obdobia (2007 – 2013) uvedené opat-
renie nie je zahrnuté do  navrhovaných 

opatrení PRV na roky 2014 – 2020. Ekolo-

gické poľnohospodárstvo je považova-
né za systém hospodárenia, ktoré priaz-
nivo pôsobí na zložky životného prostre-
dia vrátane vôd. Uvedené opatrenie je 
zahrnuté do navrhovaných opatrení PRV 
na roky 2014 – 2020. Viaceré dokumen-
ty však poukazujú na  skutočnosť [napr. 
16, 20], že samotný systém ekologického 
pestovania plodín nemusí byť zárukou 
dostatočného zníženia rizika vyplavenia 
dusíka. Kľúčovým problémom je nízka 
efektívnosť využívania dusíka z organic-
kých hnojív ako dôsledok nedostatočnej 
synchronicity medzi mineralizáciou or-
ganického dusíka na anorganické formy 
a ich príjmom porastom plodín. 

Zlepšenie stavu kvality podzemných 
vôd predpokladá   poznanie príčin, ktoré 
viedli k  súčasnému stavu a  následne ná-
vrh účinných opatrení. Nezanedbateľným 
faktorom je aj faktor času. Znečisťovanie 
podzemných vôd ako aj obnova ich kvali-
ty je vo viacerých prípadoch proces trvajú-
ci aj niekoľko desaťročí [napr. 7,10]. Uve-
dené dokumentuje aj skutočnosť, že aj 
po  výraznom znížení stavu hospodár-

skych zvierat v  nových členských kra-
jinách EÚ nedošlo k  adekvátnemu po-
klesu koncentrácie dusičnanov (najmä 

v podzemných) vodách [13,15]. Na  zá-
klade uvedeného, návrh alebo prehod-
notenie opatrení zo strany poľnohos-
podárstva na zlepšenie kvality podzem-
ných vôd predpokladá najmä identifi ká-
ciu významných poľnohospodárskych 
vplyvov a stanovenie účinnosti prijatých 
opatrení.

V zmysle článku 11 Rámcovej smerni-
ce o  vode, k  opatreniam znižujúcim di-
fúzne znečisťovanie podzemných vôd sa 
zaraďujú základné opatrenia vyplývajú-
ce z legislatívy EÚ (11.3a), opatrenia pre 
plnenie požiadaviek článku 7 RSV vráta-
ne opatrení na  zabezpečenie takej kva-
lity vody, aby sa znížila miera potrebnej 
úpravy pri výrobe pitnej vody (11.3 d),
opatrení na  prevenciu alebo regulá-
ciu vstupu znečisťujúcich látok z  difúz-
nych zdrojov, ktoré môžu spôsobiť zne-
čistenie vôd (11.3 h) a doplnkové opat-

renia, ktoré sú zvyčajne zakomponova-
né v  rámci Programu rozvoja vidieka. 
Významné opatrenia vo vzťahu k  zni-
žovaniu difúzneho znečisťovania vod-
ných zdrojov sa viažu na Program poľno-
hospodárskych činností, ktorý je platný

Obr. 3 Hadicový aplikátor na povrchovú aplikáciu tekutých hospodárskych hnojívObr. 3 Hadicový aplikátor na povrchovú aplikáciu tekutých hospodárskych hnojív
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vo vymedzených zraniteľných oblas-
tiach (obdobie zákazu aplikácie hnojív 
s  obsahom dusíka, skladovacie kapaci-
ty pre hospodárske hnojivá, podmienky 
aplikácie hnojív počas vegetácie). 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE 
VO VZŤAHU K DIFÚZNEMU 
ZNEČISŤOVANIU VÔD

Ekonomické nástroje zahrňujú dve 
základné kategórie: nástroje smerujúce 
k  internalizácii negatívnych externalít 
(napr. poplatky, dane, pokuty) a nástro-
je podporujúce aktivity na  zamedze-
nie, resp. zníženie znečisťovania/degra-
dácie životného prostredia (napr. pod-
pory zo štátnych zdrojov a/resp. zdro-
jov EÚ).

Environmentálne dane zo spotre-

by priemyselných hnojív korešpondu-
júce so znižovaním intenzity hnojenia 
dusíkom sa uplatňujú v  niektorých kra-
jinách s  intenzívnym poľnohospodár-
stvom. Táto daň však neposkytuje ob-
jektívnu informáciu pre odhad strát 
dusíka vyplavením. Ako uvádzajú Wu 
a  Segerson [23], vplyv poľnohospodár-
skych opatrení na  kvalitu podzemných 
vôd závisí od  dvoch faktorov a  to od  i) 
hospodárskych rozhodnutí ohľadom 
štruktúry pestovaných plodín a  použi-
tia vstupov a  ii) od podmienok prostre-

dia (pôdny typ, zrážky, geologické pod-
ložie, reliéf a pod.). Environmentálna daň 
môže do istej miery regulovať spotrebu 
dusíkatých priemyselných hnojív, no ne-
rieši problém distribúcie hnojív medzi 
pestované plodiny v  rámci využívanej 
pôdy. Z  uvedeného dôvodu, ako uvá-
dzajú Bel et al. [2], znižovanie spotreby 
hnojív má len malý vplyv na kvalitu vôd. 
Na základe zistení autorov Lacroix et al. 
[11], pestovanie medziplodín je ekono-
micky efektívnejším opatrením na znižo-
vanie strát dusíka než zníženie vstupov 
dusíka o 20 %. 

Vzhľadom na  vyššie uvedené, s  pri-
hliadnutím na  súčasnú intenzitu hnoje-
nia dusíkom, zavedenie environmentál-
neho poplatku, resp. dane za  aplikáciu 
hnojív (najmä dusíka) v  podmienkach 
Slovenska nepovažujeme za  vhodný 
ekonomický nástroj pre internalizáciu 
externalít z využívania hnojív vo vzťahu 
k vode. 

Účinnosť nástrojov na reguláciu strát 
dusíka klesá v poradí emisné poplatky > 
štandardy aplikácie dusíka > daň z pou-
žívania priemyselných dusíkatých hno-
jív [napr. 12, 18]. Emisné poplatky, resp. 

spoplatnenie nepriameho vypúšťania 

odpadových vôd, do  ktorého spadá aj 
vyplavovanie živín z  využívanej poľno-
hospodárskej pôdy do  podzemných 

a povrchových vôd, predstavuje poten-
ciálny nástroj cenovej stimulačnej poli-
tiky na zvýšenie efektívnosti využívania 
živín a  znižovanie ich neproduktívnych 
strát (v  tomto prípade do  vôd). Uplat-
nenie tohto nástroja, ktorý sa v  súčas-
nej cenovej politike v oblasti vôd zatiaľ 
neuplatňuje, predpokladá odhad množ-
stva vyplavených živín (najmä dusíka) 
z  hodnôt bilančného prebytku dusíka 
na  úrovni poľnohospo dárskeho podni-
ku (uplatnenie princípu znečisťovateľ 
platí).

Ako bolo uvedené, okrem reštrikč-
ných opatrení na  zlepšenie kvality vôd 
sa využívajú aj nástroje podporujúce ak-
tivity na zamedzenie, resp. zníženie zne-
čisťovania/degradácie životného pro-
stredia. V  podmienkach Slovenska sú 
tieto opatrenia (súvisiace s  ochranou 
vôd) zahrnuté do  Programu rozvoja vi-
dieka. Kompenzačné platby farmárom 
z  verejných zdrojov za  zlepšenie kvali-
ty vody  v  ochranných pásmach vodá-
renských zdrojov, ktoré uvažuje doku-
ment EEA [6], sa v podmienkach Sloven-
ska neuplatňujú. Uvedené kompenzá-
cie majú v  súčasnosti charakter úhrady 
za majetkovú ujmu (zníženie produkcie), 
ktorú vodárenské spoločnosti uhrádzajú 
relevantným poľnohospodárskym sub-
jektom. 
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Najstaršia písomná zmienka o  po-
vodni v  Banskej Bystrici je z  aprí-
la 1575. Odvtedy toto srdce stredné-
ho Slovenska postihlo takmer ďalších 
20 katastrofálnych povodní, z ktorých 

však v živej pamäti mnohých Bystriča-
nov najsilnejšie rezonuje už len tá os-
tatná z roku 1974. V archívoch Sloven-
skej televízie, ale aj v análoch Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 
š.  p. sa zachovalo množstvo písom-
ných i  fi lmových dokumentov, z  kto-
rých banskobystrickí múzejníci zosta-
vili vskutku zaujímavú a dokumentač-
ne mimoriadne hodnotnú výstavu. 
Na  takmer 30-tich paneloch v  dvoch 
výstavných miestnostiach nainštalo-
vali súbory dobových fotografi í, me-
dzi ktorými dominoval najmä pano-
ramatický záber zachytávajúci práve 
obrovské jazero rozprestierajúce sa 
v  údolnej časti Banskej Bystrice, kde 

sa rozlialo okolo 150 miliónov kubí-
kov vody. Fotografi e zachytávali aj za-
plavené Štadlerovo nábrežie, Hušták, 
Kapitulskú ulicu a v dokumentárnych 
fi lmových ukážkach bolo možné vi-

dieť aj zábery z  vrtuľníka na  zaplave-
né mesto i  blízke obce. Výstava však 
priniesla aj výstrižky z  dobovej tlače, 
ktorých obsah len potvrdzuje skutoč-
nosť, že toto mesto je pred hroziaci-
mi povodňami stále mimoriadne zra-
niteľné. Ako to však na vernisáži zdô-
raznil štátny tajomník Ministerstva ži-
votného prostredia SR Ing.  Vojtech 
Ferencz, PhD., Banská Bystrica je už 
niekoľko rokov zaradená medzi prio-
ritné mestá, kde sa pripravuje výstav-
ba protipovodňovej ochrany a  re-
zort životného prostredia podľa jeho 
slov urobí všetko preto, aby sa táto 
ochrana vybudovala už v  najbližšom 
programovom období v  rámci ope-

račného programu Kvalita životného 
prostredia. Generálny riaditeľ Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 
š.  p. Ing.  Marián Supek zase účastní-
kov vernisáže stručne oboznámil s pri-

pravovaným projektom tejto ochra-
ny, ktorý si vyžiada náklady za vyše 26 
miliónov eur. Celková protipovodňo-
vá línia dosiahne takmer 4200 metrov 
a okrem výstavby nových protipovod-
ňových múrov dostane Banská Bystri-
ca aj tzv. mobilné hradenie, tak ako je 
to napríklad v Bratislave či v Štúrove, 
čím sa zabezpečí ochrana mesta pred 
povodňovou vlnou, ktorá by bola ešte 
takmer o  meter vyššia ako v  pamät-
nom roku 1974. 

Súčasťou tejto výstavy bola aj jej ex-
teriérová časť na  nábreží Hrona a  po-
zrieť si ju možno aj na webovej stránke 
www.povoden74.sk 

Výstava

Banskobystrická povodeň 
po 40-tich rokoch

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

V  dňoch 9. – 31. októbra sa v  expozičných priestoroch Stredoslovenského múzea v  banskobystrickom Thurzovom dome 

uskutočnila výstava približujúca historickú povodeň, ktorá pred 40-timi rokmi postihla Banskú Bystricu. Hladina Hrona 

vtedy dosiahla takmer 5 metrov so sekundovým prietokom 560 m³, čo vtedy predstavovalo tzv. 1000-ročnú vodu. (Na po-

rovnanie: priemerný ročný prietok v Hrone je necelých 28 m³/s.). V parku medzi Pamätníkom SNP a hotelom Lux vzniklo ob-

rovské jazero a voda zaplavila nielen cesty, autobusovú stanicu, ale aj suterény 267 domov, úradov, ako aj 4 podniky. Medzi 

nimi aj drevársku fabriku Smrečina, ktoré úplne zničila. Výstavu zorganizovali v spolupráci s banskobystrickým odštepným 

závodom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ale aj s pomocou desiatok Banskobystričanov – pamätníkov tejto 

historickej povodne, ktorí sa ochotne podelili so svojimi dokumentačnými materiálmi.
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Výstava

Dva kontrasty z jedného miesta. Pohľad na časť Banskej Bystrice dnes a pod ňou záber spred 40-tich rokov, keď sa to všetko ocitlo pod vodou.

S pripravovanými zámermi výstavby protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice 
oboznámil účastníkov vernisáže generálny riaditeľ SVP, š. p. Ing. Marián Supek.

Účastníkov vernisáže pozdravil aj štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz. Prvý 
sprava primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Výstava zaujala aj množstvo divákov, z ktorých si na povodeň spred 40-tich  rokov 
mnohí ešte živo pamätajú. 

Históriu povodne zdokumentovali na viacerých výstavných paneloch, ale aj origi-
nálnymi dobovými fi lmovými zábermi Slovenskej televízie i amatérskeho fi lmára.
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Nástroj pre hodnotenie vodných tokov 
v intravilánoch miest a obcí 

z hľadiska protipovodňovej ochrany
Ing. Marta Harmanová1; Ing. Peter Bobáľ Ph.D.2

1 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice; 2 YMS, a. s., Trnava 

Okolie vodných tokov je na Sloven-
sku jednou z najviac osídľovaných ob-
lastí. Človek sa často svojou činnos-
ťou dostáva až do  inundačných úze-
mí týchto tokov, čo je príčinou jeho 
ohrozenia pri povodniach. Preto vzni-
ká potreba hodnotenia a  monitoro-
vania hlavne tých častí vodných to-
kov, ktoré môžu priamo ohroziť aktivi-
ty človeka a spôsobiť mu škody na ma-
jetku. Pre tieto účely bola vytvorená 
aplikácia „Prieskum o  tokoch v  intra-
vilánoch“. Analýzou prírodných a hos-
podárskych pomerov umožňuje získať 
objektívne informácie, ktoré sú použi-
teľné na hodnotenie tokov v intravilá-
noch miest a obcí SR z hľadiska proti-
povodňovej ochrany a  k  stanoveniu 
priority pre riešenie protipovodňo-
vých opatrení. 

I. ÚVOD
V  blízkosti tokov nachádzal člo-

vek najvhodnejšie podmienky pre 
svoj život. Svojou činnosťou zasa-
hoval do  prirodzeného režimu od-
tokových pomerov jednotlivých to-
kov. To, že sa svojou činnosťou do-
stal do  inundačných priestorov to-
kov, je príčinou jeho ohrozenia pri 
povodniach. Škodlivé účinky po-
vodní sa najviac prejavujú v  intra-
vilánoch obcí a miest. Bezprostred-
né ohrozenie sídiel, priemyselných, 
poľnohospodárskych a  iných ob-
jektov, líniových stavieb, pozemkov 
a  ľudských životov vyvoláva potre-
bu na  ich ochranu. Takouto ochra-
nou je realizácia opatrení na zmen-
šenie rizika výskytu povodní alebo 
znižovanie škodlivých účinkov to-
kov v intravilánoch, aj keď stanovis-
ká ochrancov prírody sú často jed-
noznačné: zachovať pôvodný eko-
typ vodného toku ako súčasť kraji-
notvorného prvku [1].

Životné prostredie ako také, 
a  najmä jeho súčasť, kultúrna kraji-
na, by malo byť predovšetkým bez-
pečné pre život človeka, čo v našich 
podmienkach znamená mať dosta-
točnú ochranu územia pred veľkou 
vodou. Súčasný vývoj však vyžadu-
je pristupovať k  problematike pro-
tipovodňovej ochrany komplexne, 
aby sa predišlo nevhodnej prefe-
rencii jedných záujmov pred druhý-
mi. Je potrebné, aj s ohľadom na ob-
medzenosť fi nančných prostried-
kov a  výrazné klimatické zmeny, 
zmeniť pohľad na  úpravy odtoko-
vých pomerov, prehodnotiť ich roz-
sah a poradie naliehavosti jednotli-
vých úprav na  základe komplexné-
ho a  objektívneho posúdenia ich 
potreby z  hľadiska záujmov a  mož-
ností celej spoločnosti. Intravilány 
miest a  obcí, ako oblasti najväčšej 
koncentrácie obyvateľstva, hospo-
dárskych a  spoločenských činností, 
sú oblasťami s  najväčšími nárokmi 
na  množstvo a  kvalitu úprav tokov 
z  hľadiska protipovodňovej ochra-
ny. Poznanie ich prírodných danos-
tí, hospodárskych aktivít a perspek-
tív budúceho rozvoja je základom 
ich vzájomného porovnania z  hľa-
diska potrieb a naliehavosti protipo-
vodňovej ochrany [2, 3].

II. POPIS APLIKÁCIE
V  minulosti bola aplikácia 

„Prieskum o tokoch v intravilánoch“ 
prístupná používateľom SVP pros-
tredníctvom formulárového rozhra-
nia programu Microsoft Access. Vý-
stupom bola databáza údajov vy-
tvorená použitím dotazov ako apli-
kácia MS Access. Keďže grafi cké 
užívateľské prostredie samotnej 
aplikácie nebolo príliš užívateľsky 
prívetivé, sťažovalo to prácu s  apli-

káciou pre jednotlivých užívateľov. 
Funkcie ako napríklad fi ltrovanie 
záznamov, vyhľadávanie záznamov 
alebo tvorba výstupov si vyžadova-
li pokročilejšiu znalosť MS Access 
a ich prevedenie bolo pomerne zdĺ-
havé a komplikované.

Informácie o  tokoch v  intra-
vilánoch boli uložené v  databá-
ze programu MS Access, ktorý ne-
umožňuje prístup viacerých pra-
covníkov v  reálnom čase. Aby sa 
databáza mohla používať na  jed-
notlivých OZ a správach povodí, dis-
tribuovali sa kópie databázy podľa 
potreby. Keďže k  databáze pristu-
povalo viacero užívateľov v rôznych 
odštepných závodoch a  apliká-
cia neumožňovala riešiť prístupové 
práva, postupne dochádzalo k vzni-
ku nejednotnosti v štruktúre samot-
nej databázy, ako aj k nejednotnos-
ti v  štruktúre dát. To zamedzovalo 
spojenie týchto databáz a  vytvore-
nie jednej ucelenej databázy, kto-
rá bola základom pre vytváranie vý-
stupných zoznamov poradia nalie-
havosti protipovodňových opatrení.

Vyššie zmienené nevýhody si vy-
žiadali tvorbu sofi stikovanejšie-
ho prevedenia tejto aplikácie, kto-
ré bolo realizované fi rmou YMS, a. 
s. v spolupráci so Slovenským vodo-
hospodárskym podnikom, š. p. 

Údaje uložené v  databázach Ac-
cess za  jednotlivé odštepné závo-
dy boli zjednotené a  premigrova-
né do  jednej centrálnej databázy. 
To umožňuje užívateľom prezera-
nie všetkých záznamov tak, že štruk-
túra databázy, ako aj štruktúra ulo-
žených dát je chránená. Aplikácia 
naviac dovoľuje uchovať historické 
údaje vzťahujúce sa k určitému ob-
dobiu. Užívateľ môže takto nahliad-
nuť na  údaje z  predchádzajúcich
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GUI aplikácie „Prieskum o tokoch v intravilánoch“. Obrazovka zobrazujúca zoznam záznamov – hore, obrazovka s detailom záznamu – dole.
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časových období a  vytvárať z  nich 
prehľady. Ako cieľový databázový 
systém bol použitý databázový sys-
tém PostgreSQL. Ide o voľne dostup-
ný, spoľahlivý a bezpečný objektovo 
– relačný databázový systém.

Aplikácia rieši aj problematiku 
prístupových práv. Kým v  minulos-
ti mohol robiť zásahy do  databázy 
ktorýkoľvek používateľ, v novej ver-
zii aplikácie sú prístupové práva rie-
šené na úrovni active directory, a to 
v  dvoch formách, funkčnej a  dáto-
vej. Z hľadiska funkčných práv môže 
užívateľ pristupovať k  aplikácii buď 
za  účelom čítania údajov, editova-
nia údajov alebo ako administrátor 
systému. Dátové práva zase umož-
ňujú riadiť prístup k údajom jednot-
livých odštepných závodov. Použí-
vateľ môže editovať, vytvárať a ma-
zať len údaje príslušného odštep-
ného závodu. Záznamy ostatných 
odštepných závodov má k dispozícii 
iba na čítanie. 

Samotnú aplikáciu je možné 
spustiť vo webovom prehliadači. 
Podporované sú najpoužívanejšie 
webové prehliadače, ako je Micro-
soft Explorer, Mozilla Firefox a  Go-
ogle Chrome. Pri jej vývoji boli po-
užité moderné technológie HTML 5 
(JavaScript, CSS3). Aplikácia sa vy-
značuje väčšou prehľadnosťou, jed-
noduchosťou ovládania a  rýchlou 
odozvou. 

III. PRIESKUM O TOKOCH 
V INTRAVILÁNOCH - SPÔSOB 
SPRACOVANIA

Cieľom úlohy Prieskum o  to-
koch v  intravilánoch obcí je, na zá-
klade analýzy prírodných a  hos-
podárskych pomerov, získať ob-
jektívne podklady pre návrh pred-
pokladaných opatrení na  úpravy 
odtokových pomerov v  jednotli-
vých intravilánoch miest a  obcí SR 
z  hľadiska protipovodňovej ochra-
ny. Základným prvkom celkového 
prehľadu o  tokoch v  intravilánoch 
miest a obcí SR je obec/mesto a prí-
slušný tok. To znamená, že sa posu-
dzujú všetky toky v  danom intravi-
láne a  ten istý tok v  rôznych intra-
vilánoch. Do  hodnotenia vstupuje 

zátopové územie, ktoré bude za-
plavené pri hladine odpovedajúcej 
prietoku Q100. Pri upravených to-
koch (napr. ohradzovaním) sa pri 
hodnotení uvažuje len zo záplavou, 
ktorá vznikne preliatím koruny hrá-
dze (aj pri spätnom vzdutí). Záplava 
intravilánu, spôsobená vybrežením 
vody z koryta toku mimo daný intra-
vilán, je riešená ako záplava spôso-
bená cudzími vodami [3]. 

Na  objektívne posúdenie odto-
kových pomerov tokov v  intravi-
lánoch obcí je potrebné zozbierať 
všetky relevantné informácie o  da-
nom toku. Takéto rôzne typy infor-
mácií a  údajov je možné jednodu-
cho evidovať vo forme databázy, no 
aby ich bolo možné využiť, bolo po-
trebné ich pretaviť na jednu spoloč-
nú bázu, ktorou je bodový systém 
hodnotenia jednotlivých ukazova-
teľov [3].

Metodika pre spracovanie úlo-
hy Prieskum o  tokoch v  intravilá-
noch obcí rieši, na  základe analýzy 
prírodných a hospodárskych pome-
rov, ako získať a  objektívne vyhod-
notiť získané informácie pre návrh 
predpokladaných opatrení na úpra-
vy odtokových pomerov v  jednotli-
vých intravilánoch miest a  obcí SR 
z  hľadiska protipovodňovej ochra-
ny. Metodika určuje postup získa-
vania podkladov pre určenie množ-
stva potrebných úprav a  pre urče-
nie poradia, v ktorom sa majú tieto 
úpravy realizovať [3].

Pre stanovenie poradia jednot-
livých intravilánových úsekov to-
kov je určujúce ich bodové hod-
notenie podľa kritérií zoradených 
do 4 základných kategórií (urbanis-
tické, hydrologické, vodohospodár-
ske a  ekologické). Použitie bodo-
vej metódy hodnotenia spôsobuje, 
že všetky parametre majú rovnaký 
vplyv na  hodnotení intravilánové-
ho úseku toku. Pre zväčšenie váhy 
vybraných ukazovateľov na  celko-
vom hodnotení, bol navrhnutý ko-
efi cient, ktorým sa príslušný pride-
lený počet bodov pre hodnotia-
ce kritérium prenásobí. Určenie ko-
nečného poradia, v  ktorom budú 
jednotlivé úpravy navrhnuté na 

realizáciu v  rámci tokov v  správe 
SVP, š. p.  sa stanovuje podľa pride-
leného počtu bodov.

Prieskum o  tokoch v  intravilá-
noch obcí je objektívne hodno-
tenie tokov v  intravilánoch miest 
a obcí SR z hľadiska protipovodňo-
vej ochrany, ktoré je sústavne vyu-
žívaným podkladom pri plánova-
ní potrieb a  poradia naliehavosti 
úprav tokov v  intravilánoch miest 
a obcí SR na všetkých stupňoch ria-
denia Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š.p. (ďalej SVP, š.  p.). 
Okrem tohto využitia, je táto data-
báza zdrojom informácií o  výsky-
te povodní a  ostatných vodohos-
podárskych údajov o  toku v  da-
nom intraviláne a slúži ako podklad 
pre rôzne iné činnosti vykonávané 
pracovníkmi SVP š. p. 

IV. ZHRNUTIE A ZÁVER
Povodňové udalosti môžu spô-

sobiť nielen škody na majetku oby-
vateľov, ale ohroziť aj ľudské životy. 
Údaje získané podrobným moni-
torovaním a  hodnotením vodných 
tokov nachádzajúcich sa v  intra-
vilánoch miest a  obcí, poskytujú 
vhodný podklad pre riešenie pro-
tipovodňových opatrení v  kraji-
ne. Aplikácia „Prieskum o  tokoch 
v  intravilánoch“ predstavuje jednu 
z  možností, ako objektívne vyhod-
notiť tieto informácie a  využiť ich 
pre prácu vodohospodárov na úče-
ly protipovodňovej ochrany. Cie-
ľom tohto príspevku bol popis da-
nej aplikácie a popis metód k hod-
noteniu tokov v  intravilánoch, kto-
ré sú v nej použité. 

V  budúcnosti sa plánuje zdoko-
naľovanie a  ďalší rozvoj tejto apli-
kácie tak, aby čo najviac vyhovo-
vala samotným používateľom. Jed-
nou z  priorít je napojenie aplikácie 
na  geografi cký informačný systém 
SVP. Cieľom je prepojiť informá-
cie o  tokoch v  intravilánoch s  ich 
priestorovou lokalizáciou. To by to 
poskytlo užívateľom možnosť na-
hliadnuť na  dané toky v  priestoro-
vých súvislostiach, poprípade tvor-
bu základných priestorových operá-
cií nad dostupnými údajmi.
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Uplynulo 40 rokov od historickej 
povodne na Hrone v Banskej Bystrici

Ing. Martin Rybár

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica

„Len čo sa objavil prvý záblesk rána, 
zo základu nebies sa spustilo čierne 
mračno a  rútilo sa na  zem. Boh búr-
ky Adad hrmel v  tom mračne, boho-
via skazy Šullat a  Chaniš kráčali pred 
ním ako nosiči trónu cez hory, cez pla-
niny. Zrazu boh Nergal vytrhol stavidlá 
a  voda sa prevalila cez hrádze, ničila 
všetko ako boh vojny Ninurta a pohľad 

na to bol strašný“... (Prvý zápis o poto-
pe – Epos o  Gilgamešovi, 2500 rokov 
pred našim letopočtom.)

Naša pamäť tak ďaleko nesiaha. 
Len pred pár dňami sme si pripome-
nuli najväčšiu a  najrozsiahlejšiu po-
vodeň, ktorá postihla Banskú Bystri-
cu a jej bezprostredné okolie pred šty-
ridsiatimi rokmi. Vytrvalé zrážky trvali 
prakticky celé leto a časť jesene v ob-
dobí od  júna až po október 1974. Na-
sýtené povodie nebolo schopné ďalej 
akumulovať výdatné prídely vody opa-

kujúce sa so železnou pravidelnosťou 
takmer kontinuálne. Väčšina zrážok sa 
postupne začala dostávať povrchovým 
odtokom priamo do  Hrona. V  období 
od  19. do  24. októbra 1974 pretieklo 
Hronom v Banskej Bystrici viac ako 180 
miliónov m3 vody. Kulminácia povod-
ne bola zaznamenaná dňa 22. októbra 
1974 o  10,00 hodine predpoludním 

pri vodnom stave 494 cm a  prietoku 
560 m3s-1, čo zodpovedalo v tom čase 
pravdepodobnosti opakovania povod-
ne raz za tisíc rokov (Q1000). Po násled-
nom prehodnotení údajov SHMÚ uve-
dený údaj dnes zodpovedá pravdepo-
dobnosti opakovania raz za  sto roko-
v(Q100) [3].

Povodeň spôsobila veľké materiál-
ne škody. Vo vtedajšom banskobystric-
kom okrese bolo povodňou poškode-
ných 267 domov, evakuovaných bolo 
vyše 300 rodín, 23 podnikov muse-

lo obmedziť prácu, 4 podniky zastavili 
výrobu úplne, nezjazdných bolo 42 km 
ciest a 30 km železničných tratí, zapla-
vených bolo 3800 ha poľnohospodár-
skej pôdy. Povodeň si vyžiadala aj daň 
najvyššiu – vyhasol jeden mladý ľudský 
život, keď pri záchranných prácach za-
hynul vojak základnej vojenskej služby. 

Istým šťastím v nešťastí bolo, že se-

verná časť povodia bola od 20. októbra 
zasiahnutá prílevom studeného arktic-
kého vzduchu od  severu a  v  horných 
častiach Nízkych Tatier od  nadmor-
skej výšky cca 900 m n.  m začalo mrz-
núť a snežiť, čo značne obmedzilo ďal-
ší povrchový odtok. Od 24. októbra za-
čala hladina Hrona postupne klesať 
a následne bolo možné pristúpiť k po-
stupnému odstraňovaniu škôd. Len 
na zabezpečovacie a záchranné práce 
bolo nutné vynaložiť mnohomiliónové 
čiastky. Škody vo výrobe dosiahli sumu 
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viac ako 96 miliónov korún. Avšak cel-
ková výška škôd napáchaných touto 
povodňou dodnes nie je známa. Príči-
nou je zrejme značný počet poškode-
ných subjektov, veľký rozsah škôd a ich 
úhrada z rôznych zdrojov.

Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI:
Na prvú rozsiahlejšiu reguláciu Hro-

na v  Banskej Bystrici fi nančne prispel 

podnikateľ a  mecenáš mesta Teofi l 
Stadler (1822 – 1911), po  ktorom po-
menovali nábrežie upravené v  rokoch 
1901 – 1903 [1]. Rozsiahlejšie úpra-
vy koryta Hrona v  intraviláne mesta 
boli zrealizované v 60-tych rokoch mi-
nulého storočia a  súviseli s  budova-
ním a  rozširovaním cestnej infraštruk-
túry. Vtedajšia korytová úprava Hrona 
bola vybudovaná na prietok 350 m3s-1,

v  tých časoch návrhovej povodne, čo 
pri súčasných parametroch predsta-
vuje úroveň len cca 10-ročnej vody. 
Po povodni v roku 1974 sa úsek kory-
ta v intraviláne mesta zabezpečil doda-
točne vybudovanými nábrežnými múr-
mi celkovej dĺžky 1900 m (1110 m pra-
vobrežne a  790 m ľavobrežne). V  dol-
nej časti intravilánu nad Radvaňským 
mostom bolo čiastočne prehĺbené 

dno koryta rieky. Vybudované opatre-
nia však nespĺňajú požiadavky ochra-
ny mesta pred povodňovými prietok-
mi. Sú schopné zabezpečiť prevede-
nie prietokov len na úrovni 20-ročnej, 
maximálne 50-ročnej vody (max. 435 
m3s-1) bez akejkoľvek bezpečnostnej 
rezervy. Jestvujúce premostenia nie 
sú schopné previesť ani takýto prietok. 
Na  základe týchto skutočností možno 

konštatovať, že mesto Banská Bystrica 
je jedným z najohrozenejších intravilá-
nov krajských sídiel v rámci krajiny.

Na riešenie protipovodňovej ochra-
ny mesta Banská Bystrica bolo v  mi-
nulosti vypracovaných niekoľko štúdií 
a  variantných návrhov. Postupne boli 
posudzované viaceré možnosti rieše-
nia problematiky:
1. Úpravou toku: 
 –  prehĺbením priečneho profi lu
 –  rozšírením priečneho profi lu
 –  zväčšením pozdĺžneho sklonu
 –  zmenšením drsnosti koryta
 –  hrádzovaním
 –  kombináciou predchádzajúcich 

možností
2.  Vytvorením retenčného priestoru 

v nádržných priestoroch
3.  Prevodom vody mimo ohrozeného 

územia
4.  Vzájomnou kombináciou predchá-

dzajúcich spôsobov
Jednou z možností bolo riešenie na-

vrhované Ing. Podkonickým v osemde-
siatych rokoch minulého storočia spo-
čívajúce v prevode časti povodňových 
prietokov mimo ohrozeného územia 
viacúčelovým tunelom. Návrh riešenia 
bol zahrnutý aj do  územného plánu 
mesta ako „Viacúčelový tunel Radvaň 
– Pod Rybou v  Banskej Bystrici“ [2]. 
Podstata riešenia spočívala v prepoje-
ní toku Hrona od r. km 189,6 v Radva-
ni po r. km 193,9 v lokalite Pod Rybou 
viacúčelovým 2,4 km dlhým tunelom. 
Za bežnej prevádzky by tunel slúžil ako 
cestný, pri povodňových situáciách by 
sa cestná premávka presmerovala a tu-
nel by prevzal funkciu odľahčovacie-
ho zariadenia. Riešenie bolo dopraco-
vané až do úrovne fyzikálneho modelu 
úspešne doladeného v  laboratóriách 
VÚVH Bratislava. Následne, po  analý-
ze vyžiadanej z  úrovne EÚ, po  posú-
dení ekonomických parametrov pri-
pravovanej stavby sa od  jej ďalšej prí-
pravy ustúpilo a  projekt bol vyradený
zo zoznamu pripravovaných tzv. „veľ-
kých projektov“.

Pri tejto príležitosti mi nedá ne-
spomenúť, že podobné riešenie bolo 
pred nedávnom zrealizované v  malaj-
zijskom Kuala Lumpur s celkovým ná-
kladom okolo 500 miliónov USD, kde 
úspešne plní svoje poslanie.

PRIPRAVOVANÉ RIEŠENIE:
V  súčasnosti pripravovaná stavba 

ochrany intravilánu mesta Banská Bys-
trica pred povodňami rieši protipovod-
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ňovú ochranu mesta v  úseku Hrona 
od  riečneho kilometra (r. km) 173,990 
nad Radvaňským mostom po  r. km 
178,184, ktorým je zaústenie Selčian-
skeho potoka. 

Stavba rieši úpravy koryta a  odto-
kových pomerov prechodu návrhovej 
povodne v  prietočnom profi le Hrona 
a  jeho doterajšom inundačnom úze-
mí v intraviláne mesta. Navrhované rie-

šenie pozostáva z  vybudovania línie 
nových nábrežných múrov a  k  nemu 
prislúchajúcej časti mobilného hra-
denia. Pripravovaná stavba by po  re-
alizácii mala zvládnuť prevedenie návr-

hových povodňových prietokov v  ko-
ryte a  k  nemu prislúchajúcom ohrá-
dzovanom priestore medzi novými 
nábrežnými múrmi a  súčasnom inun-
dačnom území. Kapacita koryta me-
dzi ochrannými líniami na  oboch bre-
hoch je dimenzovaná na priebeh hladi-
ny návrhovej povodne. Návrhová po-
vodeň je daná prietokom Q100, pričom 
jej hodnota sa v riešenom úseku mení 

podľa prírastku prietoku z jednotlivých 
významnejších prítokov Hrona (Q100 = 
500 – 560 m3s-1). 

Požadované bezpečnostné prevý-
šenie navrhovanej ochrany nad hla-

dinou návrhovej povodne je 1,0 m. 
Protipovodňové opatrenia sú navrh-
nuté tak, aby pevná časť protipovod-
ňovej ochrany riešila úroveň návrho-
vého prietoku (Q100) a  bezpečnostné 
prevýšenie 1,0 m je riešené ako mo-
bilný prvok. V  miestach prechodov 
cestných komunikačných prepoje-
ní, priechodov pre chodcov, vstupov 
do koryta a pod. budú otvory hrade-
né mobilnými prvkami protipovod-
ňovej ochrany.

Stavba je rozdelená na tri základné 
časti:

Úsek č. 1: dolný úsek, úsek Hro-
na v súbehu so štátnou cestou na pra-
vom brehu koryta Hrona a  železnice 
na ľavom brehu od Radvaňského mos-
ta po zaústenie potoka Bystrica. Súčas-
ťou úseku je aj potok Bystrica od zaús-
tenia až po koniec vzdutia spôsobené-
ho riekou Hron.

Úsek č. 2: stredný úsek, centrálna 
časť mesta, od zaústenia potoka Bystri-
ca po cestný most pri Smrečine.

Úsek č. 3: horný úsek, od cestného 
mosta pri Smrečine po  prítok Selčian-
skeho potoka.

Súčasťou stavby je aj logistické cen-
trum umiestnené v priemyselnom par-
ku Šalková.

Na  stavbu je vypracovaná doku-
mentácia pre vydanie územného roz-
hodnutia a  v  súčasnosti prebieha 
územné konanie. Dokumentácia pre 
vydanie stavebného povolenia je pred 
dokončením. 

Financovanie (resp. spolufinanco-
vanie) stavby predpokladáme z pros-
triedkov Operačného programu Kva-
lita životného prostredia v  progra-
movacom období 2014 až 2020. 
Predpokladané náklady v  súčasnej 
cenovej úrovni sú na hranici 27 milió-
nov Eur.

ZÁVER:
Ostáva len dúfať, že stavbu sa poda-

rí v  najbližšej dobe úspešne zrealizo-
vať a historická povodeň z r. 1974 osta-
ne už len v spomienkach pamätníkov. 
Pretože, tak ako bolo uvedené v  do-
bovej dennej tlači po  povodni v  roku 
1974: „V ume a  rukách ľudí je zakliata 
sila  človeka“... Foto: archív SVP, š. p.

Z vodohospodarskej histórie
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Kolpašské tajchy 
skvelým miestom aj pre svetový 

kros triatlon
Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Hovorí sa o ňom, že je to najteplej-
ší zo štiavnických tajchov. A  keby aj 
nie, tak najdlhší určite. Patrí mu však 
ešte jedno „naj“. Spolu s  Počúvad-
lom a  Richňavou je to aj najatraktív-
nejšia a  najvyhľadávanejšia historic-
ká vodná nádrž v okolí Banskej Štiavni-
ce. Postavili ju v  roku 1730 a  jej vody 

až do 60-tych rokov 20. storočia záso-
bovali úpravňu zlato-strieborných rúd 
na šachte František v Banskej Štiavnici. 
Nuž taký je Kolpašský tajch, s  ktorým 
sa spája aj jeden z  tzv. „divov Banskej 
Štiavnice“. Voda z tohto tajchu totiž ne-
tečie pod mostom, ale priamo po ňom. 

Tento drevený mostík postavili ponad 
železničnú úzkokoľajku, po ktorej pre-
mával už od  roku 1873 parný vláčik 
Stará Anča. Takmer 300-ročnému Kol-
pašskému tajchu však pred niekoľký-
mi rokmi dali nový šat slovenskí vodo-
hospodári. Za viac ako 800 tisíc eur zre-
konštruovali celé hrádzové teleso, ma-

nipulačný objekt, vtokové i  výtokové 
potrubia, dnové výpusty, osadili pozo-
rovacie sondy a  hrádzu pekne vyrov-
nali a  zatrávnili. To všetko preto, aby 
historický tajch, ktorý je súčasťou Sve-
tového dedičstva UNESCO, zachovali 
aj pre ďalšie generácie, a  aby bol stá-

le prístupným klenotom pre všetkým 
návštevníkov. 

Vody Kolpašského tajchu si po jeho 
rekonštrukcii už 4 roky užívajú nielen 
tamojší chatári, ale aj početní návštev-
níci. Tohtoročný júl však pravdepo-
dobne začne písať aj novú históriu toh-
to tajchu. 

Keď sa organizátori majstrovstiev 
Slovenska v  kros triatlone rozhodova-
li, kde by našli optimálne miesto na tie-
to náročné preteky, voľba padla práve 
na  Kolpašský tajch. S  nápadom prišiel 
jeden zo spoluorganizátorov, sám ak-
tívny kros triatlonista, Vladimír Poprac, 

Takto rekonštruovali vodohospodári Kolpašský tajch v rokoch 2007- 2010.Takto rekonštruovali vodohospodári Kolpašský tajch v rokoch 2007- 2010.
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Zrekonštruovaný Kolpašský tajch objavili ako ideálne miesto   aj pre svetový kros triatlon

280 pretekárov a niekoľko tisíc divákov na Kolpašskom tajchu
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ml. z  Banskej Štiavnice, ktorý už vla-
ni organizoval Slovenský pohár v kros 
triatlone na  Veľkej Richňave. „V  máji 

začali vodohospodári kvôli plánova-

nej rekonštrukcii Veľkú Richňavu vy-

púšťať, takže sme pre takmer 300 pre-

tekárov zo Slovenska, Česka i Maďar-

ska museli nájsť náhradný priestor.“ 
– hovorí V. Paprac a  vzápätí dodáva: 
„To sme si vtedy ešte ani poriadne 

neuvedomili, aké úžasné podmien-

ky pre kros triatlon nájdeme prá-

ve na  Kolpašskom tajchu. Výborná 

osviežujúca voda pre prvú disciplínu 

– 1000 metrov voľný spôsob, perfekt-

ne upravená hrádza s  priestranným 

depom na  „krosbajky“ a  nádhernou 

25 kilometrovou „krosbajkovou“ tra-

sou ponad obec Banský Studenec pre 

druhú súťažnú disciplínu, no a na zá-

ver 4-kilometrový okruh okolo jaze-

ra, na  ktorom sme museli zabehnúť 

posledných 8 kilometrov. A  navyše 

obrovský priestor aj pre niekoľko ti-

síc divákov, ktorí nás prišli povzbu-

dzovať. Lepšie miesto by sme pre ta-

kýto šport na Slovensku určite nena-

šli, a preto tu už na budúci rok okrem 

majstrovstiev Slovenska chceme zor-

ganizovať aj Európsky pohár.“ – uza-
tvára svoje nadšené rozprávanie V. Po-
prac.

Najlepší slovenský kros triatlonista, 
šiesty z  vlaňajších Majstrovstiev sve-
ta v tomto športe v Holandsku, Tomáš 
Jurkovič, ktorý už absolvoval niekoľko 
svetových šampionátov s  istotou do-
dáva: „Kolpachy sú pre organizáciu 

tohto nášho športu absolútne ideál-

nym miestom, dokonca si dovolím 

tvrdiť, že pri dostatočnom fi nančnom 

zabezpečení tu môžeme kedykoľ-

vek usporiadať aj majstrovstvá sveta 

v kros triatlone“. 
Úspešný kros triatlonový deň 26. 

júla však nenadchol len pretekárov, ale 
aj všetkých divákov, ktorí mohli poho-
dlne sledovať všetky súťažné disciplí-
ny a naplno si vychutnávať úžasnú at-
mosféru celého podujatia. Nechýba-
li pritom ani slová uznania a  ďakovný 
list primátorky mesta na  adresu Slo-
venského vodohospodárskeho podni-
ku, š.  p., ktorý Kolpašský tajch (a s ním 
aj Malý Kolpašský tajch) nielen zrekon-
štruoval, ale neustále ho aj vzorne udr-
žiava. A  všetci pritom tak tajne dúfa-
jú, že Kolpašskému tajchu raz pripíšu 
aj ďalšie „naj“ – prvé dejisko majstrov-
stiev sveta v  kros triatlone na  území 
Slovenska.

Foto: autor

Voda Veľkého Kolpašského tajchu poslúžila pre prvú kros triatlonovú disciplínu – 1000 metrov voľný spôsob
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Mgr. Zuzana Kolačanová

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Výjazdová porada redakčnej rady 
v jesennej Banskej Štiavnici

Koncom septembra sa v  penzióne 
Kachelman v  Banskej Štiavnici usku-
točnilo výjazdové zasadnutie redakč-
nej rady časopisu Vodohospodársky 
spravodajca. Po  bežnom pracovnom 
programe bola súčasťou stretnutia aj 
návšteva Kammerhofu – múzea ban-
skej techniky a  niekdajšieho sídla ra-
kúsko-uhorskej banskej komory. V  ex-
pozícii bolo možné vidieť modely nie-
kdajších banských strojov na čerpanie 
vody z baní, ale aj archeologické nálezy 
a ďalšie unikátne exponáty. Nasledova-
la exkurzia do  zrekonštruovanej štôl-
ne Glanzenberg, ktorá je dlhá 450 m 

a  tiahne sa popod hlavnú ulicu mes-
ta. Známa je tým, že v nej fárali mno-
hé známe osobnosti, ktoré navštívi-
li Banskú Štiavnicu, ako napríklad rím-
sky cisár František Štefan Lotrinský, kráľ 
František Jozef – manžel Sisi, z  novo-
dobých monacké knieža Albert a ďalší. 
Výjazdovú poradu ukončila návšteva 
historických tajchov na Piargu (v Štiav-
nických Baniach). Ide o  sústavu troch 
piarskych kaskádovitých tajchov, kto-
ré stavali Matej Kornel Hell a  potom 
aj Samuel Mikovíny s  názvami Bako-
mi, Vindšachta a Evička (navštívili sme 
prvé dva). Ide o tajchy v správe Sloven-

ského vodohospodárskeho podniku, 
š. p. Tajch Richňava sme si pozreli tes-
ne pred vypustením a plánovaným vý-
lovom rýb. Exkurziu ukončila návšteva 
tajchu Rozgrund. Za pomoc pri organi-
zácii výjazdovej porady a veľa cenných 
informácií o  histórii  Banskej Štiavnici 
patrí poďakovanie Mgr. Ľubomírovi Kr-
novi. Za  odborný výklad pri návšteve 
tajchov ďakujeme v mene celej redakč-
nej rady Ing. Václavovi Koledovi, vedú-
cemu strediska historických vodných 
nádrží Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, š. p. 

Ing. Václav Koleda rozpráva o histórii tajchu Bakomi
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Návšteva štôlne Glanzenberg

Tajch Bakomi

Vindšachtská vodná nádrž

Veľké Richňavské jazero pred plánovaným výlovom rýb

Tajch Rozgrund, jedna z ôsmich slovenských vodárenských nádrží slúžiacich na zásobovanie pitnou vodou
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kolektív Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU

Voda verzus voda 
na Noci výskumníkov

Dňa 26.9.2014 sa v bratislavskej Sta-
rej tržnici konalo už tradičné podujatie 
„Noc výskumníkov“. Stavebná fakulta 
ako súčasť Slovenskej technickej uni-
verzity v  Bratislave tu mala prostred-
níctvom Katedry zdravotného a  en-
vironmentálneho inžinierstva aktív-
ne zastúpenie. Nosnou témou účasti 
na  Noci výskumníkov bola z  pohľadu 
odborníkov a širokej verejnosti aktuál-
na téma s titulom „Voda vs voda“.

Doktorandi v  stánku Katedry pre-
zentovali problematiku vody z  pohľa-
du jej pozitívnych, ako aj negatívnych 
vplyvov na životné prostredie a zdravie 
obyvateľov. Venovali sa najmä proce-
som týkajúcich sa úpravy pitných vôd 
a čistenia odpadových vôd, ako aj sys-

tému zásobovania pitnou vodou a od-
kanalizovania implikujúc pritom myš-
lienku udržateľnosti verejného zdravia 
obyvateľstva.

Katedra mala pripravené poku-
sy demonštrujúce vybrané vlastnos-
ti vody, ktoré sú dôležité pri jednot-
livých procesoch úpravy a  čistenia 
(hustota, povrchové napätie kvapa-
lín, koagulácia a iné) a ukážky z oblas-
ti mikrobiológie vody (ukážka kalovej 

vody pod mikroskopom). Zaujímavú 
vizualizáciu zásobovania pitnou vo-
dou predstavila v  podobe zjednodu-
šeného fyzikálneho modelu vodovod-
nej siete vrátane vodojemu, ktorá ilu-
strovala tlakové straty v sieti. Pre lep-
šie pochopenie a  na  získanie nových 

vedomostí boli pre návštevníkov pri-
chystané náučné úlohy, prostredníc-
tvom ktorých boli hravou formou in-
formovaní o  viacerých zaujímavých 
faktoch z  oblasti vodného hospodár-
stva. Získali informácie napr. o  zdro-
joch vody – pitných či minerálnych, 
ich lokalizácii v  rámci Slovenska, 
o  spotrebe pitnej vody vo svete ale-
bo pre náročnejších návštevníkov to 
boli informácie o  inovatívnych ma-

teriáloch a  výrobkoch používaných 
v oblasti vodného hospodárstva, o vý-
skumných úlohách, akým je napr. pro-
jekt APVV-0372-12 – Experimentálny 
výskum redukcie povodňových vply-
vov stokovej siete na  urbanizované 
územie.
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Spektrum návštevníkov tohto pod-
ujatia bolo skutočne pestré. V doobed-
ňajších hodinách o  náš výskumný stá-
nok prejavili záujem najmä žiaci zák-
ladných škôl a študenti stredných škôl. 
Počas dňa sa tržnica začala postupne za-
pĺňať staršou generáciou, ktorá sa tak-
tiež zaujímala o prezentáciu nášho stán-
ku. Expozíciu Stavebnej fakulty podpo-
ril svojou návštevou aj prof. Ing. Robert 

Redhammer, PhD., rektor Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. 

Bolo pre nás potešením mať mož-
nosť prezentovať vedomosti a  skúse-
nosti zástupcov Katedry zdravotného 
a  environmentálneho inžinierstva vý-
znamným hosťom podujatia, minis-
trovi školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Ing. Petrovi Pellegrinimu a ministro-
vi životného prostredia Ing. Petrovi Ži-

govi, PhD., zvlášť keď téma a účel našej 
expozície boli určené spopularizova-
niu v takých oblastiach, akými sú vod-
né hospodárstvo (zásobovanie vodou, 
jej úprava,  odkanalizovanie, čistenie 
odpadových vôd, atď.) a ochrana život-
ného prostredia hlavne u našej mladej 
generácii očami PhD. – študentov Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave.

Foto: archív STU

3. ročník Konferencie mladých 
výskumníkov – „KOMVY 2014“ 
„Voda a životné prostredie“

Ing. Kristína Galbová, PhD., Ing. Lenka Molnárová

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU

V  dňoch 17. – 19. septembra 2014 
sa v  priestoroch rekreačného stredis-
ka  Hlboké v  Bojniciach konal 3. roč-
ník Konferencie mladých výskumníkov 
„KOMVY 2014“. Konferencia je určená 
pre doktorandov a  postdoktorandov 
pôsobiacich v oblasti vodného a envi-
ronmentálneho inžinierstva.

Konferenciu „KOMVY“ s  témou 
„Voda a  životné prostredie“ organizo-
vala Katedra zdravotného a  environ-
mentálneho inžinierstva Stavebnej fa-
kulty STU v Bratislave v rámci riešenia 
projektu APVV-0372-12 – Experimen-
tálny výskum redukcie povodňových 
vplyvov stokovej siete na  urbanizova-
né územie s  partnermi: Slovenský ná-
rodný komitét IWA a Slovenská komo-
ra stavebných inžinierov.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť 
priestor mladým výskumníkom pre-
zentovať a ozrejmiť problematiku svo-

jich vedeckých prác, ktorými sa zao-
berajú. Témy prednášok boli zamera-
né na  aktuálne environmentálne úlo-
hy, ku ktorým patria otázky redukcie 
povodňových vplyvov stokovej siete 
na urbanizované územie, otázky ochra-
ny pôd; zmien trendov a  štruktúry 
hydrometeo rologických časových ra-
dov vo vodnom hospodárstve; proce-
sy hodnotenia kvality akvatického ha-
bitatu; otázky výskytu a dopadu často 
užívaných liečiv a drog na životné pro-
stredie, ako aj projektovanie, realizácia 
a prevádzkovanie objektov vo vodnom 
a environmentálnom inžinierstve.

Garantmi konferencie pre jednotlivé 
témy boli doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
z Katedry zdravotného a environmen-
tálneho inžinierstva, prof.  Ing.  Andrej 
Šoltész, PhD. z  Katedry hydrotechniky 
a  prof.  Ing.  Viliam Macura, PhD. z  Ka-
tedry vodného hospodárstva krajiny.

Prednášatelia ozrejmili problemati-
ku uvedenú v svojich príspevkoch, kto-
rým sa venovali v troch blokoch pred-
nášok. V priebehu rokovacích dní bolo 
prezentovaných mnoho zaujímavých 
a vysoko aktuálnych tém z oblasti vod-
ného hospodárstva a  environmentál-
neho inžinierstva. Na záver každej od-
bornej prednášky sa vyvinula diskusia, 
ktorá poskytla účastníkom konferen-
cie prehĺbenie a  rozšírenie ich odbor-
ných vedomostí z danej problematiky. 
Tým sa naplnil ďalší účel konferencie, 
a  to výmena vedomostí a  skúseností 
v problematike vodného hospodárstva 
a environmentálneho inžinierstva.

Konferencia mala úspešný prie-
beh a mladým výskumníkom priniesla 
mnoho nových poznatkov, vedomostí 
a  vzácnych skúseností. Všetkým pred-
nášateľom ďakujeme za účasť a tešíme 
sa na ďalší ročník.

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce

tel.: +420 283 981 432

        +420 603 416 043
fax: +420 283 980 127

www.jako.cz 
e-mail: jako@jako.cz
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Dňa 9. októbra 2014 sa v  Pra-
he po  dvojročnej prestávke uskutoč-
nil medzinárodný seminár venovaný 
problematike spriechodňovania mig-
račných bariér na vodných tokoch zor-
ganizovaný pri príležitosti 100. zasad-
nutia Komisie pre rybie priechody pri 
Agentúre ochrany prírody a krajiny ČR. 
Seminár sa konal v príjemnom prostre-
dí novovybudovanej konferenčnej sály 
generálneho riaditeľstva Povodí Vltavy 
s.  p. Organizáciu podujatia zabezpe-
čoval kolektív pracovníkov Vodohos-
podářskeho rozvoje a  výstavby, a. s., 
Povodí Vltavy, s.  p., Výzkumního ústa-
vu vodohospodářskeho T.  G. Masaryka 
a Komise pro rybí přechody při Agen-
túře ochrany prířody a  krajiny ČR. Se-
minár sa venoval viacerým okruhom 
problematiky:
1.  Vyhodnotenie prvého plánovacieho 

obdobia s ohľadom na riešenie mig-
račnej priechodnosti vodných tokov 
pre vodné organizmy, akým spôso-
bom postupovať ďalej.

2.  Možnosti fi nancovania opatrení pre 
zlepšenie migračnej priechodnosti 
vodných tokov v nasledujúcom plá-
novacom období.

3.  Poprúdová migrácia rýb – odborná 
téma pre riešenie v  nasledujúcom 
plánovacom období.

4.  Nové technológie v  otázke sprie-
chodňovania vodných tokov.
 Cieľom seminára bolo predovšet-

kým poskytnúť relevantné informácie 
odbornej verejnosti a umožniť diskusiu 
nad smerovaním aktivít týkajúcich sa 
spriechodňovania migračných bariér 
do budúcnosti. Seminára sa zúčastnilo 
viac ako 100 odborníkov z oblasti vod-
ného hospodárstva, rybárstva a ichtyo-
lógie, prezentovaných bolo celkovo 16 
príspevkov v  troch sekciách. Na  pre-
zentáciách sa podieľali autori z  pia-

tich krajín EÚ, pričom odznel aj jeden 
príspevok zo Slovenska. Tri veľmi zau-
jímavé príspevky predniesli zástupco-
via zahraničných univerzít Andy Nunn 

– Dealing with river fragmentation in 
the UK - Riešenie problematiky frag-
mentácie riečnej siete vo Veľkej Británii 
(The International Fisheries Institute, 
University of Hull, UK), Stefan Schmutz 
– The role of fi sh passage in achieving 
„Good Ecological status“ – Úloha rybo-
vodov v  dosiahnutí „dobrého ekolo-
gického stavu“ (Universität für Boden-
kultur Wien, Rakúsko) a  Reinhard Has-
singer – Fish protection and downstre-
am migration – actual topics solved in 
Germany – Ochrana rýb a  poprúdová 
migrácia – aktuálna téma riešená v Ne-
mecku (Universität Kasel, SRN). Je po-
trebné zdôrazniť, že všetky príspevky 
boli zaujímavou prezentáciou poznat-
kov a skúseností z riešenia danej prob-
lematiky.

Veľmi zaujímavým a  podnetným 
príspevkom zaujal Milan Hladík z  fi r-
my Vodohospodářský rozvoj a výstav-
ba a.  s., ktorý za kolektív spracovateľov 
predstavil nový projekt s názvom „Vý-
voj metodických, plánovacích a moni-
torovacích opatrení pre riešenie prob-
lematiky fragmentácie riečnej siete 
ČR“.

Seminár naplnil svoj cieľ a  oča-
kávania organizátorov, bol cenným 
miestom výmeny poznatkov a  skúse-
ností z  problematiky migrácie ichtyo-
fauny a zároveň prísľubom do budúc-
nosti. Je zrejmé, že problematika mig-
račných bariér je predmetom záuj-
mu širokého okruhu odborníkov, či už 
na  úseku vodného hospodárstva, ich-
tyológie a  rybárstva alebo na  akade-
mickej pôde. Najbližšie stretnutie od-
borníkov z  danej oblasti je plánované 
o dva roky.

Prednášky, ktoré zazneli na seminá-
ri je možné nájsť na  stránkach www.
vrv.cz alebo na webovej stránke www.
ochranaprirody.cz.

Spriechodňovanie migračných prekážok 
vo vodných tokoch

Ing. Martin Rybár

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Banská Bystrica

Pokusná inštalácia kefových prvkov Pokusná inštalácia kefových prvkov 
do staršieho vodáckeho priepustu do staršieho vodáckeho priepustu 
hate – Budín pri Sázave.hate – Budín pri Sázave.

Fotografi e sú z príspevku Ing. Tomáša Justa - Migrační prostupnost vodních toků  zverejnenom na: 

http://praha.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/migracni-prostupnost-vodnich-toku/

Štrbinový rybí priechod postavený Štrbinový rybí priechod postavený 
v roku 2012 na rieke Labe - Čelákovice. v roku 2012 na rieke Labe - Čelákovice. 
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Študijná návšteva členov 
zahraničných organizácií

Začiatkom októbra  sa v priestoroch 
VÚVH Hydrotechnického laboratória 
uskutočnila študijná návšteva členov 
organizácií Consultation Mechanism 
for the North Western Sahara Aqui-
fer System a Global Water Partnership 
– Mediterranean (GWP-Med). Účast-
níkov návštevy ofi ciálne privítal riadi-
teľ Odboru kvality vôd – Ing. Peter Be-
lica, CSc. Informáciu o činnostiach Vý-
skumného ústavu vodného hospo-

dárstva sprostredkovala Mgr. Zuzana 
Kolačanová. Spoluprácu s ICPDR pred-
stavil Bc. Tomáš Hajdin. Nasledovala 
diskusia za účasti Ing. Milana Onder-
ku, PhD. a Mgr. Olivera Horvátha, PhD. 
z  Oddelenia povrchových a  podzem-
ných vôd. Na záver sa prítomní oboz-
námili s  fungovaním hydrotechnické-
ho laboratória a dozvedeli sa viac o sú-
časných a aj minulých fyzikálnych mo-
deloch. Ing. Filip Rebenda z Oddelenia 

hydrotechniky a  kalibračných labora-
tórií popísal prítomným model proti-
povodňovej ochrany Banskej Bystrice 
a model vodného diela Kolárovo. Po 
podrobnom výklade a zodpovedaných 
otázkach účastníci ukončili stretnutie 
záverečným hodnotiacim stretnutím.

Fotografi e k článku dokumentu-

jú rokovanie v čitárni a exkurziu do 

priestorov hydrotechnického labo-

ratória.

Mgr. Zuzana Kolačanová

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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Prítomní si pozreli postery, letáky 
a brožúry z projektov a fi lm Voda je ži-
vot realizovaný v  rámci programu EÚ 
s  názvom LIFE+. Súčasťou programu 
bolo aj pozorovanie vzoriek vody pod 
mikroskopom a  prezentácia nového 
modelu dispozičného riešenia vodné-
ho diela Kolárovo.

V  roku 2002 vyhlásila Nadácia pre 
čistú vodu Ameriky 18. október za Sve-

tový deň monitorovania vody. 
VÚVH vykonáva monitorovanie povr-
chových a podzemných vôd už mno-
ho rokov. V  posledných rokoch sa 

podľa Programu monitorovania vôd 
v  SR vykonávajú fyzikálno-chemic-
ké, biologické, mikrobiologické a rá-
diochemické merania a  hydro-mor-
fologické prieskumy. Ročne sa vyko-
ná vo VÚVH v  rámci monitorovania 
viac než 60  000 analýz. Na  VÚVH sa 
sústreďujú vzorky z  celého Sloven-
ska na  špeciálne analýzy a  merania 
(špeciálna organická analýza, identi-

fikácia a  kvantifikácia vodných spo-
ločenstiev), kde sa požaduje náročná 
analytická technika a odborne vyško-
lení pracovníci. 

Medzinárodná komisia pre ochra-
nu Dunaja so sídlom vo Viedni (IPCDR) 
uskutočňuje každých 7 rokov spoloč-
ný prieskum Dunaja (Joint Danube 
Survey – JDS). Slovensko v tejto aktivi-
te reprezentuje VÚVH, ktorý zabezpe-
čoval organizáciu na slovenskom úse-
ku Dunaja, vykonával odbery vzoriek, 
analýzy vybraných ukazovateľov a  za-
bezpečoval hydro-morfologické me-

rania. Zároveň bol VÚVH aj centrálnym 
miestom na uskladnenie všetkých vzo-
riek a  ich distribúciu do  zahraničných 
laboratórií.

Zaznamenali sme

Výskumný ústav vodného hospodárstva 
predstavil svoje činnosti 
na verejnej prezentácii

Mgr. Zuzana Kolačanová

Výskumný ústav vodného hospodárstva
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Pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vody zorganizoval Výskumný ústav vodného 
hospodárstva 16. októbra 2014 o 10.30 h. verejnú prezentáciu svojich rámcových činností. 

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch hydrotechnického laboratória 
a otvoril ho štátny tajomník MŽP SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
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Zaznamenali sme

Vydavateľstvo Slovenskej akadé-
mie vied VEDA vydalo v  roku 2013 
publikáciu Voda naša každodenná 
autora Ing. Jaroslava Matulíka, CSc., 
dlhoročného pracovníka vo vod-
nom hospodárstve na Slovensku 
a  námestníka riaditeľa Výskumné-
ho ústavu vodného hospodárstva. 
Publikácia v  úvode zahŕňa všeobec-
né poznatky o vode, jej formách, fy-
zikálnych vlastnostiach, činiteľoch 
ovplyvňujúcich odtok, o kolobehu 
vody v  prírode. Informácie sú spra-
cované aj z  globálneho hľadiska, aj 
z  pohľadu Slovenska a  celkom de-
tailne aj podľa už historicky zauží-
vaného členenia na čiastkové povo-
dia (Dolná Morava, Dunaj, Váh, Hron, 
Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog 
a  Poprad). Autor zvolil systematic-
ké spracovanie problematiky s  dô-
razom na naše najvýznamnejšie rie-
ky, vodné diela historické a  súčas-
né a  veľké vodné nádrže. Autor sa 
vo svojich mnohých výskumných 
prácach, ktoré boli podkladom pre 
uvedenú publikáciu, venoval hlav-
ne riešeniam hospodárenia s  vodou 
v nádržiach, niekedy v sústave nádr-
ží a  prevodmi vody medzi povodia-
mi. Publikácia poukazuje na zloži-
tosti komplexných vodohospodár-
skych riešení, kde v  bilanciách oby-
čajne figurujú mnohí odberatelia 
vody (zásobovanie obyvateľstva pit-
nou vodou, zásobovanie priemyslu, 
tepelnej a  jadrovej energetiky, vyu-
žitie vodnej energie, závlahy, plavba 
a  konečne zabezpečenie minimál-
nych prietokov či rekreácie), pričom, 
pochopiteľne, v  záujme objektívne-
ho hospodárenia s vodou  nepochyb-
ne občas musí dochádzať ku kom-
promisom. 

Každé čiastkové povodie je v publi-
kácii popísané a text je doplnený pre-
hľadnými obrázkami so situačnými 
schémami príslušných vodných diel. 
Navyše, a to je skutočne veľká zásluha 
autora, je publikácia doplnená mno-
hými veľmi kvalitnými fotografi ami, 
za ktorými musel autor nie iba pre-
cestovať Slovensko krížom-krážom, 

ale aj podnikať turistické, ba horole-
zecké výstupy. Niektoré fotografi e sú 
priam raritné, je nepochybné, že au-
tor má cit pre fotografi u, ba možno 
povedať, že fotografuje na profesio-
nálnej úrovni.

Publikácia má charakter monogra-
fi e zameranej na zložitú problematiku 

vody a mala by plniť informačnú úlo-
hu z populárno-vedeckého hľadiska. 
Bolo by preto správne, a  to je aj zá-
mer tohto príspevku, aby bola popu-
larizovaná nie iba vo vodohospodár-
skej komunite.

Recenzoval: Ing. Vladimír Holčík

Recenzia publikácie Ing. Jaroslava Matulíka, CSc.

Voda naša každodenná
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Naši jubilanti

Na  začiatku 21. stor. sa stretávame s  jeho 
pomenovaním ako storočím nanotechnoló-
gií a nanomateriálov, s čím súvisia prevratné 
objavy aj adsorbentov nanometrovej veľkos-
ti a  nové pohľady na  adsorbenty konvenčné, 
resp. tradičné. Často sa však pre 21. stor. vy-
skytuje i  pomenovanie storočie udržateľného 
rozvoja a   s  tým súvisiacich proenvironmen-
tálnych adsorbentov a udržateľného využíva-
nia prírodných zdrojov. 

„Chráň životné prostredie, zvýšiš kva-

litu života“ je mottom knižnej publiká-
cie prof.  Ing.  Evy Chmielewskej, CSc. (rod. 
Horváthovej) z  Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v  Bratislave, ktorá viac 
ako 10 rokov v období od 1981 do 1992 rieši-
la vo Výskumnom ústave vodného hospodár-
stva problematiku využitia zeolitov pre úpra-
vu a dočisťovanie vôd a v roku 2014 sa dožíva 
okrúhlych 60. narodenín.

Táto publikácia obsahuje výsledky ve-
decko-výskumnej činnosti autorky za  obdo-
bie 1985 – 2010, prevažne však s  akcentom 
po  roku 2000, pričom organicky nadväzu-
je i na realizačné výstupy projektov so silným 
sanačno-aplikačným nábojom riešených v  jej 
predchádzajúcich zamestnávateľských or-
ganizáciach (VÚVH a  Comco Martech Euro-
pe AG). Ťažiskovým zámerom publikácie bolo 
oboznámiť čitateľov s  prípravou pokročilých 
proenvironmentálnych adsorbentov predo-
všetkým na  báze prírodného zeolitu, ale tiež 
jeho porovnanie s inými prírodnými materiál-
mi, resp. komerčnými adsorbentami. Publiká-
cia je rozdelená do 16 kapitol na 150 stranách 
textu vrátane 57 obrázkov.

Prof. Chmielewská je našou jedinou, dlho-
dobo vyprofi lovanou odborníčkou v  oblasti 

využitia prírodného zeolitu – klinoptilolitu do-
mácej proveniencie pre úpravu a dočisťovanie 
vôd vrátane jeho funkčných modifi kácií pre 
zlepšenie adsorpčných vlastnosti v procesoch 
ochrany vôd. Po objavení bohatého náleziska 
prírodného zeolitu u nás v 80. rokoch bola pr-
vou iniciátorkou výskumu a využitia tejto ne-
rudnej suroviny v rezorte vodného hospodár-
stva.

Originalita príspevku E. Chmielewskej vo 
vednom odbore spočíva predovšetkým v  ná-
vrhu a  poloprevádzkovom overení nekon-
venčnej technológie deamonizácie zmieša-
nej koželužskej a  splaškovej odpadovej vody 
na  komunálnej čistiarni (ČOV) Svit Otroko-
vice (Toma Zlín) pri uzavretom obehu látok, 
t.  j. s  chemickou regeneráciou zeolitových fi l-
trov a  rekuperáciou vyčerpaných regenerač-
ných soľaniek pomocou vystripovania amo-
niaku zmesou horúcej pary a  vzduchu s  tým, 
že vystripovaný amoniak sa zachytával v roz-
tokoch vhodných pre spracovanie (vyčiňova-
nie) koží podľa aplikovanej talianskej licencie 
výrobcu. Táto pilotná prototypová jednotka 
inštalovaná na  komunálnej ČOV v  Otrokovi-

ciach pracovala nepretržite asi 4 mesiace tak, 
že permanentne zabezpečovala požadovanú 
kvalitu vody v odtoku. Doposiaľ nie je známy 
zo sveta podobný technologický variant ani 
pre dočisťovanie tohto typu znečistenej odpa-
dovej vody (vysoký a variabilný obsah amón-
nych iónov a zbytkový chróm), ale ani a to pre-
dovšetkým, analogický proces recyklácie tech-
nologických solí v garbiarskom priemysle. 

Zodpovedná riešiteľka a koordinátorka tej-
to 3-ročnej štátnej výskumnej úlohy, podpore-
nej v tom období Keramickými závodmi Koši-
ce hodnotou 1 360 000 Kčs: „Využitie prírod-

ného zeolitu v  národnom hospodárstve 

ČSFR“, ktorej čiastkovu úlohu prevzal Vý-
skumný ústav vodného hospodárstva v  Bra-
tislave, súbežne s  dočisťovaním odpadových 
vôd, riešila aj úpravu pitných vôd pomocou ze-
olitu. Túto technológiu úspešne demonštrova-
la na  prototypovej zostave v  poľnom labora-
tóriu VÚVH – Vajnory s kapacitou cca 1 m3/ h.

Výsledky výskumu z  tohto obdobia boli 
publikované u  nás aj v  zahraničí a  získava-
jú dodnes veľmi pozitívny ohlas. V  roku 1990 
– 91 švajčiarska spoločnosť Unipoint AG, ako 
jeden z najvýznamnejších odberateľov sloven-
ského zeolitu, vyžiadala od autorky preklad jej 
slovenskej monografi e do nemčiny s názvom: 
„Iónová výmena na  prírodných zeolitoch 

v technológiach úpravy a čistenia vôd“, pri-
čom hradila vydavateľské náklady a jej 4-me-
sačný platený pobyt ako konzultantky na ETH 
v  Zűrichu (na  Institut fűr Kristallographie 

und Petrographie u  uznávaného svetové-
ho odborníka na  zeolity prof.  Wernera Meie-
ra). Táto publikácia bola preložená do  nem-
činy s pomocou pracovníka VÚVH Ing. Blažeja 
Náthera, CSc., kde tiež v roku 1996 vyšla.

Prof. Chmielewská je autorkou a  spoluau-
torkou 370 zahraničných a domácich publiká-
cii, z ktorých je 38 indexovaných pod Current 
Contents (CC) dátabázou, 71 indexovaných 
pod inými dátabázami než CC, ďalej 74 od-
borných článkov v  rôznych periodikách, 135 
konferenčných príspevkov vrátane tých, kto-
ré boli publikované pod významnými vyda-
vateľstvami ako Kluwer Academic Publishers, 
Plenum Press New York, Bentham Sci. Publ. 
a Springer a 17-tich učebných textov, kníh ale-
bo monografi í vrátane časopiseckých vedec-
kých príspevkov s počtom strán nad 1AH v ne-
meckej a anglickej mutácií. Citovanosť jej vý-
skumných výsledkov je bohatá a  predstavuje 
v  súčasnosti počet do  cca 400. E. Chmielew-
ská je členkou mnohých výborov medzinárod-
ných spoločností a edičných rád doma a v za-
hraničí.

Pri príležitosti životného jubilea praje-
me autorke ešte mnoho produktívnych rokov 
a pevné zdravie do ďalšieho života.

Ing. Ivan Horváth, DrSc.

Obrázok: Publikácia Prírodné zdroje na 

ochranu životného prostredia

Nová knižná publikácia Prof. Ing. Evy Chmielewskej, CSc., 

k jej životnému jubileu 

N
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Konferencia

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: +421905 965515/+421911479907

fax: +421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk, svhsvv@gmail.com

Záujemcovia o bližšie informácie týkajúce sa účasti na konferencii ich môžu získať na vyššie uvedenej adrese 
alebo na webovej stránke VÚVH - www.vuvh.sk.

Ing. Pavel Hucko, CSc., VÚVH Bratislava

KONFERENCIA „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom 
ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného pro-
stredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Československá asociace vodá-
renských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenský národný komitét IWA organi-
zujú v dňoch 

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.

20. – 21. mája 2015 
8. konferenciu s medzinárodnou účasťou 

„SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“.

Forma prezentácie na konferencii 

1. prednáška, 
2. posterová prezentácia,
3. fi remná prezentácia, 
4. reklama v zborníku. 

Odborní garanti konferencie 

Ing. Pavel Hucko, CSc., 

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., 

Ing. Dušan Abaff y, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Dôležité termíny

20. 1. 2015:   oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na konferencii, zaslanie 
predbežných prihlášok

05. 2. 2015:   oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a zaslanie pokynov na vypracovanie 
rukopisov 

31. 3. 2015: konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov  do zborníka
10. 5. 2015: uzávierka  záväzných prihlášok na  konferenciu
20. – 21. mája 2015:  termín konferencie

V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. posterom, je treba poslať stručný súhrn obsahu prí-
spevku v dĺžke cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 20. januára 2015 (stačí aj e-mailom na dole uvedené adresy).
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Opustili naše rady

V  októbri minulého roku sme si počas oslavy 60. 
výročia Vodohospodárskej výstavby š.  p. (VVB) ešte 
mohli vypočuť jeho prednášku o Sústave Vodných diel 
Gabčíkovo – Nagymaros (SVD G-N) – téme, ktorej sa 
zanietene venoval až do svojich posledných dní. 

Miroslav B. Liška prežil svoje detstvo a  mladosť 
v  Bratislave. Tu aj v  roku 1949 zmaturoval na  Ob-
chodnej akadémii. V  priebehu tretieho ročníka štú-
dium prerušil, aby mohol absolvovať ročné štúdium 
v Anglicku, ktoré ukončil jazykovou skúškou na Cam-
bridge University. 

Žiaľ, už vtedy musel prekonávať prekážky, ktoré 
ho, ako to už býva, nezastavili, ale posilňovali. Po ma-
turite nemohol ďalej študovať, zamestnal sa v  Ener-
gostave, pričom v priebehu tohto obdobia strávil dva 
a pol roka v rôznych represívnych zariadeniach, napr. 
27 mesiacov vo vojenskom útvare PTP (Čierni baróni) 
ako robotník, neskôr stavbyvedúci. Až potom sa mo-
hol prihlásiť na SVŠT, kde v roku 1959 získal titul inži-
niera na fakulte inžinierskeho staviteľstva. Po  jej ab-
solvovaní nastúpil na Riaditeľstvo vodných diel (dnes 
Vodohospodárska výstavba), kde už od roku 1960 bol 
vo funkcii vedúceho projektanta. Pracoval na schéme 
Váhu, je autorom projektovej úlohy Ružín I+II, štúdií 
Strečno-Šibenice-Budatín, Sereď-Kráľová-Neded. 

V roku 1969 vydal neofi ciálnu publikáciu „Pracov-
ná pomôcka pre vyhodnocovanie efektívnosti investí-
cií“, bol navrhnutý na študijný pobyt v USA a v Kanade 
a v roku 1971 získal štipendium OSN. Avšak vzhľadom 
na politickú situáciu a jeho “nesprávne postoje k vstu-
pu spojeneckých vojsk“ mu nepovolili vycestovať. Ne-
skôr, v roku 1973, si zorganizoval, ako návštevu svoj-
ho brata, súkromnú cestu do Kanady. Počas siedmich 
týždňov prakticky realizoval pôvodne naplánované 
študijné pobyty na  viacerých inštitúciách (Ontario-
-Hydro, Resources for the Future, Bureau of Reclama-
tion, Corps of Engineer). Tu získal najnovšie poznatky 
o hodnotení vodohospodárskych investícií, ktoré ne-
skôr využil vo svojej ďalšej praxi.

V  nasledujúcich rokoch vykonal hodnotenie eko-
nomickej efektívnosti všetkých významnejších vodo-
hospodárskych a  energetických diel v  Českosloven-
sku. Zároveň bol spracovateľom všetkých ekonomic-
kých hodnotení SVD G-N. 

V  roku 1984 obhájil na  Stavebnej fakulte SVŠT 
v Bratislave kandidátsku dizertačnú prácu: „Komplex-
ná analýza oceňovania sily vody“.

Počas svojho pôsobenia v  Hydroconsulte (1969 
– 1991) (HYCO) pracoval na  výskumných úlohách 
o  efektívnom využití hydroenergetického potenciálu 
v Československu. Až od roku 1980 mohol začať pra-
covať aj na  zahraničných zákazkách HYCO: pôsobil 
ako ekonóm na spracovaní Vodohospodárskeho plá-
nu Strednej Guiney (1981), ako ekonóm a  reprezen-
tant HYCO pri vypracovávaní projektu priehrady Fon-
taine des Gazelles v Alžírsku (1981 – 1983). V rokoch 
1984 – 1986 bol delegovaný ako expert OSN-UNDP 
na  vzdelávanie pracovníkov Electricité de Lao v  ob-
lasti využívania vodnej energie. V rokoch 1987 – 1989 
spolupracoval ako expert OSN-UNESCO na  zaklada-
ní prvej Technickej Univerzity v Laose, kde mal na sta-
rosti Stavebnú fakultu a prednášal vodohospodárske 
predmety a ekonómiu. 

Po  návrate do  ČSFR v  1989 sa okamžite zapo-
jil do  obhajoby SVD G-N. V  1991 sa z  Hydroconsul-
tu vrátil do VVB, do funkcie vedúceho odboru propa-
gácie a expertíz. V rámci tejto funkcie pracoval naj-
mä na hodnotení škôd v dôsledku porušenia Zmluvy 
z  roku 1977 medzi SR a  MR o  výstavbe a  prevádz-
ke SVD G-N a  podieľal sa na  vydávaní informač-
ných brožúr a  publikácií v  slovenčine, angličtine, 
nemčine, francúzštine, aj maďarčine. Na  tému ob-
hajoby a dostavby SVD G-N a neskôr i o problema-
tike súdneho sporu prednášal na  desiatkach tech-
nických univerzít v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, 
Holandsku, Švédsku, Bulharsku, Maďarsku, vo Veľkej 
Británii, USA, Kanade. Odborné referáty o  SVD G-N 
mal na  mnohých vodohospodárskych konferenci-
ách v Európe, Ázii a Amerike. Od 1992 sa zúčastňo-
val na  tripartitných rokovaniach s  MR, na  príprave 
riešenia sporu, ako aj na  všetkých pojednávaniach 
na  MSD v  Haagu. Roku 1993 bol zvolený za  pre-
zidenta Slovenského priehradného výboru a  až 
do  roku 2004 sa aktívne zúčastňoval všetkých exe-
kutív aj kongresov ICOLD.

Bol čestným členom IHA – Medzinárodnej hyd-
roenergetickej asociácie, ktorej bol spoluzakladate-
ľom. Aj po  odchode do  dôchodku (1998) zostal na-
ďalej aktívne činný, pracovne aj publikačne. Napísal 
vyše 150 titulov prác (štúdií, výskumných úloh, správ) 
a  100 publikovaných článkov, referátov. Je spoluau-
torom knižných publikácií Vodné diela na  Sloven-
sku (1979), a  Dams in Slovakia (1995) a  autorom 
textov knihy Danubius Magnus - Gabčíkovo (1993). 

Za Ing. Miroslavom B. Liškom, CSc.
26.3.1931 – 28.7.2014
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Opustili naše rady

Pred polrokom v mesiaci február, sme nášmu Buco-
vi, ako ho väčšina jeho priateľov a kolegov volala, gra-
tulovali k jeho okrúhlej osemdesiatke. Toto okrúhle ju-
bileum si našlo miesto aj na stránke nášho časopisu 
v čísle 3 – 4. Jeho zdravotný stav bol možno primera-
ný jeho veku, žiaľ postupom času sa zdravotné prob-
lémy hlásili intenzívnejšie.

Vodár, narodený 12. 2. 1934 v Dolnom Kubíne, štu-
doval na Hviezdoslavovom gymnáziu, tam aj matu-
roval v  r. 1952. Žiaľ v  ďalšom štúdiu na  vysokej ško-
le mu vtedajší režim hádzal „klacky“ pod nohy. Nie-
len len preto, že hrával v kostole na orgáne, počúval 
orchester Karla Vlacha, čítal rodokapsy, ale mal aj 
dvoch strýkov v Amerike a jeho pôvod zo strany mat-
ky tiež nebol dobrý v socialistickom režime. Sen, štu-
dovať fi lmovú réžiu, sa tak defi nitívne rozplynul a len 
vďaka vplyvnej známosti na stavebnej fakulte sa za-
riadilo, že tamojší kádrovník pred jeho očami roztrhal 
kádrové posudky a  povedal mu: tvoje materiály sa 
stratili, môžeš študovať, keď úspešne spravíš pohovo-
ry. Tie spravil, a tak vyštudoval stavebné inžinierstvo 
a v r. 1957 bol promovaný na inžiniera so špecializá-
ciou voda a vodné hospodárstvo.

Tak, ako som uviedol na  stránke časopisu Vo-
dohospodárskeho spravodajcu už v  gratulačnom 
článku na  jar tohto roku, jeho prvým zamestnaním 
od 2.  5.  1957 bola vodoprávna činnosť v odbore vod-
ného hospodárstva na vtedajšom Ústrednom národ-
nom výbore v  Bratislave, kde pracoval do  konca ok-
tóbra 1960.   Zásluhou Ing.  Paľka, riaditeľa   KOVAK-u 
(Krajská organizácia vodovodov a kanalizácií) nastú-
pil v tomto podniku dňa 1.  novembra 1960 na inves-
tičný útvar, v ktorom zotrval 30 rokov – samozrejme 

pri akceptovaní všetkých organizačných zmien a  aj 
názvov podnikov. Dlhé roky zastával funkciu inves-
tičného referenta, neskôr vedúceho realizačného od-
delenia a počas jeho kariéry sa podieľal ako investor 
na výstavbe desiatok vodovodov, kanalizácií a čistiar-
ní odpadových vôd v Západoslovenskom kraji. Za tých 
vyše 30 rokov spolupracoval na  mnohých význam-
ných stavbách, ktoré boli podrobne popísané v „gra-
tulačnom článku“ v tomto časopise pred pol rokom.

Zmeny ktoré nastali v  našej spoločnosti po  roku 
1989 pozmenili aj  jeho kariéru vo vodnom hospodár-
stve. Keďže nikdy nebol členom KSS a  svoje výhrady 
k  zriadeniu prezentoval verejne, stal sa v  r. 1990 za-
slúžene technickým a neskôr výrobno-technickým ná-
mestníkom podnikového riaditeľa. Túto funkciu za-
stával až do odchodu do dôchodku – 1. januára 1996.

Okrem odbornej činnosti svoj voľný čas využíval aj 
na svoju veľkú lásku – fi lmové umenie. Darilo sa mu aj 
v tejto sfére, pokiaľ pri zamestnaní na to stačil. Po od-
chode do dôchodku sa mohol plne venovať tejto svo-
jej láske. Nezabudol však ani na to, čo študoval. Zau-
jímal sa aj o rozvoj vodného hospodárstva v nových 
podmienkach a bol členom aj Senior klubu vodohos-
podárov, ktorý vznikol v  roku 2009 z  iniciatívy Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti a. s.

Žiaľ ťažká choroba, ktorá vrcholila najmä v posled-
nom období jeho života, bola silnejšia ako jeho nádej 
na uzdravenie, ako jeho láska k životu, k svojej man-
želke a  potomkom, k  vode a  k  fi lmovému umeniu. 
Odišiel doma, so všetkou láskou a opaterou.

Buco, a pán inžinier Dzurek, česť Tvojej pamiatke! 

 Ing. Tibor Elek

V Laose vydal vo francúzštine skriptá Hydraulique Ur-
baine. Poskytoval konzultačné služby v  oblasti vod-
ného hospodárstva, hydroenergetiky, ekonomiky in-
vestícií, napríklad práce pre Royal Haskoning, expert-
ný posudok na  čerpaciu stanicu chladiacej vody pre 
tepelnú elektráreň KHULNA v Bangladéši. Zaoberal sa 
aj prekladmi z i do angličtiny, nemčiny a francúzštiny 
a prakticky do konca svojho života sa venoval prob-
lematike výpočtu škôd spôsobených slovenskej stra-
ne nepostavením VD Nagymaros, ale i dokumentova-
niu histórie rokovaní medzi SR a MR a súdneho sporu 

pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.
V Ing. Miroslavovi Liškovi sme stratili výraznú osob-

nosť vodného hospodárstva, kvalitného odborníka, 
zodpovedného pracovníka, presvedčivého propagá-
tora a obhajcu Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Na-
gymaros a najmä priateľského a skromného človeka. 
S  úctou a  uznaním budeme na  neho vždy spomínať 
a vážiť si jeho dielo.

Česť jeho pamiatke.

Ing. Peter Panenka  Slovenský priehradný výbor

Odišiel Ing. JÚLIUS DZUREK 
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Zaznamenali sme

„Oproti minulému programovému obdobiu a  operačné-
mu programu Životné prostredie, ktorý mal objem 1,8 miliardy 
eur je to zvýšenie o takmer 40 percent. To svedčí o tom, že jed-
nak Slovenská republika, ako aj Európska komisia majú záu-
jem na tom, aby sa kvalita životného prostredia a oblasť život-
ného prostredia rozvíjala a boli do nej investované prostriedky 
a zdroje,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Zameranie operačného programu ministerstvo rozde-
lilo do troch základných oblastí. Prvou je ochrana životné-
ho prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality. Do tej-
to oblasti má ísť celkovo 1,816 miliardy eur. V tejto oblasti 
chce ministerstvo podporovať aktivity vodného hospodár-
stva, odpadového hospodárstva, zlepšenia kvality ovzdušia 
alebo sanácie environmentálnych záťaží v  mestách alebo 
opustených priemyselných lokalitách. Do tejto oblasti patrí 

aj boj proti povodniam. Ministerstvo chce na  túto proble-
matiku vyčleniť 400 miliónov eur. „Väčšina týchto prostried-
kov pochádza z  kohézneho fondu, takže ich bude možné vy-
užiť pre celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja,“ doplnil 
šéf envirorezortu.

Druhou oblasťou, na ktorú sa operačný program zame-
riava, je podpora zvládania katastrof ovplyvnených zme-

nou klímy. Pre túto oblasť je vyčlenených 261 miliónov eur 
a spadať bude do kompetencie ministerstva vnútra. Treťou 
oblasťou, pre ktorú operačný program poskytne fi nančné 
prostriedky, je podpora energeticky efektívneho nízkouhlí-
kového hospodárstva. Za túto oblasť zodpovedá Slovenská 
inovačná a energetická agentúra, ktorá spadá pod minister-
stvo hospodárstva. Do  tejto oblasti operačný program vy-
člení sumu 940 miliónov eur.

Operačný program životného prostredia 
podporí aj aktivity vodného 

hospodárstva
Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného 

Slovenska najviac peňazí. V rámci operačného programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude 

mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur. 
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Zaznamenali sme

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu základného zákona štátu.
V Ústave SR v článku 4 pribudol nový odsek: „Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území 

SR cez hranice SR dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, 
pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR 
a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osob-
nú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon“. Doteraz sa v stručnom 
článku 4 uvádzalo: „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve SR“.

Novely Ústavy SR schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ešte koncom októbra. Za vládny návrh ústavy 
z dielne Ministerstva životného prostredia SR zahlasovalo 102 poslancov. 

„Voda je pre vládu dôležitá strategická surovina, chrániť ju treba bez ohľadu na to, aká je tu vláda. Zabezpečiť ochranu 
vody obyčajným zákonom sa nám zdalo nenáležité. Zmena Ústavy ju prinesie na viacero volebných období.“ vysvetlil pri 
schvaľovaní minister životného prostredia Peter Žiga. Zdroj: www.enviro.gov.sk

Ústavný zákaz vývozu vody zo Slovenska platný od decembra

V  rámci Operačného programu Kvalita životného pros-
tredia môžu o fi nančnú podporu žiadať orgány štátnej sprá-
vy, samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby ako aj nezis-
kové organizácie. Operačný program teraz čaká schválenie 
manuálov, ktoré určia spôsob implementácie fi nančných 
prostriedkov. Schválenie zo strany Európskej komisie mi-
nisterstvo predpokladá do niekoľkých týždňov až mesiacov, 
preto vypísanie prvých výziev na čerpanie fi nančných pros-
triedkov predpokladá v prvom štvrťroku 2015. Medzi prvé 
oblasti čerpania prostriedkov by mali patriť čistenie odpa-
dových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov, kde je 
k dispozícii 387 miliónov eur, spracovanie odpadu, na ktoré 

operačný program vyčlenil 402 miliónov eur, a sanácie en-
vironmentálnych záťaží, kde je k dispozícii 180 miliónov eur.

Informácie o  Operačnom programe Kvalita životného 
prostredia je možné nájsť na webovej stránke ministerstva 
www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, ale-
bo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020“.

Operačnému programu Kvalita životného prostredia pred-
chádzali dva roky systematickej práce. V 60 člennej pracovnej 
skupine pre prípravu boli zástupcovia samosprávy, minister-
stiev a iných orgánov verejnej správy, sociálni partneri, akade-
mická obec a mimovládne organizácie. Výsledný návrh je vý-
sledkom aktívnej spolupráce.    Zdroj: www.enviro.gov.sk

MŽP SR ako RO pre OP ŽP  
Ministerstvo životného prostredia SR 
Námestie udovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 
tel.: +421-2-5956-1111Podate a 
Po – Pia: 07:30 – 15:00. (OP 12:00 – 12:30) 
Tel.: +421-2-5956-2284 
e-mail: podatelna@enviro.gov.sk 

Pre informácie týkajúce sa kritérií oprávnenosti, 
ako napr.: 

• oprávnenos  žiadate a, 
• oprávnenos  aktivít realizácie projektu, 
• oprávnenos  výdavkov realizácie projektu,
• oprávnenos  miesta realizácie projektu, 
• asová oprávnenos  realizácie projektu, 
• oprávnenos  cie ovej skupiny, 

prosíme kontaktova  sekretariát Odboru 
riadenia programov na tel. .: 
02/59 56 26 17, 

alebo e-mailom: opc@enviro.gov.sk 

  

Pre informácie týkajúce sa formálnych ná-
ležitostí žiadosti o nenávratný finan ný prí-
spevok, ako napr.: 

• formálnej stránky vyp ania žiadosti 
o NFP a jej povinnej dokumentácie, 

• vyp ania a odosielania žiadosti o NFP cez 
verejný portál ITMS, 

• predkladania a príjmu žiadosti o NFP na 
RO, 

prosíme kontaktova  sekretariát Odboru 
riadenia administrácie projektov na tel.  

.: 02/59 56 22 61, alebo e-mailom: 
opc@enviro.gov.sk. 

Identifika né údaje 
I O: 42181810 
DI : 2023106679 

Informácie pre verejnos  
Tel.: +421-2-5956-2222 alebo 2672, 2471 
e-mail: info@enviro.gov.sk 
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no 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 vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
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 in-
ternete:<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. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách 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 prí-
spevku.

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 zamestná-
vateľov 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 úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
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