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Vážení čitatelia, milí vodohospodári 

a priaznivci vodného hospodárstva,

pri čítaní týchto riadkov už len matne si spomenie-

me na najkrajšie sviatky v roku, sviatky pokoja a mieru, 

na rozžiarené detské očká pred vianočným stromčekom 

a na vítanie nového roka 2013.

Na  Nový rok sme si pripomenuli 20. výročie vzni-

ku Slovenskej republiky a  v  očakávaní, čo nám prinesie 

rok 2013, väčšina z  nás v  prvý pracovný deň nastúpila 

do práce. 

Aký vlastne bol rok 2012? Určite to nebol rok ľahký, 

ale na bilancovanie a hodnotenie máme kompetentnej-

ších ľudí. Všetci sme však kompetentní na hodnotenie sa-

mých seba a to bez predsudkov a úprimne. Všetci si mô-

žeme položiť otázku a  úprimne na  ňu odpovedať: – Čo 

som urobil ja, respektíve mohol som urobiť ešte lepšie pre 

svojich najbližších, v zamestnaní, neublížil som niekomu 

svojím nekompetentným rozhodnutím? Urobil som všet-

ko tak, aby som sa v budúcnosti nemusel za svoje skut-

ky hanbiť? Skúsme si sami pre seba dať odpovede na tie-

to otázky. Chcem vysloviť presvedčenie, že väčšina z nás 

na  vznesené otázky môže dať kladnú odpoveď. Určite 

možno dať kladnú odpoveď na  otázku týkajúcu sa čin-

nosti združenia.

Činnosť Združenia zamestnávateľov vo vodnom hos-

podárstve na Slovensku sa aj v roku 2012 riadila schvá-

leným rozpočtom a  akčným plánom. Na  86. zasadnu-

tí Výkonnej rady ZZVH, ktoré sa uskutočnilo 13. decem-

bra 2012, sme mohli konštatovať, že podstatnú väčšinu 

akcií, ktoré sme mali v akčnom pláne na rok 2012, sa po-

darilo aj realizovať. Medzi pravidelne ročne sa opaku-

júce aktivity združenia patria celoslovenská konferen-

cia k  Svetovému dňu vody (vrátane sprievodných ak-

cií), konferencia mladých vodohospodárov, súťaž o naj-

lepšiu diplomovú prácu v oblasti vodného hospodárstva 

na STU Bratislava a, samozrejme, vydávanie nášho časo-

pisu Vodohospodársky spravodajca. Náš časopis je a dú-

fam, že aj ostane, dobrým pomocníkom pre odborníkov 

z  odvetvia vodného hospodárstva, ale aj informátorom 

o  dianí v  združení ako aj v  odvetví vodného hospodár-

stva pre širokú verejnosť. V závere roku 2012 sa podarilo 

podpísaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na  rok 

2013 úspešne zavŕšiť kolektívne vyjednávanie s OZ DLV.

Chcem sa poďakovať za  spoluprácu v  roku 2012 

všetkým členským organizáciám, spolupracovníkom vo 

výkonnej rade, predsedom odborných komisií, členom 

redakčnej rady, obchodným partnerom a predstaviteľom 

OZ DLV.

Do nového roka 2013 všetkým prajem pevné zdravie, 

šťastie, veľa pracovných a osobných úspechov. A tej živo-

todarnej tekutiny - vody - ani nie veľa, ani nie málo, ale 

tak akurát.

Ing. Ján Munkáči

predseda Výkonnej rady ZZVH
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Voda v krajine

Hodnota vody
v kontexte jej využívania a ochrany

Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

ÚVOD
Jednou z  hlavných požiadaviek Rámcovej 

smernice o  vode (RSV) je dosiahnutie dobrého 
stavu vôd do roku 2015. Splnenie tejto požiadav-
ky predpokladá celý rad opatrení na zlepšenie ale-
bo udržanie súčasného stavu, ktoré sú predme-
tom plánov manažmentu povodí. Ako uvádza člá-
nok 9 odsek 1 RSV „Členské štáty zohľadnia prin-
cíp úhrady nákladov za vodohospodárske služby 
vrátane nákladov na ochranu životného prostre-
dia a na zdroje, majúc na zreteli ekonomickú ana-
lýzu vykonanú v súlade s prílohou III a najmä v sú-
lade s princípom znečisťovateľ platí“. V uvedenej 
súvislosti sa v krajinách Európskej únie hľadajú vý-
chodiská pre možné formy úhrad environmentál-
nych nákladov a nákladov na zdroje. 

VÝZNAM VODY A JEJ HODNOTA
Voda predstavuje prírodný zdroj, ktorý pod-

mieňuje existenciu života na Zemi vrátane kva-
lity života ľudí a  ich aktivít. Udržateľné využíva-
nie prírodných zdrojov, vrátane vody, je viac než 
len formálnou požiadavkou kladenou na ľudskú 
spoločnosť a je čoraz viac zdôrazňovaná v celom 
rade medzinárodných dokumentov [napr. 1, 2, 3] 
a presadzovaná prostredníctvom záväzných do-
kumentov, ku ktorým sa (v oblasti vody) zaraďu-
je aj RSV.

Význam a následne hodnota vody a vodných 
ekosystémov pre ľudskú spoločnosť vyplýva 
z celého radu funkcií, ktoré zabezpečuje. Funkcie 
vody a vodných ekosystémov možno v podstate 
rozdeliť do dvoch základných skupín:
Environmentálne funkcie

–  trofická (základný faktor existencie človeka, 

rastlín a živočíchov – pitná voda ľudí, voda pre 
zavlažovanie a napájanie hospodárskych zvie-
rat) 

–  transportná (zabezpečovanie trans portu a ko-
lobehu látok) a  prepravná (lodná doprava) 
funkcia 

–  akumulačná (akumulácia látok a živín vrátane 
odpadov)

–  transformačná/purifikačná funkcia (rozklad lá-
tok a odpadov ako súčasť čistenia vôd) 

–  formovanie podmienok prostredia pre rastliny 
a živočíchy 

–  regulačná (regulácia zmien teploty prostredia) 
Socio-ekonomické funkcie

–  energetická (nositeľ energetického potenciálu 
– výroba elektrickej energie)

–  surovinové a  produkčné médium (uplatnenie 
vody v  priemysle, zdroj živočíchov pre výživu 
človeka, zdroj surovín - štrkov a pieskov)

–  rekreačná funkcia (potenciál pre rekreáciu 
a oddych – rekreačné plávanie, rekreačná plav-
ba, rybárčenie a pod.)

–  esteticko-edukačná 
–  kultúrne a historické dedičstvo.

Prostredníctvom uvedených funkcií voda 
a vodné ekosystémy poskytujú človeku celý rad 
služieb, ktoré majú určitú hodnotu. Štruktúry (zá-
soba vody, prúdenie vody, biota) a procesy akva-
tických ekosystémov umožňujú človeku ich pria-
me a nepriame využívanie. Tieto štruktúry a pro-
cesy samy o sebe nemajú ekonomickú hodnotu. 
Tá sa odvodzuje od uspokojovania ľudských po-
trieb a požiadaviek prostredníctvom produktov 
a služieb, ktoré súvisia so zabezpečovaním funk-
cií akvatických ekosystémov 

Celková ekonomická hodnota vody 
a  vodných ekosystémov (Schéma 1) vyplýva 
z využívania produktov a služieb, ktoré prírod-
ný zdroj poskytuje, a  pozostáva z  úžitkových 
a  neúžitkových hodnôt [4]. Úžitkové hodno-

ty sú využívané priamo (spotrebné využitie – 
pitná voda, voda na  zavlažovanie, priemysel; 
nespotrebné využitie – rekreačné účely; este-
tická a  edukačná; kultúrno-historické dedič-
stvo) alebo  nepriamo (služby ekosystému – 
napr. znižovanie rizika povodní, transport látok 
a recyklácia živín). Priama úžitková hodnota je 
príspevok k  súčasnej produkcii alebo spotre-
be. Nepriama úžitková hodnota zahŕňa príno-
sy (benefity) zo služieb, ktoré poskytuje život-
né prostredie na  podporu súčasnej produkcie 
alebo spotreby (napr. asimilácia odpadov, ko-
lobeh látok, transport a rozklad látok, prostre-
die pre organizmy). Priame a nepriame úžitko-
vé hodnoty súvisia aj s  potenciálnymi hodno-
tami využiteľnými v budúcnosti (option value). 
Potenciálna úžitková hodnota vyjadruje do-
stupnosť využívania vody a vodných ekosysté-
mov v budúcnosti.

Neúžitkové hodnoty, označované aj ako pa-
sívne, zahrňujú existenčnú hodnotu (uspokoje-
nie z pokračujúcej existencie zdroja – vody), pre-
nos hodnôt pre budúce generácie (bequest valu-
es) a altruistické hodnoty (uspokojenie, že zdroje 
sú dostupné aj iným v súčasnej generácii). Neú-
žitková hodnota je ochota platiť za vnímané prí-
nosy, ktoré nie sú spojené s  úžitkovou hodno-
tou, napr. existenčná hodnota, ktorá je založená 
na uspokojení len vedomia, že prírodný zdroj je 
k dispozícii, hoci sa v súčasnosti nevyužíva. 

Význam a následne hodnota vody a vodných ekosystémov pre ľudskú spoločnosť vyplýva z celého radu environmentálnych 

a socio-ekonomických funkcií, ktoré zabezpečuje. Prostredníctvom uvedených funkcií voda a vodné ekosystémy poskytujú 

človeku celý rad služieb, ktoré majú určitú hodnotu. Podhodnotenie služieb poskytovaných vodou a vodnými ekosystémami 

vytvára riziko udržateľného využívania vodných zdrojov a rozvoja ľudskej spoločnosti v budúcom období. Uvedená skutoč-

nosť vyvoláva potrebu zisťovania celkovej (celospoločenskej) hodnoty vody a vodných ekosystémov, vrátane jej cenového 

vyjadrenia. 

Princíp úhrady nákladov, v  zmysle článku 9 RSV, predstavuje princíp ekonomického oceňovania, ktoré zahrňuje celkovú 

úhradu súkromných a spoločenských nákladov súvisiacich s využívaním verejného statku alebo služby. Hodnotenie spektra 

úžitkových a neúžitkových hodnôt vody a vodných ekosystémov pomocou preferenčných a nepreferenčných metód oceňo-

vania vytvára základ pre získanie širšieho pohľadu (a následne informácie) na ich „skutočnú“ hodnotu. 
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HODNOTA VODY A JEJ CENOVÉ 
VYJADRENIE

Voda má (vo všeobecnosti) veľmi významnú, 
nespochybniteľnú spoločenskú hodnotu, no vo 
viacerých prípadoch nemá tomu zodpovedajú-
cu cenu, alebo ak voda cenu má, tak cena často 
nevyjadruje skutočnú hodnotu pre spoločnosť. 
Podhodnotenie služieb poskytovaných vodou 
a vodnými ekosystémami (v kontexte dokumen-
tu Európskej komisie [3]) spôsobuje nadmerné 
využívanie alebo znečisťovanie vôd, čo ohrozuje 
dlhodobú udržateľnosť a odolnosť voči environ-
mentálnym šokom. 

Uvedená skutočnosť vyvoláva potrebu zisťo-
vania celkovej (celospoločenskej) hodnoty vody 
a  vodných ekosystémov, vrátane jej cenového 
vyjadrenia. 

Princíp úhrady nákladov, v  zmysle článku 9 
RSV predstavuje princíp ekonomického oceňo-
vania, ktoré zahrňuje celkovú úhradu súkrom-
ných a spoločenských nákladov súvisiacich s vy-
užívaním verejného statku alebo služby [5]. 

Náklady na  ochranu životného prostredia 
a  zdroje nie sú v  texte RSV priamo definované, 

no vo viacerých prípadoch korešpondujú so spo-
ločenskými nákladmi aktivít zahrňujúcich vodu 
ako prírodného zdroja. Z  pohľadu oceňovania 
vody sú zaujímavé dva aspekty:
–  celková ekonomická hodnota nákladov 

na ochranu životného prostredia a zdroje súvi-
siace so službami vody pri dosahovaní dobré-
ho chemického a ekologického stavu (vyplýva 
z článku 9, ods. 1) 

–  celková ekonomická hodnota dosahovania 
dobrého chemického a  ekologického stavu 
v  porovnaní s  vynakladanými prostriedkami 
(vyplýva z článku 4, ods. 3-7).

K odporúčaným metódam oceňovania vôd/
vodných ekosystémov, predovšetkým pre od-
had priamych úžitkových hodnôt nespotreb-
ného použitia a nepriamych hodnôt, sa zaraďu-

jú preferenčné metódy, t.  j. metódy zisťovania 
preferencií ľudí a  to metódy zvolených prefe-
rencií (napr. metódy kontingentného (podmie-
neného) oceňovania, modelovanie výberu - 
choice modeling), alebo metódy zistených pre-
ferencií (napr. metóda cestovných nákladov). Je 
len zrejmé, že preferencie vzhľadom k neúžitko-

vým hodnotám vody sa vyjadrujú ťažšie a preto 
sa aj ťažšie hodnotia. 

Doteraz často používané nepreferenčné 

metódy (napr. metódy trhového oceňovania, 
metóda odvrátených nákladov - avoided costs, 
substitučná metóda - alternative costs, metóda 
nákladov na obnovu - recovery costs) sú vhod-
né na  odhad viacerých priamych úžitkových 
hodnôt spotrebného využitia, no z pohľadu cel-
kovej hodnoty vody poskytujú odhad jej dolnej 
hranice [3]. 

V  podmienkach Slovenska, v  nadväznosti 
na trhové oceňovanie a následnú reguláciu cien, 
sa v súčasnosti realizujú: 
–  platby za  udržiavanie splavnosti vodných 

ciest a vytyčovanie plavebnej dráhy na plavbu 
na  vodných cestách na  účely používania vôd 
na plavbu,

–  platby za odber povrchovej vody z vodných to-
kov podľa § 78 ods. 3 písm. a) zákona o vodách,

–  platby za  využívanie hydroenergetického po-
tenciálu vodných tokov na  vodných stavbách 
v správe správcu vodného toku podľa § 78 ods. 
3 písm. b) zákona o vodách,

–  platby za odbery energetickej vody z vodných 
tokov na vodných stavbách vo vlastníctve vy-
užívateľa hydroenergetického potenciálu vod-
ného toku podľa § 78 ods. 3 písm. c) zákona 
o vodách,

–  platby za  využívanie hydroenergetického po-
tenciálu vodných tokov,

–  platby za dodávku pitnej vody,
–  platby za  odvádzanie a  čistenie odpadovej 

vody,
–  poplatky za odbery podzemných vôd,
–  poplatky za  odbery geotermálnych vôd a  od-

bery iných podzemných vôd na  energetické 
využitie,

–  poplatky za  vypúšťanie odpadových vôd 
do povrchových vôd,

–  platby úhrady za odber vody z prírodného lie-
čivého zdroja alebo z prírodného minerálneho 
zdroja. 

Hodnotenie spektra úžitkových a  neúžitko-
vých hodnôt vody a  vodných ekosystémov vy-
tvára základ pre získanie širšieho pohľadu (a ná-
sledne informácie) na  ich „skutočnú“ hodno-
tu. Informácie o  celkových nákladoch využíva-
nia vody a celkových spoločenských benefitoch 
zo služieb, ktoré voda poskytuje, môžu slúžiť pre 
podporu rozhodovania v decíznej sfére v oblasti 
manažmentu vôd. 
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Štruktúra celkovej hodnoty vyplývajúcej 
z funkcií a služieb vody a vodných 
ekosystémov
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Voda v krajine

Vodné hospodárstvo na Slovensku, 
jeho súčasnosť a perspektíva

V dňoch 11. – 12. decembra 2012 sa pod záštitou ministra životného prostredia SR, Petra Žigu, 
uskutočnila v Tatranskej Štrbe konferencia „Vodné hospodárstvo na Slovensku, jeho súčasnosť 
a perspektíva“.
Na nasledujúcich stránkach prinášame z tejto konferencie príhovor štátneho tajomníka MŽP SR, 
Vojtecha Ferencza, ako aj pohľad na význam konferencie z pera doc. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. 
(Slovenská pôdohospodárska univerzita, Nitra) a Mgr. Ľuboša Krna (Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., Banská Štiavnica).

Vážené dámy, vážení páni, kolegy-
ne, kolegovia,

dovoľte, aby som na úvod pozdravil 
všetkých účastníkov tejto konferencie, 
najmä odborníkov z vedeckej i akade-
mickej vodohospodárskej obce. Súčas-
ne vám chcem odovzdať pozdrav od  
ministra životného prostredia, pána 
Petra Žigu, ktorý prevzal nielen zášti-
tu nad týmto podujatím, ale plánoval 
na nej aj vystúpiť. Práve v tomto čase 
však v Bratislave pokračuje rokovanie o 
štátnom rozpočte, preto zostal v hlav-
nom meste obhajovať záujmy nášho 
rezortu.

Dámy a páni,
v súčasnosti svet čelí klimatickým 

zmenám a Slovensko nie je výnimkou. 
Spájajú sa s nimi extrémy počasia, kto-
ré prichádzajú ako obdobia vytrvalých 
zrážok a následných záplav alebo, na-
opak, dlhého sucha. Spomeňme si na 
ničivú povodeň z roku 2010, ale pri-
pomínam aj mimoriadne suchý minu-
lý rok. Teraz je síce časť Slovenska pod 
snehom, ale pripomínam, že napríklad 
hladina Domaše je o 10 metrov nižšia 
ako jej maximum, alebo   že také vý-
znamné priehrady ako je Liptovská 
Mara či Oravská priehrada sú plné len 
do polovice. Na druhej strane nás teší, 
že veľké vodné nádrže budú v čase jar-
ného otepľovania schopné zachytiť aj 
väčšie množstvo topiaceho sa snehu, 

aby sme sa tak vyhli prípadným po-
vodniam. 

Situácia sa pod vplyvom klimatic-
kých zmien rýchlo mení a preto je mi-
moriadne dôležité, aby sme s vodou 
dokázali rozumne nakladať a hospo-
dáriť. Tieto skutočnosti má na zrete-
li aj programové vyhlásenie vlády SR 
na roky 2012 až 2016, v rámci ktoré-
ho vláda Slovenskej republiky dekla-
ruje, že bude venovať zvýšenú pozor-
nosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd, 
optimalizácii ich využívania a ochrane 
pred jej škodlivými účinkami, vrátane 
povodňových opatrení.

Problém protipovodňovej ochra-
ny na Slovensku a jej financovanie je 
balvan, ktorý vodné hospodárstvo tla-
čí už niekoľko rokov. Za posledných 
12 rokov sa však ciele protipovodňo-
vej ochrany z vládneho strategického 
dokumentu „Program protipovodňo-
vej ochrany Slovenska do roku 2010“ 
naplnili len z jednej tretiny! Na základe 
tohto programu sa v uplynulých 10 ro-
koch malo na protipovodňové opatre-
nia vynaložiť takmer 690 mil. €, z kto-
rých najväčší objem, až 611 mil. €, mal 
preinvestovať Slovenský vodohospo-
dársky podnik. Avšak z tejto sumy do-

Príhovor štátneho tajomníka MŽP SR,
Ing. Vojtecha Ferencza, PhD.

Pracovné predsedníctvo konferencie (zľava doprava):  Martin Bačík, Vojtech 
Ferencz, Pavol Virág (na obrázku nie je, práve prednášal) a Viliam Macura. 
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stal tento podnik na investičné akcie 
iba necelých 200 miliónov, čo predsta-
vuje len 33 %.

Súčasné vedenie Ministerstva život-
ného prostredia však veľmi tvrdo pra-
cuje na tom, aby sa situácia zmenila a 
namiesto sľubov na papieri prišli aj reál-
ne výsledky. Aktívne podporujeme vy-
užívanie európskych peňazí (aktuálne 
vyhodnocujeme výzvu na protipovod-
ňovú ochranu, o  ktorú sa môžu uchá-
dzať obce a mestá, teda verejný sek-
tor). Ministerstvo plánuje na protipo-
vodňové projekty využiť aj časť výnosu 
z predaja emisií. Ale predovšetkým bu-
deme trvať na tom, aby si štát plnil zá-
konnú povinnosť a preplácal neregulo-
vané činnosti vo verejnom záujme, ako 
sú údržba hrádzí alebo úprava korýt to-
kov. Bohužiaľ, minimálne v posledných 
rokoch sa to nedialo, pričom ide o čiast-
ku približne 30 miliónov € ročne. 

V tejto situácii dostal pred viac ako 
dvoma rokmi zelenú „Program revita-
lizácie krajiny a integrovaného manaž-
mentu povodí Slovenskej republiky“. 
Tento program mal predstavovať nový 
prístup k protipovodňovým opatre-
niam. Zameriaval sa na zadržanie daž-
ďovej vody v krajine, zmenu prístu-
pu k hospodárskemu využívaniu kra-
jiny, ako aj na celkové oživenie a ob-
novu jej poškodených častí. Hlavným 
cieľom tohto programu mala byť mi-
nimalizácia rizika vzniku povodňových 
prívalových vĺn. Odhadovalo sa, že po-

čas šiestich až desiatich rokov by si vy-
žiadal miliardu €. Program bol však vy-
trhnutý z celkového systému opatrení 
a pod záštitou vtedajšej premiérky spa-
dal pod Úrad vlády SR.

Výsledkom bolo, že program, kto-
rý kritizovala odborná verejnosť, odčer-
pal zo štátneho rozpočtu takmer 35 mi-
liónov €. Slovenský vodohospodársky 
podnik nedostal na budovanie protipo-
vodňových opatrení, ktoré mu vyplýva-
jú zo zákona o protipovodňovej ochra-
ne, ani cent, okrem spolufinancovania 
projektov z fondov Európskej únie. Som 
presvedčený, že seriózne zhodnote-
nie tohto programu z pohľadu správcu 
vodných tokov prinesie práve táto kon-
ferencia. Každopádne tento kontroverz-
ný program skončil a okrem  odborných 
výhrad a diskutabilných výsledkov pre-
veruje využitie peňazí aj kontrola z Bru-
selu. Pre záväzky v rámci tohto progra-
mu budú mať zrejme aj obce, ktoré sa 
do projektu zapojili, problémy.

Nevyčerpané prostriedky však chce-
me využiť prostredníctvom Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku 
na účinné a najmä systémové proti-
povodňové opatrenia. Tieto opatrenia 
bude do budúcnosti zastrešovať už len 
rezort životného prostredia na systé-
movom základe v rámci Programu pro-
tipovodňovej ochrany SR.   Pritom do 
budúcnosti nevylučujeme napríklad 
ani výstavbu hrádzok, ktoré majú slúžiť 
na zadržiavanie dažďovej vody v kraji-

ne. No len ako súčasť celého komplexu 
protipovodňových opatrení.

Vážené dámy, vážení páni,
na výjazdovom rokovaní vláda Slo-

venskej republiky 24. októbra 2012 
v Gabčíkove prijala mimoriadne vý-
znamnú deklaráciu. Vyplýva z nej, že 
voda je dôležitou surovinou strategic-
kého významu a nenahraditeľnou zlož-
kou životného prostredia.  Preto je ne-
vyhnutné, aby štát chránil a zachovával 
svoje zdroje vody, ktorá má pre niekto-
ré krajiny už dnes, v čase klimatických 
zmien, nevyčísliteľnú hodnotu. Tomu-
to novému postaveniu vody bude však 
musieť zodpovedať aj jeho zadefinova-
nie v zákone a náš rezort pripravuje no-
velu súčasného zákona o vodách.

Verím, že toto volebné obdobie 
bude možné z hľadiska vodohospodá-
rov hodnotiť ako prelomové.  Budeme 
počúvať hlasy odborníkov a zavedieme 
systémové opatrenia. Privítame všetky 
dobré nápady a podnety, ktoré prispe-
jú nielen k systémovému riešeniu pro-
tipovodňovej ochrany na Slovensku, 
ale aj k strategickému cieľu hospodár-
neho nakladania s vodou. Urobíme 
pravý opak ako minulá vláda,   keď jej 
predstavitelia zakázali vodohospodá-
rom akúkoľvek - hoci aj konštruktívnu 
- kritiku programu hrádzok!

Vážené dámy, vážení páni,
ďakujem vám za pozornosť, želám 

úspešný priebeh rokovania.
Foto: M. Lapin

Miesto rokovania: hotel Meander v Tatranskej Štrbe.
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Cieľom konferencie bolo analyzovať 
doterajší postup pri riešení problémov 
manažmentu povodí a  poukázať na 
skutočný odborný a  vedecký prístup 
v  integrovanom manažmente povodí, 
ako aj na súlad týchto aktivít s legisla-
tívnymi normami platnými v súčasnos-
ti na Slovensku a v celej EÚ. Konferen-
cia mala tiež za cieľ prispieť k objekti-

vizácii situácie vodného hospodárstva 
na Slovensku a predstavila riešenia za-
ložené na vedeckých výsledkoch a od-
borných skúsenostiach. 

Vodné hospodárstvo je kľúčovou 
oblasťou každej krajiny, lebo voda 
v  krajine je základnou podmienkou 
života. Hospodárenie s  ňou výrazne 
ovplyvňuje ekologickú stabilitu, ako 
aj ekonomickú prosperitu územia. Na 
druhej strane voda ako živel spôso-
buje najväčšie hospodárske škody na 
území. Preto každá civilizovaná kra-

jina využíva svoj vedecko-výskumný 
potenciál na manažment povodí. 
V  konečnom dôsledku ide pri riešení 
manažmentu vody v  krajine o  výsle-

dok, ktorým je zmysluplný a efektív-
ny manažment krajiny zabezpečujúci 
ochranu vodných zdrojov a vytvárajú-
ci optimálne podmienky, tak pre eko-
systémy, ako aj  pre protipovodňovú 
ochranu.

Program konferencie tvorili teo-
retické prednášky a  príklady rieše-
ní v  špecifických oblastiach záujmu 
v  podaní zástupcov univerzít a  vý-
skumných ústavov. Zhodnotenie kon-
krétnych projektov z uplynulého ob-
dobia priniesli zástupcovia všetkých 
podnikov SVP, š.  p. 

Teoretický obsah mali prednášky 
popisujúce hydrologické procesy ve-
dúce k extrémnym javom v krajine.  La-
dislav Holko z UH SAV na príklade ma-
lých povodí predniesol nové poznatky 
o vplyve základného podpovrchového 
odtoku pri riešení otázky „ako vzniká 
povodeň“. Milan Lapin z UK Bratislava 
predstavil záujem meteorológov a kli-
matológov na objasňovaní možného 
vzniku povodní a sucha, najmä v pod-
mienkach meniacich sa klimatických 
pomerov na našom území v súčasnos-
ti a budúcnosti. Ján Szolgay a Kamila 
Hlavčová z STU Bratislava prezentova-
li zaužívané paradoxy pri výpočtoch 
návrhu protipovodňových opatrení 
a  vplyve využívania krajiny na tvorbu 
extrémneho odtoku.  

Druhá časť prednášok zástupcov 
univerzít a  ústavov bola zameraná na 
konkrétnejšiu problematiku. Výbor-
ný obsah mal historický prieskum po-
vodní na Dunaji pozdĺž celého toku 
od Pavly Pekárovej z  UH SAV a  Emí-
lie Bednárovej o  význame vybudova-
ných a  plánovaných vodných nádrží 
pre vodné hospodárstvo u nás. Andrej 
Šoltész a  Ľuboš Jurík predstavili prak-
tické riešenia protipovodňových opat-
rení na ochranu sídel v oblasti Malých 
Karpát a Čergovského pohoria. 

Významné teoretické aj praktic-
ké úlohy pri riešení protipovodňo-
vej ochrany predstavil Viliam Macu-
ra. Uviedol, že systém vodohospodár-
skych diel predstavuje v  súčasnos-
ti mnohomiliardovú hodnotu, ktorá 

O konferencii píše doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
(Slovenská pôdohospodárska univerzita v Nitre)

Pohľad do auditória.

Pavol Virág
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ochraňuje krajinu pred povodňami, 
ale aj zabezpečuje distribúciu a kvalitu 
vody. Vodné hospodárstvo patrí me-
dzi najdôležitejšie strategické oblas-
ti každej krajiny. Preto je štandardom, 
že manažment vodného hospodárstva 

využíva v  maximálnej miere odborný 
a vedecký potenciál. 

V roku 2010 došlo u nás k odpútaniu 
sa od štandardov manažmentu. V pra-
xi bol presadzovaný Program revitali-
zácie krajiny a  integrovaného manaž-

mentu povodí Slovenskej republiky (ďa-
lej „program“) s  vlastným prístupom 
k manažmentu vodných zdrojov. Tvor-
ba programu bola zámerne izolovaná 
od vedeckej a odbornej komunity Slo-
venska. Tento program bol  neustále 

Oľga Majerčáková Viliam Macura

Martin Bačík Ladislav Holko

Kamila HlavčováPavla Pekárová
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kritizovaný akademickou a  odbornou 
komunitou a  aj poradnými  orgán-
mi ministra ŽP a  Slovenskou akadé-
miou pôdohospodárskych vied. Au-
tori programu však našli podporu na 
významných riadiacich a politických 
miestach. 

Súčasná vláda kladie dôraz na eru-
dovanosť vodného hospodárstva. Ma-
nažment SVP je opäť tvorený odbor-
níkmi, ktorí využívajú vedecký poten-
ciál akademickej obce. Snažíme sa 
obnoviť manažment vodného hospo-
dárstva tak, aby mohol nadviazať na 
kvalitné tradície, ale aj na závery Komi-
sie európskeho parlamentu a rady, kde 
sa uvádza: „Aby sa dosiahla plná účin-
nosť akcie politiky na riešenie problé-
mu povodní, nedostatku vody a sucha, 
musí sa zakladať na vysokoodborných 
znalostiach a kvalitných informáci-
ách...“ (Oznámenie Komisie európskeho 
parlamentu a  rady, Brusel, 18. 7. 2007 
KOM(2007) 414 v konečnom znení). 

Úlohy vytýčené dokumentmi EÚ 
(Rámcová smernica o  vode, Smernica 
o protipovodňovej ochrane a Oznáme-
nie Komisie Európskemu parlamentu 
a Rady - Riešenie problému nedostatku 
vody a súch v Európskej únii) sú veľmi 
konkrétne a  vyžadujú praktické po-
stupy v členských krajinách. 

Slovensko sa opäť vydáva na cestu 
napĺňania týchto dokumentov a znižo-
vania disproporcií s  okolitými krajina-
mi, ktoré už postúpili v riešení ďalej ako 
u nás. 

V  prestávkach sa diskutovalo 
o potrebe ďalšieho rozpracovania per-

spektív a  potrieb vodného hospodár-
stva u  nás. Účastníci sa zhodli na roz-
pracovaní problematiky konferencie 
do praktických krokov na ďalšej kon-
ferencii, ktorá by mala byť v  krátkom 
čase na jar roku 2013. 

NA ZÁVER KONFERENCIE BOLI 
VÝSLEDKY DISKUSIÍ SPRACOVANÉ 
DO ZÁVEROV, V KTORÝCH SA 
UVÁDZA:
–  Je potrebné pripraviť program revi-

talizácie krajiny, ktorý bude využívať 
odborný a vedeckovýskumný poten-
ciál SR.

–  Konferencia upozornila na strategic-
ké postavenie vodného hospodár-
stva, ktoré bolo v poslednom obdo-
bí na okraji záujmu a v r. 2011 dokon-
ca nahradené sporným programom. 
Preto je potrebné vytvoriť podmien-
ky, hlavne finančné zabezpečenie, 
ktoré umožní návrat vodného hos-
podárstva na štandardnú európsku 
úroveň.

–  Účastníci konferencie konštatova-
li: Realizácia programu revitalizácie 
krajiny a integrovaného manažmen-
tu povodí SR má vážne nedostatky v 
oblasti legislatívy a technickej reali-
zácie. Program iba minimálne súvisí 
s protipovodňovou ochranou a jeho 
financovanie z prostriedkov, ktoré 
boli určené na údržbu vodohospo-
dárskych objektov, vážne ohrozova-
lo bezpečnosť krajiny.

–  Medzi základné nedostatky doteraj-
šieho programu patrí, že v rámci re-
vitalizačných opatrení boli vybudo-

vané vodné stavby, ktoré nie sú v sú-
lade s platnou legislatívou, a objek-
ty vybudované v rámci programu 
vytvárajú podmienky pre ohrozenie 
obyvateľstva (FOB).

–  Vážnym nedostatkom je aj skutoč-
nosť, že program nemá jednotnú 
koncepciu a nevyužíva ani základ-
né informácie o krajine a prírodnom 
prostredí.

–  Účastníci konferencie prezentovali 
celý rad vodohospodárskych objek-
tov, ktoré mali vážne technické nedo-
statky a predovšetkým mnohé z nich 
priamo ohrozujú obyvateľstvo. Pre-
to je potrebné vykonať revíziu reali-
zovaných objektov, definovať zabez-
pečenie ich údržby a vykonať potreb-
né opatrenia pre obnovenie protipo-
vodňovej ochrany v oblastiach, ktoré 
sú realizovanými objektmi programu 
ohrozené.

–  Je potrebné pripraviť ďalšiu konfe-
renciu odborníkov zameranú na: 

�  Tvorbu programu revitalizácie kraji-
ny.

�  Opatrenia, ktoré obnovia protipo-
vodňovú bezpečnosť oblastí, ktoré 
sú realizáciou programu ohrozené.

�  Opatrenia na zabezpečenie údržby 
realizovaných objektov programu.

Konferencia tiež upozornila na dôle-
žitosť zlepšenia informovanosti obyva-
teľstva o vodnom hospodárstve a čin-
nosti SVP a  iných organizácií v oblasti 
vodného hospodárstva.

Foto: M. Lapin a Ľ. Krno

Ján Szolgay Andrej Šoltész
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O konferencii z pohľadu správcu vodných tokov
píše Mgr. Ľuboš Krno

(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica)

23. decembra 2012 vydala TASR 
správu o  tom, že občianska iniciatíva 
Monitor vo svojom podnete na  Naj-
vyšší kontrolný úrad Slovenskej repub-
liky požiadala preveriť protipovodňový 
program bývalej vlády predovšetkým 
z pohľadu jeho finančného krytia, ktoré 
pochádzalo z  prostriedkov Úradu vlá-
dy SR a  z  Európskeho sociálneho fon-
du. V rámci kontroly žiadajú preveriť aj 
oprávnenosť výdavkov vynaložených 
na  realizáciu opatrení pred povodňa-
mi, ktoré boli súčasťou tohto vládneho 
programu.

Zdá sa, že ľady sa pohli. Do akej mie-
ry tomu pomohlo decembrové roko-
vanie vodohospodárov v Štrbe, je dnes 
ešte ťažko odhadnúť. Isté však je, že 
na adresu tohto programu sa na konfe-
rencii znieslo množstvo tvrdej, v niek-
torých prípadoch až odvážnej kriti-
ky, keď napríklad popredný slovenský 
vodohospodársky vedec a  pedagóg, 
prof.  Ing.  Viliam Macura, PhD., zo Sta-
vebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity uviedol: „...tento program 
doslova paralyzoval Slovensko a  pri 
jeho plnení sme sa dostali do stavu ve-
rejného ohrozenia.“ Podľa Macurových 
slov je trestuhodné už samotné dekla-
rovanie projektu, v ktorom sa uvádza, 
že ochranné hrádze a poldre ako vodo-
hospodárske objekty, nemajú na  slo-
venských tokoch ani len dočasný cha-
rakter! Štátny tajomník Ministerstva ži-
votného prostredia, Ing.  Vojtech Fe-
rencz, PhD., zase odhalil trpký fakt, že 
počas bývalej vlády I. Radičovej bol zá-
kaz o tomto programe pravdivo infor-
movať.

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI SVP 
ZMAPOVALI A HODNOTILI 
PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 

Samozrejme, cieľom technických 
pracovníkov Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, š.p. na  konferencii 
nebolo hodnotiť program revitalizá-
cie v celom jeho komplexe. Ako správ-
covia vodohospodársky významných 
a  ostatných vodných tokov na  Slo-
vensku sa však nemôžu mlčky prize-
rať na realizovanie tej časti programu, 
ktorou sú protipovodňové opatrenia. 
V zmysle zákona o vodách č. 364/2004 
Z. z. za  ne nesie zodpovednosť pre-
dovšetkým Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.  p. Technickí pracovní-
ci všetkých štyroch odštepných závo-
dov SVP, š.  p. si podrobne zmapovali 
zrealizované opatrenia revitalizačného 
programu a  ich skutkový stav prezen-
tovali v samostatných prednáškach. 

POHĽAD DO NEDÁVNEJ HISTÓRIE
Po  ničivých záplavách v  roku 2010, 

keď sa zo všetkých strán a  najmä za-
plavených obcí pripisovala vina vodo-
hospodárom, uložila vláda uznesením 
č. 556 z  27. augusta 2010 splnomoc-
nencovi vlády pre územnú samosprá-
vu, integrovaný manažment povodí 
a  krajiny, Martinovi Kováčovi, vypra-
covať medzirezortný Program revitali-
zácie krajiny a  integrovaného manaž-
mentu povodí Slovenskej republiky 
ako systémový nástroj prevencie pred 
povodňami a na znižovanie povodňo-
vých rizík, rizík sucha a ostatných rizík 
náhlych prírodných živelných pohrôm. 
Po dvoch mesiacoch, 27. októbra 2010, 

bol program vládou aj schválený, pri-
čom sa mal realizovať v  niekoľkých 
projektoch. Po  tzv. štartovacom pro-
jekte, do  ktorého bolo ešte pred pri-
jatím programu revitalizácie zapoje-
ných už v  septembri 2010  23 obcí, sa 
hneď v  nasledujúcom roku 2011 roz-
behli dva masívne realizačné pro-
jekty, do  ktorých sa už zapojilo ďal-
ších 544  obcí, hoci záujem bol omno-
ho väčší. Napríklad len do  prvého re-
alizačného projektu, do  ktorého bolo 
zmluvne zaradených 190 obcí, sa hlási-
lo až 833 obcí. Do druhého realizačné-
ho projektu bolo zo 634 prihlásených 
obcí vybratých 342 obcí, s ktorými úrad 
vlády uzatvoril zmluvy. 

Cieľom Programu revitalizácie kraji-
ny a  integrovaného manažmentu po-
vodí Slovenskej republiky malo byť za-
bezpečenie prevencie pred povodňa-
mi budovaním jednoduchých opatre-
ní v  horných častiach vodných tokov 
a mimo nich, znižovanie povodňových 
rizík, znižovanie rizík počas suchých ob-
dobí, ale aj spomalenie odtoku dažďo-
vej vody z územia, zníženie erózie pôdy 
a  jej podložia, zvýšenie podielu vege-
tačného krytu v území, zvýšenie vsako-
vania dažďovej vody do  pôdy, zvýše-
nie výparu vody z prostredia prostred-
níctvom vegetácie a  podpora odvá-
dzania iba prirodzených prebytkov 
vody z prostredia do riečnej siete. Me-
rateľným indikátorom realizácie tohto 
programu mala byť obnova a budova-
nie vodozádržných opatrení v  krajine, 
pričom na  jedno katastrálne územie 
o priemernej veľkosti 1700 ha mali pri-
padnúť vodozádržné systémy s kapaci-

Konferencia bola zameraná predovšetkým na objektívne posúdenie súčasnej situácie vo vodnom hospodárstve na Sloven-

sku, ktorú v posledných dvoch rokoch determinoval (vládny) „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 

povodí Slovenskej republiky“. Tento program uznesením č. 744 schválila vláda premiérky Ivety Radičovej 27. októbra 2010 

bez toho, aby sa k nemu mala možnosť kompetentne vyjadriť slovenská akademická, vedeckovýskumná a technická vodo-

hospodárska obec. Po nástupe vlády Róberta Fica a nového vedenia Ministerstva životného prostredia SR na čele s Petrom 

Žigom bol tento program zastavený. 
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tou 85 000 m3 vody. Celkovo sa v rámci 
vybudovaných vodozádržných prvkov 
v prvom a druhom realizačnom projek-
te mala dosiahnuť schopnosť zadržať 
až takmer 10 mil. m3 prívalovej dažďo-
vej vody. Podmienkou zaradenia obce 
do  programu bolo, aby vodozádržné 
opatrenia na  jej území dokázali zadr-
žať aspoň 10 tis. m3 vody. 
Revitalizačné opatrenia sa 
po  vzájomnej dohode obcí 
so správcom vodných tokov 
mohli realizovať aj formou 
budovania priečnych objek-
tov na  drobných vodných 
tokoch ako sú prahy zabez-
pečujúce niveletu dna, stup-
ne až do výšky 100 cm na vy-
rovnanie nivelety a  záchyt 
splavenín, ale aj prehrádz-
ky až do výšky 3 metrov, kto-
ré by plnili funkciu suchých 
poldrov, respektíve nádr-
ží čiastočne naplnených vo-
dou. Úrad vlády na tieto pro-
jekty, ktoré nabrali úžasné 
realizačné tempo, vyčlenil 
vyše 40 miliónov  €, z  kto-
rých sa takmer 34 miliónov 
nenávratne minulo.

AKÁ JE REALITA PODĽA 
ZISTENÍ SPRÁVCU 
VODNÝCH TOKOV 

Z hľadiska územného roz-
členenia sa najviac protipo-
vodňových revitalizačných opatrení 
vykonalo na  vodných tokoch v  sprá-
ve košického odštepného závodu SVP, 
kde bolo vo všetkých troch realizač-
ných projektoch z  pôvodného návr-
hu 567 obcí Slovenska zapojených až 
takmer 500 obcí. Najmenej revitalizač-
ných opatrení sa zrealizovalo v pôsob-
nosti bratislavského odštepného závo-
du a  to len v  katastrálnych územiach 
Modry, Myjavy, Turej Lúky, Vrboviec, 
Sobotišťa a  Podbranču. Vo všeobec-
nosti možno konštatovať, že väčšina 
drevených prehrádzok na vodných to-
koch bola realizovaná bez projektov 
a odborného dozoru. Avšak aj tam, kde 
bola projektová dokumentácia pred-
ložená, sa zistilo množstvo legislatív-
nych nedostatkov. Napríklad v niekto-
rých obciach v povodí Hrona, Ipľa, Sla-
nej a Rimavy bola aj pri návrhu rozdiel-
nych opatrení v  jednotlivých obciach 
predložená rovnaká projektová doku-
mentácia, ktorá pritom neriešila sta-
tické posúdenie objektov a  vplyv po-

vodňového prietoku. Mnohé opatrenia 
na  vodných tokoch, ale aj mimo nich 
mali už charakter vodných stavieb, keď 
je nutný proces legislatívneho schvaľo-
vania, no tento sa neuskutočnil. Neboli 
uzatvárané nájomné zmluvy so správ-
com vodných tokov na  prenechanie 
drobného vodného toku alebo jeho 

uceleného úseku do nájmu obci, v kto-
rej sa nachádza, tak ako to stanovuje § 
51, ods. 2 vodného zákona. 

Vybudované vodozádržné opatre-
nia zároveň vykazujú aj nedostatočné 
technické a odborné prevedenie, aký-
mi je vysoká priepustnosť budovaných 
drevených prehrádzok, nedostatočné 
statické zabezpečenie a založenie jed-
notlivých objektov, nerešpektovanie 
základných hydraulických poznatkov 
a zákonitostí pohybu splavenín (naprí-
klad na  Vištuckom potoku a  jeho prí-
tokoch v Modre sú už teraz prehrádz-
ky do  polovice svojej výšky zanesené 
splaveninami), ale aj nerešpektovanie 
geologicko-morfologických danos-
tí daného územia. Pri prehrádzkach 
z  dreva a  prútia ide o  nízku životnosť 
realizovaných opatrení a  u  zemných 
hrádzí bez ich dostatočného zhutnenia 
dokonca o priame všeobecné ohroze-
nie v prípade pretrhnutia hrádze. Tak-
tiež pri porušení jednoduchých dreve-
ných prehrádzok väčším prívalovým 

dažďom hrozí ich zachytenie sa na naj-
bližšom mostnom objekte, čo môže 
reálne spôsobiť ďalšie vzdutie hladi-
ny a vybreženie potoka do intravilánu 
obce. Navyše, nie je predpoklad ďalšie-
ho udržiavania týchto revitalizačných 
úprav, pretože i  keď sa obce pri pod-
pise zmluvy zaviazali na 20-ročnú sta-

rostlivosť, tak jednoducho 
na  to nemajú vytvorené 
primerané finančné fondy. 
Je síce pravda, že mnohé 
z prehrádzok ešte „elegant-
ne“ stoja. No pravdou je aj 
to, že od  roku 2010 (s  vý-
nimkou 7. júna 2011 v  Píle 
na  úpätí Malých Karpát) 
na Slovensku ešte poriadne 
nepršalo. Tam, kde ale do-
šlo k  zvýšeným povodňo-
vým prietokom, sa dreve-
né hrádzky rozpadli (Hlboký 
potok v Očovej alebo Vrch-
poľný potok vo východoslo-
venskej obci Pčoliné). 

Pritom realizátori tohto 
programu odčerpali zo štát-
neho rozpočtu takmer 34 
miliónov €, ktoré mali byť 
v zmysle zákona o protipo-
vodňovej ochrane určené 
pre Slovenský vodohospo-
dársky podnik, ako správcu 
vodných tokov zabezpeču-
júceho budovanie stavieb 
protipovodňovej ochrany. 

Slovenskému vodohospodárskemu 
podniku v  tejto chvíli neprináleží skú-
mať, akým spôsobom sa 34 miliónov € 
použilo. Na konferencii však zazneli aj 
hlasy priamych svedkov, ktorí si pamä-
tajú zo svojho predchádzajúceho pô-
sobenia v  samospráve, že prostriedky 
určené na revitalizačné protipovodňo-
vé opatrenia boli neraz použité na úpl-
ne iný účel. To sú však už témy pre kon-
trolné a  vyšetrovacie orgány. Zostáva 
len veriť, že po nástupe nového vede-
nia Ministerstva životného prostredia, 
ktoré presadzuje odbornosť a  vedec-
ké chápanie protipovodňovej ochra-
ny na  Slovensku, dôjde k  rozvoju slo-
venského vodného hospodárstva tak, 
ako to upravuje aj  európska smerni-
ca o vode implementovaná do zákona 
č.  7/2010 o protipovodňovej ochrane.

(Spracované z podkladov Ing.  Milana 
Žiaka, Ing.  Júliusa Paulecha, Ing.  Ma-
riána Supeka ml., Ing.  Romana Ivanču 
a Ing. Dušana Mydlu)

Voda v krajine

Karikatúra, ktorá až do najbližšej povodne, „dáva za pravdu“ zástancom 
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR.
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Voda v krajine

Takto dopadla drevená prehrádzka na Vrchpoľnom potoku pri obci Pčoliné na úpätí západných výbežkov Polonín v okrese Snina po prvej lokálnej búrke. Len na tomto po-
toku postavili v rámci PRKaIMPSR 8 kamenných a 13 drevených prehrádzok .

Na Homoľskom potoku povyše obce Repejov v okrese Medzilaborce, ktorý je v správe Lesov SR, boli vybudované triň sypané hrádze, vysoké 2 metre a v korune hrádze široké 
3 metre. Tri poldre majú zachytiť prívalovú vlnu a zmierniť jej prudké stečenie do potoka Oľka, ktorý preteká obcou Repejov. Ide o hrádze, ktoré nezodpovedajú bezpečnost-
ným normám a pri ich pretrhnutí je priamo ohrozená obec Repejov.
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Voda v krajine

Na takúto „mesačnú krajinu“ premenili „revitalizačné opatrenia“ brehy horského potôčika, ktorý sa vlieva do potoka Údolčanka pri obci Údol v okrese Stará Ľubovňa. 
Názov projektu: Veľké poldre s vegetačnými úpravami.

Ukážka zatiaľ ešte nenarušených drevených prehrádzok na Vištuckom potoku pri Modre, ktoré postavili aj v dôsledku obrovskej povodne zo 7. júla 2011. Drevené prehrádz-
ky v územnej pôsobnosti bratislavského OZ SVP, š.p., ktoré postavili v rámci PRKaIMP SR, sú ešte v relatívne dobrom stave – doteraz ich ešte žiadna povodeň nepreverila.
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Voda v krajine

 Vodozádržné opatrenie vybudované v rámci projektu revitalizácie na Oščadničianke v Oščadnici by si bol určite vyžadoval dôslednejšiu prípravu i kvalitu realizácie.

Po zvýšených prietokoch 4. júla 2012 v podpolianskej obci Očová tamojšie prehrádzky na Hlbokom potoku dopadli takto.
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Voda v krajine

Polder na Suchom potoku v Lehote pod Vtáčnikom, ktorý vybudovali vodohospodári z piešťanského odštepného závodu SVP, š.p. preverila už povodeň v roku 2010.
Foto: archív SVP, š. p., Banská Štiavnica

Polder Pod skalou na vodnom toku Brezinský v Sučanoch, vybudovaný SVP, š.p. OZ Piešťany, je jedným z príkladov, ako by sa mali realizovať vodozádržné opatrenia.
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Zaznamenali sme

Konferencia Vodní nádrže 2012
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V  dňoch 26. a  27. septembra 2012 
sa v  brnenskom OREA hoteli Voroněž 
uskutočnil prvý ročník konferencie 
s  medzinárodnou účasťou Vodní ná-
drže 2012. Hlavným organizátorom 
konferencie bol podnik Povodí Mora-
vy, s.p. v  spolupráci s  ostatnými štát-
nymi podnikmi Povodí (Povodí Vlta-
vy, Povodí Labe, Povodí Ohře a Povodí 
Odry) a partnermi (generálmými part-
nermi konferencie boli Metrostav, a.s., 

PŐRY – Engeneering balanced sustai-
nability, SMP CZ – Spoločnosť skupi-
ny VINCI construction, CREA Hydro-
&Energy, o.s., TALPA-RPF, s.r.o. a Tele-
fonica, partnermi boli spoločnosti Ke-
mira, ASIO, s.r.o. – čištění a úprava vod 
a HAWLE). Odbornými partnermi kon-
ferencie boli VÚV TGM, Česká limnolo-
gická společnost, Biologické centrum 
Akademie věd ČR, Vysoké učení tech-
nické v  Brně, Centrum pro cyanobak-
térie a  jejich toxiny a  Mendelova uni-
verzita v  Brně. Konferencia sa konala 
pod záštitou ministra zemědělství ČR 
Ing. Petra Bendla.

Rokovania konferencie sa zúčastni-
lo 180 účastníkov, z toho jeden zo Slo-
venska a jeden z Nemecka.

Na  konferencii bolo prezentova-
ných 28 odborných príspevkov (26 
prednášok a  2 postery, ktoré sú uve-

dené v  zborníku (celkovo bolo pre-
zentovaných 9 posterov)),   z  toho 26 
z Čiech, 1 z Nemecka, 1 zo Slovenska. 
Prednášky boli súčasťou 5 tematických 
okruhov.

Medzi autormi a  spoluautormi od-
borných príspevkov boli zástupco-
via podnikov Povodí, Ministerstva ze-
mědělství ČR, Ministerstva ŽP ČR, Kraj-
ského úradu Jihomoravského kraje, 
VÚT v  Brně, ČVÚT Praha, Masarykovej 

univerzity Brno, Mendelovej univerzi-
ty v Brně, Jihočeské university, Akadé-
mie věd ČR, VÚV TGM, VÚVH Bratisla-
va, ČHMÚ a ďalších odborných organi-
zácií.

Program konferencie bol rozdele-
ný do dvoch častí – prednášky v dňoch 
26. a 27. 9. 2012 (dopoludnia) a odbor-
nú exkurziu na vodnú nádrž Brno v po-
poludňajších hodinách 27. 9. 2012. 

Prednášková časť bola rozdelená 
do  piatich tematických blokov: 1) Vo-
dohospodářské problémy, manipu-
lace, protipovodňová ochrana a  dal-
ší funkce vodních nádrží; 2) Pláno-
vání v  oblasti vod, ekologický poten-
ciál nádrží; 3) Eutrofizace nádrží, eroze, 
transport a  zdroje živin; 4) Ochranná 
pásma vodárenských nádrží a  dalších 
zdrojů; 5) Revitalizační projekty. 

Exkurzia na vodnej nádrži Brno bola 

zameraná na  prezentáciu projektu 
„Čisté povodí Svratky“ a na  „Realizace 
opatření na Brněnské údolní nádrži“.

V úvode konferencie vystúpil gene-
rálny riaditeľ Povodí Moravy, s.p. Radim 
Světlík a  zástupcovia Ministerstva ze-
mědělství ČR a Ministerstva ŽP ČR a Ji-
homoravského kraje. Ďalej v úvode od-
borného programu vystúpil Pavel Pun-
čochář, vrchní ředitel sekce vodního 
hospodářství, Ministerstva zeměděl-

ství ČR s  prednáškou „Současný po-
hled na úlohy vodních nádrží“, v ktorej 
zhrnul historický vývoj vodných nádr-
ží (najmä priehradných nádrží) v  Čes-
kej republike s uvedením ich počtu, vy-
užívania, významu pre zaistenie vod-
ných zdrojov a tiež o zmenách spôso-
bených štruktúre i funkcii ekosystémov 
vodných tokov.

V jednotlivých blokoch boli prezen-
tované nasledovné prednášky:

Blok č. 1 Vodohospodářské prob-

lémy, manipulace, protipovodňová 

ochrana a  další funkce vodních ná-

drží obsahoval témy: Operativní říze-
ní vodních nádrží v  průběhu povod-
ňových situací; Předpovědní povodňo-
vý systém Morava – Dyje; Vodní nádr-
že a manipulace na nádržích ve správě 
Povodí Moravy, s. p.; Efektivnější sprá-
va vodních toků a  nádrží díky využi-

Generálny riaditeľ Povodí Moravy, s. p., Ing. Radim Světlík, pri úvodnom slove. Zariadenie na zber biomasy z povrchu vodnej hladiny na vodnej nádrži Brno.
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tí komunikačních technologií (M2M); 
Analýza nejistot stanovení průtoků 
ve  složité vodohospodářské sousta-
vě; Vliv nejistot členů reálné průtokové 
řady průměrných měsíčních průtoků 
na  vypočtené hodnoty zásobního ob-
jemu nádrže; Vodohospodářské a envi-
romentální funkce nádrží.

Blok č. 2 Plánování v oblasti vod, 

ekologický potenciál nádrží obsaho-
val témy: Jak stanovit kritéria dobré-
ho ekologického potenciálu pro vod-
ní nádrže z pohledu eutrofizace?; Hod-
nocení ekologického potenciálu nádrží 
ve  druhém kole plánů povodí; Sukce-
se rybích společenstev z hlediska eko-
logického potenciálu údolních nádrží.

Blok č. 3 Eutrofizace nádrží, ero-

ze, transport a  zdroje živin obsaho-
val témy: Zdroje splavenin v povodích 
a  jejich eutrofizační potenciál; Eutro-
fizační potenciál erozních částic v  ná-
držích; Vliv vnějšího a  vnitřního za-
tížení fosforem na  eutrofizaci nádrží 
ČR; Snižování odtokových koncentra-
cí fosforu v  boji proti eutrofizaci toků 
je i  u  malých ČOV akceptovatelným, 
snadno a  jednoduše řešitelným poža-
davkem; Jaké riziko představují rybníky 
v  procesu eutrofizace vodních nádrží; 
Transport fosforu pohledem standard-
ního monitoringu - něco nám v bilanci 
chybí?; Kontinuální in situ monitoring 
kvality vody – základ kvalitních dat pro 
kvalitní rozhodování.

Blok č. 4 Ochranná pásma vodá-

renských nádrží a dalších zdrojů ob-
sahoval témy: Stanovení ochranných 
pásem vodních zdrojů po  velké nove-
le vodního zákona. Poznatky z  praxe, 
zpracování návrhů OP, vliv na účinnost 
OP; Ochranná pásma vodních zdrojů 

a  vodárenských nádrží a  nezbytná no-
velizace právních předpisů; Ochranná 
pásma nádrží Povodí Labe, s. p.; Sledo-
vání pesticidů ve  vodárenských nádr-
žích a tocích ve správě Povodí Labe, s. p.

Blok č. 5 Revitalizační projekty ob-
sahoval témy: Snížení eutrofizace v po-
vodí VN Slezská Harta; Zvýšení bez-
pečnosti vodního díla Jordán; Entwic-
klung der Trophie in ausgewählten Tal-
sperren und Speichern des Freistaates 
Sachsen, die ausdrücklich zum Baden 
erlaubt sind (EU-Badegewässer) und 
Massnahmen zu einer Verbesserung 
der Wasserbeschaffenheit; Rtuť na pří-
toku do VD Skalka – vyhodnocení a ná-
vrhy opatření.

V  posterovej sekcii boli prezento-
vané postery: Kvalita sedimentov vy-
braných vodných nádrží na Slovensku 
a Společná opatření v oblasti ochrany 
vod na hraniční řece Dyji, ktoré sú uve-
dené v zborníku a ďalej postery Vodo-
hospodářský dispečink Povodí Mora-
vy, s.p.; Jakostní model povodí Svratky 
nad VN Brno; Měřící loď Povodí Mora-
vy, s.p.; Monitoring stojatých vod v po-
vodí Moravy; Návrh nových ochran-
ných pásem vodního zdroje VN Vír I; 
Rybářské obhospodařování vodáren-
ských nádrží a  Struktura fytoplankto-
nu ve VN Brno v letech 2010-2012, kto-
ré sú k dispozícii na web stránke http://
vodninadrze.pmo.cz/. Na tejto stránke 
je aj zborník z konferencie a ďalšie in-
formácie.

Exkurzia na  vodnej nádrži Brno 
bola zameraná na prezentáciu projek-
tu „Čisté povodí Svratky“, ktorý je viac-
ročným projektom zameraným na  vy-
riešenie dlhotrvajúcej nevyhovujúcej 
kvality vody v priehradných nádržiach 

Brno a  Vír premnožením siníc - cya-
nobakterií. Cieľom projektu bolo zní-
ženie odnosu živín z  povodia a  zníže-
nie zaťaženia tokov a  nádrží živinami, 
obmedzenie znečistenia z  bodových 
a plošných zdrojov znečistenia, obno-
venie prirodzenej rovnováhy v  štruk-
túre fytoplanktónu, obnovenie stabi-
lity výrazne poškodeného ekosysté-
mu vodnej nádrže Brno s  obnovením 
ekonomickej aktivity v  regióne a  vyu-
žitie viacúčelovej funkcie nádrže. Ďalej 
boli na exkurzii prezentované výsledky 
projektu „Realizace opatření na Brněn-
ské údolní nádrži“. Projekt nadväzu-
je na  projekt „Čisté povodí Svratky“ 
a  jeho cieľom bolo navrhnúť súbor 
opatrení, ktoré mali prispieť k  obno-
veniu priehrady ako kúpacieho mies-
ta pre mesto Brno. Projekt nemá v ce-
losvetovom meradle obdobu. Súbor 
všetkých navrhnutých opatrení fungu-
je úspešne ako celok a nie je možné po-
užiť jednotlivé opatrenia oddelene (za-
hŕňajú ošetrenie obnažených brehov 
nádrže vápenným hydrátom, výmenu 
rybej obsádzky z „bielych rýb“ na „dra-
vé ryby“, dávkovanie síranu železitého 
na vtoku do nádrže, aeráciu, ktorá za-
istila dostatočné prekysličenie celého 
objemu (cca 12 mil. m3) hlavného jaze-
ra nádrže, dávkovanie polyaluminium-
chloridu (PAX) do vodného stĺpca v ná-
drži a zber biomasy). 

Bližšie informácie o  konferencii 

možno nájsť na: http://vodninadrze.
pmo.cz/.

Foto: (zdroj: http://vodninadrze.

pmo.cz/cz/foto/vodni-nadrze-2012)

Konferencia Analytika odpadů II
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V  dňoch 27. a  28. novembra 2012 
sa v  hoteli Jehla,  Žďár nad Sázavou, 
uskutočnial konferencia Analytika od-
padů II. Hlavným organizátorom kon-
ferencie bola spoločnosť Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy v spo-
lupráci so Zdravotním ústavem se síd-
lem v  Ústí nad Labem a  Výskumným 
ústavem vodohosporářským T.G.Ma-

syaryka, v.v.i., CeHO. Konferenciu for-
mou prezentácie podporili spoloč-
nosti ALS Czech Republic, s.r.o., Labo-
ratoř Morava, s.r.o., Nicolet CZ, s.r.o., 
Thermofisher scientific (PRAHA) s.r.o., 
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. 
a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 

Rokovania konferencie sa zúčastni-
lo 120 účastníkov, z toho 6 zo Sloven-

ska. Na  priebehu konferencie sa zú-
častnili formou prezentácií (prednášky 
a postery) aj autori zo Slovenska.

Na  konferencii bolo prezentova-
ných 28 odborných príspevkov (25 
prednášok a 3 postery), ktoré sú uve-
dené v zborníku z konferencie.

Prednášky / postery  prezentované 
na  konferencii prezentovali široký 
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okruh otázok, týkajúcich sa problema-
tiky odpadov a  súvisiacej legislatívy, 
ako aj problematiky vzorkovania, ana-
lýzy a hodnotenia kvality. Do progra-
mu konferencie bola zaradená aj 
problematika sedimentov z  vodných 
tokov a nádrží, ktoré sa v určitom štá-
diu kvalitatívneho vývoja môžu stať 
odpadom.

PREDNÁŠKY PREZENTOVANÉ 
NA KONFERENCII:
–  Aktuální legislativa v  oblasti od-

padového hospodářství (současná 
a  budoucí) - Ing.  Andrea Jonášová, 
Ing. Václav Švorc, Ministerstvo život-
ního prostředí, Praha;

–  Normy pro charakterizaci odpadů - 
Ing. Lenka Fremrová, SWECO Hydro-
projekt, a.s., Praha;

–  Přístupy k  hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadů a  zdravot-
ních rizik při nakládání s nebezpeč-
nými odpady - MUDr.  Magdalena 
Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav, 
NRL pro hygienu půdy a  odpadů, 
Praha;

–  Význam způsobu zpracování 
dat z  analýzy odpadů pro správ-
né posouzení jejich vlastností - 
doc.  RNDr.  Jakub Hofman, Ph.D., 
Centrum pro výzkum toxických látek 
v  prostředí, Masarykova univerzita, 
Přírodovědecká fakulta, Brno;

–  Příprava položek zkoušení způ-
sobilosti, testování homogenity 
a stability, vyhodnocení - RNDr. Pa-
vel Kořínek, Ph.D., CSlab spol. s  r.o., 
Praha;

–  Požadavky na  zkoušky odpadů 
a  jejich dokumentaci v  právních 
předpisech - Ing.  Zdeněk Veverka, 
Ing.  Milena Veverková, UNIVERZA-
SoP, s.r.o., Praha;

–  Analýza těžkých kovů a nebezpeč-
ných látek v odpadech - Ing. Jiří Mi-
cenko, Ing.  Pavel Hudák, HUKOS, 
s.r.o., Ostrava-Hrabová;

–  Akreditace laboratoří pro rozbory 
odpadů včetně jejich vzorkování - 
Ing. Eva Klokočníková, Český institut 
pro akreditaci, o.p.s., Praha;

–  Problematika odběru a  úpravy 
vzorků zemin, sedimentů a sutí pro 
analýzu parametrů v sušině, vyhod-
nocení výsledků vůči stanoveným 
limitům - Ing.  Vladimír Bláha, EM-
PLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové;

–  Testování vlivu terénní úpra-
vy vzorku stavebního materiá-
lu na  analytické výsledky stanove-

ní v sušině - RNDr. Petr Kohout, For-
sapi, s.r.o., Praha, Ing. Pavel Bernáth, 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 
Labem, Ing.  Zdeněk Veverka, UNI-
VERZA-SoP, s.r.o., Praha;

–  Problematika vzorkování odpadů 
v nelegálním skladu výbušnin Bělá 
nad Svitavou - Ing.  Lukáš Groulík, 
DEKONTA a.s., Dřetovice;

–  Změny obsahu arzénu ve  staveb-
ním materiálu v tělese komína a do-
pady způsobu vzorkování na  hod-
nocení stavebního odpadu pro dal-
ší nakládání - Ing.  Pavel Bernáth, 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 
Labem, RNDr.  Petr Kohout, Forsapi, 
s.r.o., Praha;

–  Metodický pokyn pro stanovení 
obsahu rtuti a  kadmia v  přenos-
ných bateriích nebo akumuláto-
rech a problematika související s je-
jich stanovením - RNDr. Karel Hoch, 
CSc., Výzkumný ústav vodohospo-
dářský T.G.Masaryka, v.v.i., Praha;

–  Materiálová analýza zmesového 
komunálneho odpadu v  Košiciach 
- Ing.  Zita Takáčová, Technická uni-
verzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, 
katedra neželezných kovov a  spra-
covania odpadov;

–  Přednosti dvoustupňové vsádko-
vé zkoušky vyluhovatelnosti zr-
nitých odpadů a  kalů prováděné 
podle normy ČSN EN 12457-3 v po-
rovnání s  jednostupňovou vsád-
kovou zkouškou vyluhovatelnos-
ti zrnitých odpadů a kalů provádě-
né podle normy ČSN EN 12457-4 - 
Ing.  Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech 
Republic, s.r.o., Laboratoř Česká 
Lípa;

–  Přínosy nových výluhových testů 
monolitických odpadů - Ing.  Jana 
Zuberová, Ing.  Dagmar Sirotková, 
Výzkumný ústav vodohospodářský 
T.G.Masaryka v.v.i., Centrum pro 
hospodaření s odpady, Praha;

–  Vymezení povinných subjektů 
ohlašujících do  IRZ (Integrované-
ho registru znečišťování) z pohle-
du MPO - Ing.  Dana Sládková, Mi-
nisterstvo průmyslu a  obchodu, 
Praha; 

–  Legislatívne aspekty hodnotenia 
sedimentov vodných tokov a nádr-
ží v  SR - Ing.  Pavel Hucko, CSc., Vý-
skumný ústav vodného hospodár-
stva, Bratislava;

–  Validace metody aerobní oxida-
ce odpadů – AT4 - RNDr. Svatopluk 
Krýsl, CSc., Zdravotní ústav se sídlem 

v  Ústí nad Labem, Zkušební labora-
toř Plzeň;

–  Stanovení těžkých kovů v  odpad-
ních materiálech metodou ICP 
– OES - Ing.  Kristýna Urbánková, 
Ph.D., Výzkumný ústav stavebních 
hmot, a.s., Brno;

–  Automatizovaný screening orga-
nických polutantů v odpadních vo-
dách pomocí hmotnostní spektro-
metrie s vysokým rozlišením - Jaro-
slav Pól, Ph.D., Thermo Fisher Scien-
tific (Praha) s.r.o.;

–  Posouzení znečištění abiotických 
složek životního prostředí po  po-
žárech - prof. RNDr. Milada Vávrová, 
CSc., doc.  Ing.  Josef Čáslavský, CSc., 
MVDr.  Helena Zlámalová Gargošo-
vá, Ph.D., Ústav chemie a  technolo-
gie ochrany životního prostředí, Fa-
kulta chemická, Vysoké učení tech-
nické v Brně;

–  Novinky v  mikrobiologii odpadů 
- Ing.  Ladislava Matějů, Martina 
Štěpánková, Státní zdravotní ústav, 
Praha;

–  Vybrané patogenní bakterie v sedi-
mentech - RNDr.  Dana Baudišová, 
Ph.D., Ing.  Andrea Benáková, Ph.D., 
Výzkumný ústav vodohospodářský 
T.G.Masaryka v.v.i., Praha;

–  Využití stanovení ekotoxicity při 
hodnocení odpadů - Ing. Vít Matějů, 
ENVISAN-GEM, a.s., Praha.

POSTERY PREZENTOVANÉ 
NA KONFERENCII:
–  Vliv dlouhodobého uložení kom-

pozitů s obsahem odpadů na eko-
toxické vlastnosti - MVDr.  Hana 
Štegnerová, MVDr.  Ilona Kukletová, 
Ph.D., Výzkumný ústav stavebních 
hmot, a.s., Brno;

–  Chemické zloženie tuhých odpa-
dov ako výsledok zneškodňovania 
odpadov spaľovaním - RNDr.  Ró-
bert Polc, SLOVNAFT, a.s. SD & HSE 
Rafinéria, Bratislava, RNDr.  Lubomír 
Jurkovič, Ph.D., Univerzita Komen-
ského v Bratislave;

–  Špeciálne metódy výskumu ťažob-
ných odpadov - Mgr.  Peter Šottník, 
PhD., RNDr.  Ľubomír Jurkovič, PhD., 
Mgr.  Bronislava Lalinská-Voleková, 
PhD., Univerzita Komenského v Bra-
tislave, RNDr. Jaroslav Vozár, EL spol. 
s.r.o., Spišská Nová Ves.

Ďalšie informácie o  konferencii 

sú na  adrese: http://www.ekomoni-
tor.cz/seminare/2012-11-27#hlavni
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Veda, technika, technológia

Kalové pole po rekultivácii
Ing. Pavol Ďurica

ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom

ZSNP, a.s., dokončil projekt „Rekulti-
vácia odkaliska Kalové pole ZSNP, a.s., 
Žiar nad Hronom“. Tento mimoriadne 
náročný projekt zameraný na  odstrá-
nenie starej environmentálnej záťaže 
trval šesť rokov a  celkom na  sanáciu 
Kalového poľa bolo vynaložených 53 
mil. eur. Oproti pôvodnému termínu 
bol projekt dokončený o pol roka skôr.

 „Kalové pole, ktoré žiarska i slo-

venská verejnosť vnímala dlhé roky 

ako hrozbu, je dnes neškodným 

kopcom. Rekultivácia je európsky 

unikátny projekt, keďže nikde v Eu-

rópe nedošlo k  realizácii podobnej 

stavby. V  spolupráci s  projektan-

tom a významnými slovenskými od-

borníkmi, sme museli hľadať celý 

rad originálnych a inovatívnych rie-

šení, ktoré pri tvorbe projektu ne-

bolo možné predvídať,“ – povedal 
Ján Klimko, generálny riaditeľ ZSNP 
a  dodal: ZSNP, a.s., získal v  minulom 
roku za realizáciu projektu viacero vý-
znamných ocenení. Envirooskara v ka-
tegórii Enviro technológia, 1. miesto 
v národnom kole súťaže EKO 2011, 2. 
miesto v  medzinárodnom kole súťa-
že EKO 2011 a Národnú podnikateľskú 
cenu za životné prostredie v kategórii 
Proces.

Ak by ZSNP Kalové pole nesanoval, 
hrozil by únik alkalickej vody, jej pre-
tečenie cez hrádze do  okolia, čo by 

malo za  následok kontamináciu pod-
zemných vôd a pôd a to nielen v okolí 
odkaliska, ale aj recipientu Hron. Ďalej 
by postupne dochádzalo k znižovaniu 
stability telesa odkaliska, čo by mohlo 
mať za  následok pretrhnutie hrádzo-
vého systému a  v  neposlednom rade 
by pretrvávala vysoká prašnosť v celej 
Žiarskej kotline.

Odkalisko vzniklo v  minulosti ako 
dôsledok výroby oxidu hlinitého z bau-
xitu. Po skončení výroby tohto základ-
ného komponentu potrebného na vý-
robu hliníka, ostalo približne 10 mili-

ónov ton kalu a  alkalická voda, ktorej 
tu podľa hydrogeologického priesku-
mu v roku 2005 bolo 1,2 milióna kubic-
kých metrov. Výstavba bentonitovej 
podzemnej tesniacej steny v  rokoch 
1991-1997 zabránila únikom alkalickej 
vody z Kalového poľa do podzemných 
vôd a pôd v okolí odkaliska, no zároveň 
ročne pribúdalo približne 80 tisíc ku-
bických metrov zrážkovej vody, ktorá 
sa následne v odkalisku kontaminova-
la. Hrozilo pretečenie vody cez hrádze 
odkaliska. Pôvodné zámery biologickej 
rekultivácie telesa odkaliska sa ukáza-
li ako absolútne nevhodné. ZSNP za-
čal v roku 2001 alkalickú vodu spracú-
vať, pričom po vstupe nového majiteľa 
v roku 2002, investičnej skupiny Penta 
Investments, boli postupne vybudova-
né dve nezávislé technológie na vyso-

kej technickej úrovni zamerané na čis-
tenie vody. 

Od  roku 2004 bolo zrealizovaných 
množstvo inžiniersko-geologických, 
hydrogeologických a  geofyzikálnych 
prieskumov, ktoré pre projekt rekul-
tivácie odkaliska priniesli v  roku 2006 
úplne novú koncepciu. Jej najvýraznej-
šou novou časťou bolo zabezpečenie 
nepriepustnosti povrchu odkaliska. 

Celá plocha odkaliska je dnes pokry-
tá tesniacimi prvkami zatiahnutými až 
za bentonitovú stenu. ZSNP počas re-
kultivácie vybudoval monitorovací sys-

tém a stav odkaliska bude sledovať aj 
v budúcich rokoch.

Odkalisko je po  realizácii projektu 
nepriepustne uzavreté, čo zamedzuje 
vnikaniu zrážkovej vody do jeho telesa 
a  je začlenené do prírodného prostre-
dia. Od  roku 2001 do  októbra 2012 
ZSNP odčerpal z Kalového poľa a spra-
coval viac ako 2 milióny kubických 
metrov alkalickej vody. Realizácia pro-
jektu si vyžiadala obrovské množstvo 
prác, napríklad počas prípravy povrchu 
pred zakrytím bolo odťažených a pre-
skupených viac ako 100 tisíc m3 kalu.

Na  sanáciu Kalového poľa vynalo-
žil ZSNP celkom 53 mil. eur, väčšinou 
z vlastných zdrojov. Je to najväčšia in-
vestícia na odstránenie starej environ-
mentálnej záťaže v rámci súkromných 
firiem na Slovensku.

Kalové pole po rekultivácii.Kalové pole pred rekultiváciou.
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Zaznamenali sme

(H): 
Ducháček Libor – VERTIKÁLNÍ VARIABILITA POLOHY NULOVÉ IZO-
CHIONY V RÁMCI GEOMORFOLOGICKÝCH OBLASTÍ ČESKÉ REPUB-
LIKY
Macurová Zuzana – VPLYV ZMENY KLÍMY NA  VÝSKYT EXTRÉM-
NYCH PRIETOKOV NA POVODÍ VÁHU
Rodný Marek, Lukowski Mateusz – VYUŽITIE INDEXU SUCHA PRI 
MODELOVANÍ DYNAMIKY ZÁSOB VODY V PÔDE

(MAK):
Švec Marek – VYUŽITIE PRODUKTOV METEOROLOGICKÝCH DRU-
ŽÍC PRI TVORBE POLA  TEPLOTY VZDUCHU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
Výleta Roman – VPLYV VÝBERU METÓDY ODHADU PARAMETROV 
MARKOVOVHO MODELU PRVÉHO RÁDU NA SIMULÁCIU DENNÝCH 
ÚHRNOV ZRÁŽOK
Zechelová Karolína – ŠKÁLOVANIE KRÁTKODOBÝCH ÚHRNOV 
ZRÁŽOK VO VYBRANÝCH ZRÁŽKOMERNÝCH STANICIACH SLO-
VENSKA

(VH A):
Brouček Miroslav – THE IMPACT OF GROUNDWATER CHANGE 
DUE TO CHANNEL IMPROVEMENT ON SOIL-STRUCTURE INTERAC-
TION 
Palkovičová Andrea – VPLYV HAVARIJNÉHO ODSTAVENIA VOD-
NEJ ELEKTRÁRNE GABČÍKOVO NA HLADINOVÝ REŽIM DUNAJA
Šulc Dalibor – VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT IN-
TEZIVNÍHO CHODU SPLAVENIN V OTEVŘENÝCH KORYTECH

(VH B):
Czölderová Marianna, Valičková Mária – ODSTRAŇOVANIE VY-
BRANÝCH PRIORITNÝCH LÁTOK Z VÔD
Juričeková Katarína – VPLYV TOPOGRAFICKÉHO FAKTORA 
NA ODHAD STRATY PÔDY V POVODÍ
Pálinkášová Zuzana, Pindjáková Tatiana – INTERAKCIA PO-
VRCHOVÝCH A  PODZEMNÝCH VÔD NA  ODVODŇOVACÍCH 
KANÁLOCH VSN

Súťažné konferencie mladých
odborníkov v roku 2012

Slovenský výbor pre hydrológiu, Slovenská meteorologická spoločnosť a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na 
Slovensku sú už dlhé roky gestormi súťažných konferencí mladých odborníkov do 35 rokov v oblastiach hydrológie, meteorológie a kli-
matológie a vodného hospodárstva.  Koncom minulého roka  sa uskutočnili:  24. konferencia mladých hydrológov, 14. konferen-

cia mladých meteorológov a klimatológov a 11. konferencia mladých vodohospodárov. Hlavným organizátorom konferencií bol 
SHMÚ a z konferencií  vydal elektronický zborník všetkých zaslaných prác s ISBN  978-80-88907-81-7. Ďalšími organizátormi boli Katedra 
vodného hospodárstva krajiny SvF STU, Slovenská vodohospodárska spoločnosť a Global Water Partnership Slovensko. 

Súťažiaci  zaslali  spolu 51 príspevkov: 16 z oblasti hydrológie, 7 z oblasti meteorológie a klimatológie a 28 z oblasti vodného hospo-
dárstva. Vďaka rozhodnutiu ZZVH sme mohli súťaž mladých vodohospodárov rozdeliť do dvoch sekcí, a teda vodohospodárom aj ude-
liť  dvojnásobok ocenení.

(H) Hodnotiaca komisia mladých hydrológov bola v zložení: 

RNDr. Pavol Miklánek, CSc. (SVH) – predseda

prof. RNDr. Miriam Fendeková, PhD. (PRIF UK)
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc. (dôchodkyňa, GWP)
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.(SHMÚ) – anonymné posúdenie

Ing. František Doležal Ing., CSc., (ČZU Praha)
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. (ČZU Praha)
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (SvF STU)
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc. (SHMÚ)

(MAK) Hodnotiaca komisia mladých meteorológov a klimato-

lógov bola v zložení: 

RNDr. Pavel Šťastný, CSc. (SHMÚ) – predseda, anonymné posú-

denie

prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (MFF UK)
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. (MFF UK)

RNDr. Pavel Faško, CSc. (SHMÚ)
Mgr. Miriam Jarošová (SHMÚ)

(VH A) Hodnotiaca komisia mladých vodohohospodárov, sek-

cia A, bola v zložení: 

Ing. Vladimír Holčík – predseda

Ing. Mária Richnovská (ZZVH)
Ing. Mária Martincová (SVP)
Ing. Ingrid Kušníraková,  Ing. Martin Rybár (SVP) – zaslali anonym-

né posúdenie

(VH B) Hodnotiaca komisia mladých vodohohospodárov, sek-

cia B, bola v zložení: 

Ing. Pavel Hucko, CSc. (VÚVH) – predseda, anonymné posúdenie

doc. Ing. Ján Ilavský, PhD. (SvF STU)
Ing. Lea Mrafková, PhD. (SHMÚ)

Ocenené práce v jednotlivých súťažiach uvádzame bez udania poradia, podľa abecedy:

Hodnotiace komisie konštatovali, že súťaž bola veľmi vyrovnaná,  preto aj výber víťazných prác bol pomerne náročný. Súťažné práce 
môžu autori publikovať v odborných periodikách, a to podľa pokynov pre autorov, ktoré si jednotlivé periodiká stanovujú. 

Za organizátorov ďakujem všetkým účastníkom konferencií mladých odborníkov za férovú súťaž a víťazom srdečne gratulujem. 
Oľga Majerčáková
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Dohodu o udržateľnosti spoločného 
slovensko-poľského projektu cezhra-
ničnej spolupráce PLUSK na  hranič-
ných vodách Orava, Poprad a Dunajec 

podpísali 22. novembra 2012 generál-
ny riaditeľ Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, š.p. Banská Štiavni-
ca, Ing.  Marián Supek, a  riaditeľka Re-
gionálneho úradu vodného hospodár-
stva v Krakove, Joanna Slusarczyk. 

Predmetom projektu, ktorý sa re-
alizoval v  rokoch 2009 - 2011 v celko-
vej hodnote 1 mil. 850 tis. €, bolo vy-
tvorenie informačného systému s  in-

ternetovým portálom www.plusk.eu 
a rozsiahlym dátovým softvérom, ktorý 
poskytuje cenné informácie využiteľ-
né pri územnom plánovaní a  rozvojo-
vých aktivitách slovenských i poľských 
regiónov nachádzajúcich sa v  povo-

diach hraničných vodných tokov Ora-
va, Poprad a Dunajec. Informačný sys-
tém poskytuje údaje o kvantite i kvalite 
vôd v týchto vodných tokoch, informá-
cie o zdrojoch vypúšťania odpadových 
vôd do  vodných tokov, o  pôdnych 
i vodných biotopoch, mokradiach a ce-
lom hydroekologickom komplexe. To 
znamená, že z poskytnutých údajov sa 
dá dozvedieť aj to, či je možné na vod-
ný tok pripojiť čistiareň odpadových 
vôd, alebo či je možné vodu z vodné-
ho toku odoberať, resp. ju do neho vy-
púšťať tak, aby sa dobrý stav vodné-
ho toku nezhoršil. Výhodou je, že ob-
sah stránky sa operatívne aktualizuje, 
a tak stránka pomáha nielen profesio-
nálnym správcom tokov, ale aj obciam, 
samosprávam, úradom aj investorom. 

V  súvislosti s  podpisom dohody, 
na  základe ktorej sa slovenskí a  poľ-
skí vodohospodári dohodli, že infor-
mačný systém budú udržiavať aj naďa-
lej, šéf SVP, š.p., Ing. Marián Supek, po-
vedal: „Záujem nás, vodohospodárov, 
na  slovenskej i  poľskej strane je, aby 
tento projekt pokračoval, aby dochá-
dzalo k permanentnej výmene údajov 
a ich pravidelnej aktualizácii - či už je to 
v otázkach kvality vody alebo otázkach 
protipovodňovej ochrany.“  - luk -

Foto: P. Čadek

Projekt PLUSK dostal zelenú
na ďalších 5 rokov

Joanna Slusarczyk a Marián Supek pri podpise dohody.

Reklama

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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10. októbra 2012 oficiálne odštarto-
val vo Viedni projekt CO-WANDA (Kon-Kon-
vencia pre nakladanie s odpadmi z vn-
útrozemskej plavby na  Dunaji), ktorý 
potrvá do konca septembra 2014. Nad-
väzuje na  projekt WANDA (Naklada-

nie s  odpadom z  vnútrozemskej plav-
by na Dunaji) a  jeho kľúčovým cieľom 
je načrtnúť medzinárodnú dohodu pre 
nakladanie s  odpadom z  lodí platnú 
pre všetky podunajské krajiny. 

Medzinárodné organizácie, part-
neri z  vnútrozemskej vodnej dopra-

vy, odborníci pre oblasť odpadového 
hospodárstva a medzinárodného prá-
va z  9 podunajských krajín sa počas 
nasledujúcich 24 mesiacov budú zao-
berať úlohami, ktoré podporia imple-
mentáciu moderného cezhraničného 

systému nakladania s odpadom z lodí 
na Dunaji. 

Ide o:
���Vytvorenie technickej základne pre 

medzinárodnú dohodu - definova-
nie siete zariadení pre zber odpa-
du z  lodí, analýza prevencie vzni-

ku a spracovania odpadu na palube 
lodí, rozvoj aplikácií riečnych infor-
mačných systémov (RIS) v oblasti na-
kladania s odpadom z lodí a tiež po-
skytnutie aktuálnej, optimalizovanej 
verzie finančného modelu, ktorý bol 
vypracovaný v projekte WANDA.

���Implementovanie pilotných akcií 
pre zber odpadu z lodí v niektorých 
podunajských štátoch s cieľom veri-
fikovať navrhnutý finančný systém, 
kompenzačné mechanizmy a riečne 
informačné systémy.

���Návrh štruktúry a  znenia právneho 
dokumentu v  spolupráci s  Európ-
skou komisiou, medzinárodnými or-
ganizáciami a  národnými minister-
stvami, ktorý by tvoril základ medzi-
národného dohovoru medzi podu-
najskými krajinami. 
Projekt CO-WANDA je koordinova-

ný rakúskou plavebnou spoločnosťou 
via donau, vedúcim partnerom projek-
tu, a  je spolufinancovaný Programom 
nadnárodnej spolupráce pre juhový-
chodnú Európu. 

Slovensko v  projekte reprezentuje 
Výskumný ústav vodného hospodár-
stva. 

Pre viac informácií pre nakladanie 
s  odpadom z  lodí na  Dunaji navštívte 
stránku www.wandaproject.eu.  - šá -

foto: © via donau

Pokračovanie projektu
o nakladaní s odpadom na Dunaji

Vo Vodohospodárskom spravodajcovi č. 11 – 12/2012 sme na stránke 31 uverejnili článok, v  ktorom došlo k  chybe 
v titulku. Správny titulok je: Adsorpcia PO4

3-, SO4
2- a NO3

-  na prírodných materiáloch
Autorkám sa ospravedlňujeme.

-redakcia- 

Oprava
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V  Európe sa na  odber vzoriek 
z vodných tokov používajú rôzne me-
tódy. Projekt HESTIA skúmal a porov-
nával vhodnosť použitia rôznych me-
tód odberu vzoriek na  monitorova-
nie trendov. Pozdĺž toku Dunaja v po-
hraničnom regióne medzi Rakúskom 
a  Slovenskom bolo vybudovaných 
niekoľko odberových miest, na  kto-
rých bola testovaná vhodnosť na mo-
nitorovanie trendov pomocou pla-
veninových pascí a  pasívnych vzor-

kovačov. Počas jeden a  polročné-
ho obdobia boli na  týchto miestach 
odoberané rôzne vzorky vodného 
prostredia a  bol v  nich analyzovaný 
obsah vybraných prioritných látok. 
Výsledkom projektu je odporúčanie, 
ako majú členské štáty EÚ technicky 
a finančne optimálne vykonávať mo-
nitorovanie trendov prioritných látok 
vo vodnom prostredí.

Projekt HESTIA bol financovaný z Eu-
rópskeho fondu pre regionálny rozvoj 

s  finančným príspevkom rakúskeho 
Spolkového ministerstva pôdohospo-
dárstva, lesníctva, životného prostre-
dia a  vodného hospodárstva a  Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR.

Ďalšie informácie nájdete na  strán-
ke: http://www.umweltbundesamt.at/
umweltsituation/hestia_home/hestia_
home_sk/ (šá)

Foto: T. Hajdin

VÚVH a Umweltbundesamt
prezentovali výsledky projektu

10. decembra 2012 sa na pôde Výskumného ústavu vodného hospodárstva uskutočnilo záverečné sympózium k projektu 

HESTIA „Harmonizácia a hodnotenie techník odberu vzoriek pre monitorovanie trendov vo vodnom prostredí“. 

Išlo o spoločný projekt VÚVH a Rakúskej spolkovej agentúry pre životné prostredie (Umweltbundesamt). Sympóziu predse-

dali (na snímke zľava doprava): za slovenskú stranu Jarmila Makovinská a Branislav Vrana; za rakúsku stranu Oliver Gans, 

Franko Humer a Astrid Draxler.
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Postrehy zo zahraničia

Ing. Pavel Hucko, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Odborno-študijná cesta do Belgicka

V dňoch 2. – 7. 10. 2012 usporiadal 
Slovenský národný komitét IWA v spo-
lupráci s  cestovnou kanceláriou OME-
GA tours s. r. o. Bratislava odborno-štu-
dijnú cestu do Belgicka. Jej cieľom bolo 
oboznámiť účastníkov s  problemati-
kou zásobovania pitnou vodou, od-
kanalizovania a  čistenia odpadových 

vôd, ochranou vodných zdrojov a ma-
nažmentom povodia. V rámci návštevy 
ČOV Brusel, úpravne vody (ÚV) Tailfer 
- Lustin (Profondeville), vodných zdro-
jov v Modave, ÚV Kluizen a ČOV Loke-
ren (ale aj Európskeho parlamentu) sa 
účastníci stretli so zástupcami spoloč-
ností/firiem AQUIRIS, VIVAQUA, Vlaam-
se Maatschappij voor Watervoorzie-
ning, AQUAFIN a AQUAPLUS.

Prvý deň odborno-študijnej cesty 

bol venovaný ČOV Brusel sever a  Eu-
rópskemu parlamentu. 

ČOV BRUSEL SEVER 
Čistiareň odpadových vôd Brusel 

sever čistí odpadové vody od  obyva-

teľov, podnikov a dažďovú vodu zo se-
vernej oblasti mesta Brusel. Vyčistené 
vody vypúšťa späť do rieky Senna. ČOV 
bola postavená pozdĺž kanála Willebro-
ek, v blízkosti Buda Bridge. Prevádzku-
je ju spoločnosť AQUIRIS, pobočka me-
dzinárodnej skupiny Veolia, ktorá bola 
založená na základe výzvy na predkla-

danie ponúk vyhlásenej mestom Bru-
sel pre návrh, výstavbu a  prevádzku 
čistiarne odpadových vôd v Bruseli se-
ver po  dobu dvadsiatich rokov. Kapa-
cita ČOV je 1,4 milióna EO. Prevádzka 
ČOV začala v marci 2007. Technologic-
ky je rozdelená do štyroch celkov pod-
ľa konkrétneho stupňa čistenia. Všetky 
prevádzky sú umiestnené v budovách 
(zakryté). Technologický proces čiste-
nia odpadových vôd pozostáva z  me-
chanického stupňa, biologického stup-
ňa, kalového hospodárstva a  čistenia 
vzduchu. Kapacita biologického stup-
ňa je 8,2 m3/s. V  biologickom stupni 
sa okrem organického znečistenia od-
straňujú aj dusík a fosfor. Samotná ČOV 
je schopná akumulovať dvojnásob-

né množstvo vody v dažďových nádr-
žiach. Kal vznikajúci pri procese úpra-
vy vody je spracovávaný v ČOV. Vďaka 
oxidácii vzduchom za mokra sa objem 
kalu odstránením vody a  organických 
látok zníži o  viac ako 99 %. Výsledný 
produkt spracovania kalov má využitie 
v  rôznych priemyselných odvetviach 

(napr. pri výrobe tehál, cementu). Časť 
vyprodukovaného kalu sa spracová-
va na bioplyn. Vzhľadom na to, že čis-
tiareň odpadových vôd sa nachádza 
v  mestskom prostredí, je požiadavka 
na  zamedzenie akéhokoľvek vplyvu 
prevádzky na  miestnych obyvateľov/
okolie (riešenie zápachu). Z  uvedené-
ho dôvodu sú všetky zariadenia úplne 
zakryté, centrálne odvetrávané a odsá-
vaný vzduch je následne chemicky ale-
bo biologicky čistený.

EURÓPSKY PARLAMENT
Účastníci odborno-študijnej cesty 

navštívili Európsky parlament, kde sa 
stretli so slovenským zástupcom Odde-
lenia návštev a seminárov. V rámci spo-

Účastníci v Európskom parlamente.
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ločného stretnutia im boli poskytnuté 
informácie o  fungovaní a vzájomných 
vzťahoch medzi Európskou komisiou, 
Európskym parlamentom a Radou mi-
nistrov. Tiež boli poskytnuté informá-
cie o  fungovaní komisií, parlament-
ných výborov a  politických skupín pri 
Európskom parlamente a o účasti slo-
venských eurokomisárov na  činnos-
tiach vo výboroch. V ďalšej časti stret-
nutia zástupcovia Európskej komisie 
DG Životné prostredie, Christof Mainz 
a  Mihaela Raluca Dugoiasu, prezento-
vali prednášku na  tému „Implemen-
tation of the Urban Waste Water Tre-
atment Dir. and Drinking Water Direc-
tive in Slovakia“. Prezentácia je k dispo-
zícii u Ing. P. Hucka, CSc.

Druhý deň odborno-študijnej cesty 
bol venovaný ÚV Tailfer - Lustin (Pro-
fondeville) a  vodným zdrojom (VZ) 
v Modave.

ÚV TAILFER - LUSTIN
Úpravňa vody vyrába pitnú vodu zo 

surovej vody z  rieky Meuse a  posky-
tuje asi 30 % z  celkovej výroby vody 
v spoločnosti Vivaqua. ÚV sa nachádza 
9 km južne od  mesta Namur, na  pra-
vom brehu rieky Meuse, ktorá prame-
ní vo Francúzsku 300 km od obce Lus-
tin. Výrobná kapacita, ktorá môže byť 
využitá z  rieky Meuse, je 3 m3/s alebo 
cca 260 000 m3/deň. ÚV je riešená mo-
dulárnym spôsobom a  je rozdelená 
do 4 jednotiek po 60 000 m3/deň, v dl-

hodobom pláne je kapacita až 180 000 
a 240 000 m3/deň v špičkovom režime. 
Odber surovej vody sa realizuje dvo-
ma potrubiami, ktoré zasahujú do ko-
ryta rieky až 20 m od  brehu. Surová 
voda, ktorá prešla cez mikrositá, sa čer-
pá na predozonizáciu. Cieľom je zlepšiť 
biologickú rozložiteľnosť a  odstráne-
nie organických látok (pesticídy, rôzne 
mikroskopické častice, chlórované or-
ganické látky, drogy). Od tohto miesta 
je úpravňa rozdelená na štyri nezávis-
lé moduly. Na  dosiahnutie optimálnej 
hodnoty pH vody sa používa kyselina 
sírová a na koaguláciu síran hlinitý. Pre 
zvýšenie účinnosti koagulácie sa pou-
žíva aktívny oxid kremičitý. Usadzova-
nie vzniknutej suspenzie sa uskutoč-
ňuje v dvoch etapách. Prvá je pulzné-
ho typu (flotácia) a druhá sa vykonáva 
v  pozdĺžnych statických usadzovacích 
nádržiach. Filtrácia sa vykonáva na bio-
filtroch (5 na  každý modul s  vrstvou 
80 cm granulovaného aktívneho uh-
lia (GAC) a  40 cm piesku). Rozpustené 
organické látky sú čiastočne degrado-
vané mikroorganizmami, ktoré sa na-
chádzajú v náplni filtra. Po filtrácii voda 
postupuje na  ozonizáciu, kde sa apli-
kuje druhá dávku ozónu. Následne sa 
voda vedie na ďalšiu filtráciu na biolo-
gických filtroch s  3 m náplňou granu-
lovaného aktívneho uhlia. Na  zabez-
pečenie dezinfekcie sa používa chló-
rovaná voda. Kaly vznikajúce v procese 
úpravy vody sa po  spracovaní využí-
vajú ako surovina pri výrobe cementu 
alebo v poľnohospodárstve.

VODNÉ ZDROJE MODAVE
Vodné zdroje Modave sú najväč-

ším zdrojom podzemných vôd v  Bel-
gicku. Denná produkcia je 53  000 až 
80 000 m3 v závislosti od klimatických 
podmienok v  roku. Zdroje sa nachá-
dzajú v údolí rieky Hoyoux (prítok rie-
ky Meuse), viac ako 100 km juhozá-
padne od  Bruselu a  podieľajú sa 20 % 
na zásobovaní pitnou vodou v spoloč-
nosti VIVAQUA. História vodných zdro-
jov v Modave sa datuje od roku 1882, 
keď kráľ Leopold II. vyhlásil súťaž na za-
bezpečenie veľkých miest pitnou vo-
dou, najmä potom aglomerácie Bru-
sel vzhľadom na  zvyšovanie sa počtu 
obyvateľov. Plány na  využitie zdrojov 
sa začali realizovať až v roku 1907 bu-
dovaním záchytných galérií. Slávnost-
né otvorenie sa uskutočnilo 20. mája 
1922 a prvá voda bola dodávaná v júni 
1922. V  roku 1923 bola voda zo zdro-

ÚV Lustin – galéria filtrov.

ÚV Lustin – mikrositá.
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Postrehy zo zahraničia

jov v  Modave dodávaná do  ďalších 
častí „Flandier“. Na  začiatku 20. storo-
čia bolo vybudovaných 5 km záchyt-
ných štôlní s  cieľom zachytiť a  zhro-
maždiť vodu. Zachytávanie vody sa 
deje v spodnej časti údolia rieky vo vá-
pencových skalách, kde sú vybudova-
né priepustné galérie paralelne s nivou 
rieky, tesne nad jej úrovňou, čo umož-
ňuje zbierať podzemné vody, ktoré zá-
sobujú rieku. Zachytávaná podzem-
ná voda presakuje podložím z  náhor-
ných plošín a svahov okolitého údolia 
mesiace, dokonca roky. V  záujme za-
bezpečiť ochranu kvality vody spoloč-
nosť VIVAQUA vykúpila všetky pozem-
ky v chránenej oblasti vodného zdroja, 
vrátane zámku Modave. V  rámci zlep-
šenia infiltračných vlastností povodia 
sa cielene mení skladba drevín v  le-
soch a  namiesto ihličnatých sa sadia 
listnaté. 

Tretí deň odborno-študijnej cesty 

bol venovaný ÚV Kluizen a ČOV Loke-
ren.

ÚV KLUIZEN 
Úpravňa vody Kluizen patrí spoloč-

nosti Vlaamse Maatschappij voor Wa-
tervoorziening. Vyrába a  dodáva pit-
nú vodu úpravou povrchovej vody 
z dvoch akumulačných nádrží o celko-
vej kapacite 10,9 mil. m3 (objem 6,4 mil. 
a 4,5 mil. m3/plocha 50 a 45 ha). Povr-
chová voda sa získava z  husto osídle-
nej oblasti. To sa zákonite odzrkadľu-
je na jej kvalite, ako aj možnosti získa-
vania – čerpania vody do  zásobných 
akumulačných nádrží (cca 5 mesiacov 
v roku, v letnom období, nie je možné 
čerpať vodu z povodia). Vysoký obsah 
živín v surovej vode môže spôsobovať 
jej eutrofizáciu v  akumulačných nádr-
žiach. Odber surovej vody na  úpravu 
sa uskutočňuje alternatívne, buď z jed-
nej alebo druhej nádrže, v  závislos-
ti od  jej kvality. Produkcia pitnej vody 
je 60 000 m3/deň. Voda z týchto nádrží 
sa upravuje na pitnú vodu radou tech-
nologických stupňov, ktoré sa postu-
pom času rozširovali/dopĺňali. Úpra-
va zahŕňa nasledujúce stupne: mikro-
sitovanie, biologická nitrifikácia, flotá-
cia (pomocou AlCl3, aktívneho kremíka 
a polyméru), usadzovanie, dvojvrstvo-
vá filtrácia cez hydroantracit a  piesok, 
resp. rýchlofiltrácia cez hydroantracit a  
cez piesok, ozonizácia, biologická a ad-
sorpčná filtrácia cez granulované aktív-
ne uhlie. Vzhľadom na to, že v surovej 

vode sa nachádza amoniak, je zarade-
ná do procesu úpravy vody nitrifikácia, 
ktorá má za úlohu ho oxidovať. Výsled-
ný obsah dusičnanov v pitnej vode vy-
hovuje limitom pre pitnú vodu. Úlo-
hou ozonizačného stupňa je odstráne-
nie organických látok, zápachu a  pa-
chutí. Použitie filtrov s aktívnym uhlím 
slúži na  zlepšenie chute a  vône, likvi-
dáciu pesticídov, zníženie obsahu or-
ganických látok a  ťažkých kovov, od-
stránenie voľného chlóru, zníženie far-

by z huminových látok. Finálna dezin-
fekcia vyrobenej vody je zabezpečená 
NaClO.

ČOV LOKEREN
V rámci návštevy ČOV Lokeren bola 

uskutočnená prezentácia firmy AQUA-
FIN a  samotná prehliadka ČOV. Firma 
AQUAFIN je belgickou spoločnosťou, 
ktorá sa špecializuje na čistenie odpa-
dových vôd a  pôsobí hlavne vo flám-
skej časti Belgicka. Spoločnosť bola za-
ložená v  roku 1990 flámskou vládou, 
ktorá je tiež jej jediným akcionárom. 
Poslaním spoločnosti je navrhovať, 
prefinancovať, stavať a  prevádzkovať 
všetky nadobecné infraštruktúry po-
trebné na čistenie mestských odpado-
vých vôd a optimalizovať všetky hlav-
né kanalizácie a čistiarne odpadových 
vôd, ktoré AQUAFIN prevzal z  Flám-
skej agentúry pre životné prostredie. 
Okrem aktivít v Belgicku (Flámsku) fir-

ma ďalej pôsobí v  Európe, na  stred-
nom východe a v Číne. Dcérska spoloč-
nosť AQUAPLUS (100 %-ná účasť firmy 
AQUAFIN) sa zameriava na  obchodnú 
činnosť. V Belgicku sa okrem iného za-
meriava na  priemysel a  poradenstvo 
a  prevádzkuje niekoľko veľkých prie-
myselných čistiarní odpadových vôd. 
Medzinárodne často pôsobí AQUA-
PLUS subdodávateľsky ako konzultant.

ČOV Lokeren je malá čistiareň od-
padových vôd (54 tis. EO). Nemá zara-
dený terciárny stupeň čistenia. Objek-
tová skladba je štandardná – skladá sa 
z mechanického stupňa (hrablice, lapa-
če piesku a tukov, primárne usadzova-
cie nádrže), biologického stupňa (akti-
vácia), dosadzovacích nádrží a kalové-
ho hospodárstva s  využitím centrifúg 
na  odvodnenie kalu. Vyprodukovaný 
kal sa neskládkuje, ale používa sa ako 
surovina v cementárňach.

V  rámci jednotlivých návštev boli 
tiež uskutočnené diskusie so zástup-
cami jednotlivých spoločností na témy 
organizovania vodného hospodár-
stva v Belgicku, na formy odplát/cenu 
vody a iné. Napr. cena vodného a stoč-
ného je diferencovaná podľa ročnej 
spotreby vody na obyvateľa (0 – 15 m3,
15 – 30 m3, 30 – 60 m3 a  viac ako
60 m3/obyv/rok). Tiež rozlišujú tarify 
pre odvedenie vôd, a  to priemyselné 
(0 – 5 000 m3 a viac ako 5 000 m3) a iné 
- nie od domácností.

Ďalej boli v rámci odborno-študijnej 
cesty navštívené prístav Zeebrugge 
(časť jeho územia vznikla ohrádzova-
ním morského dna a zasypaním), mes-
tá Brusel, Gent, Brugge (história miest 
spojená s  lodnou dopravou, vodné 
cesty a  kanály) a  Oostende (rekreač-
ná oblasť na pobreží Severného mora) 
a Atómium v Bruseli postavené pri prí-
ležitosti svetovej výstavy EXPO 58.

Na  záver si dovoľujem v  mene 
všetkých účastníkov odborno-študij-šetkých účastníkov odborno-študij-etkých účastníkov odborno-študij-ých účastníkov odborno-študij-ch účastníkov odborno-študij-účastníkov odborno-študij-astníkov odborno-študij-íkov odborno-študij-kov odborno-študij-
nej cesty vysloviť vďaku SNK IWA za jej 
zorganizovanie, najmä Ing.  Vlastimi-
lovi Rybárovi, členovi predsedníctva 
SNK, ktorý sa na  túto úlohu podujal, 
a  cestovnej kancelárii OMEGA tours s. 
r. o. Bratislava za pomoc pri jej zorga-
nizovaní. Vďaka  tiež patrí sprievodky-
ni, pani Ing. Dagmar Balounovej, ktorá 
nás na odborno-študijnej ceste sprevá-študijnej ceste sprevá-tudijnej ceste sprevá-
dzala a poskytla nám mnohé zaujíma-
vé informácie. 

Foto: autor

(ďalšie fotografie k článku 
sú na 3. strane obálky)

Vodné zdroje v Modave – záchytná štôlňa.
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Zaznamenali sme

V dňoch 12. - 14. novembra 2012 sa 
v hoteli SOREA Máj v Liptovskom Jáne 
konala už 44. konferencia vodohospo-
dárov v  priemysle s  medzinárodnou 
účasťou.

Na organizovaní konferencie sa po-
dieľali Ministerstvo životného prostre-
dia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, 
STU - Stavebná fakulta, Katedra zdra-
votného a  environmentálneho inži-
nierstva, ASPEK Bratislava, Hydrotech, 
a.s., Slovenská inšpekcia životného 
prostredia a HEKAS, s.r.o.

Konferencia nadviazala na  pred-
chádzajúce konferencie, ktoré sa 
uskutočňujú od  roku 1968. Bol vy-
tvorený priestor na  prezentáciu naj-
novších poznatkov v legislatíve život-
ného prostredia, v  technických nor-
mách, v  technológiách úpravy vôd, 
v  hospodárení s  vodou v  čistení od-
padových vôd, v  nakladaní s  látkami 
škodiacimi vodám, a  zneškodňovaní 
odpadov.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 
180 vodohospodárov priemyslu, vo-
dohospodárskych orgánov a  orga-
nizácií, vysokých škôl, výskumných 
ústavov a  pracovníkov inšpekcie ži-
votného prostredia. Na  konferencii 
boli v prvý večer premietnuté odbor-
né filmy.

Po úvodnej prednáške Ing. D. Čereš-
ňáka, generálneho riaditeľa Sekcie vôd 
MŽP SR, v ktorej poukázal na aktuálne 
otázky vodného hospodárstva, nasle-
dovali prednášky prvého tematické-

ho okruhu:

–  RNDr. V. Jánovej, PhD, generálnej ria-
diteľky Sekcie geológie a prírodných 
zdrojov MŽP SR, o  právnej úprave 
problematiky environmentálnych zá-
ťaží na Slovensku,

–  Ing.  A. Bujnovej , riaditeľky Odboru 
vodnej politiky MŽP SR, o  vodnom 
plánovaní - vodné plány,

–  Ing. K. Jankovičovej, riaditeľky Odbo-
ru ochrany ovzdušia MŽP SR, o trans-

formácii smernice o  priemyselných 
emisiách do právnej úpravy SR,

–  Ing.  V. Blažíčka, MŽP SR, o  stave 
a  koncepcii navrhovanej legislatívy 
v odpadovom hospodárstve,

–  Ing.  P.  Jecha, generálneho riaditeľa 
ASPEK, o  oceňovaní environmentál-
neho správania podnikateľského sek-
tora,

–  Ing. R. Hudeca a Ing. P. Panenku z Vo-
dohospodárskej výstavby, š. p., o sú-
časnom stave výkonu technicko-bez-
pečnostného dohľadu nad odkaliska-
mi,

–  Ing.  J. Poórovej PhD. a  kol. z  SHMÚ 
Bratislava, o disponibilných vodných 
zdrojoch, režime prietokov na  to-
koch Slovenska a ich meraní,

–  Ing.  J. Hétharšiho, PhD. o procesoch 
schvaľovania a  povoľovania malých 
ČOV.

Druhý tematický okruh tvorili 
prednášky pracovníkov Slovenskej in-
špekcie životného prostredia:

Hlavná inšpektorka Útvaru integro-
vaného povoľovania a kontroly, Ing. H. 
Nitschneiderová, hovorila o  imple-
mentácii smernice o  priemyselných 
emisiách v SR,
–  Ing. C. Burda zo SIŽP ÚIPK Bratislava 

prezentoval referenčné dokumenty 
o BAT a výmenu informácií v procese 
integrovaného povoľovania,

–  Ing. G. Ganse a Ing. Žilinčík zo SIŽP, 
IŽP Žilina OIOV informovali o vývo-
ji a  riešení mimoriadnych zhoršení 
vôd na území v pôsobnosti SIŽP IŽP 
Žilina,

–  Ing.  J. Kňazovická, SIŽP IŽP Banská 
Bystrica OIOV hovorila o  poznat-
koch z  kontrolnej činnosti SIŽP IŽP 
Banská Bystrica OIOV podľa zákona 
č. 261/2002 Z. z.,

–  Ing. M. Cvinček, SIŽP IŽP Žilina, OIOH 
uviedol povinnosti pôvodcu odpa-
dov podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch.

Tretí okruh prednášok sa venoval 

technológiám úpravy vôd, odvádzania 
a čistenia odpadových vôd
–  Ing.  M. Kresconko, Ing.  Ďurček, Pro-

Minent Slovensko s.r.o. Bratislava ho-
vorili o úprave povrchovej a podzem-
nej vody ultrafiltráciou,

–  Ing. K. Munka, PhD., Ing. J. Brtko a kol. 
VÚVH Bratislava informovali o použí-
vaní železitých sorpčných materiálov 
pri odstraňovaní antimónu z vody,

–  Ing. V. Višacký, PhD. , VÚVH Bratislava 
vo svojej prednáške uvedenej v zbor-
níku predstavil membránové procesy 
pri úprave vôd,

–  Ing.  Tóthová, PhD., Katedra ZEI SVF 
STU, Ing.  Gibala, PhD., Ing.  P.  Brtko, 
DHI Slovakia s.r.o. Bratislava hovorili 
o rizikách zásobovania vodou,

–  Ing. P. Belica, CSc., Ing. J. Hlinka a kol., 
VÚVH Bratislava sa v zborníku veno-
vali odvádzaniu a  čisteniu komunál-
nych odpadových vôd v SR,

–  Ing.  R. Pešoutová, MSc a  kol. CREA 
Hydro Energy o.s. Brno informovali 
o  využití AOP pri dočisťovaní odpa-
dových vôd,

–  Doc.  Ing.  P.  Hlavinek, CSc. A  kol. so 
Stavenej fakulty VUT Brno hovoril 
o  využití membránových bioreakto-
rov pre čistenie odpadových vôd,

–  Ing. A. Gotzingerová, Doc. Ing. P. Hla-
vínek, CSc. zo Stavebnej fakulty VUT 
Brno sa venovali odstraňovaniu xe-
nobiotík z  priemyselných odpado-
vých vôd,

–  Ing.  V. Plotený, Ing.  S. Piňas, ASIO, 
s.r.o. Brno hovorili o energii, ako ďal-
šom parametri pri čistení odpado-
vých vôd,

–  Ing.  V. Hlavačka, PhD., EVH SK s.r.o. 
Bratislava uviedol možnosti využitia 
štandardných BČOV v  priemyselnej 
sfére.

Vo  štvrtom okruhu boli pred-

nášky vodohospodárov v  priemysel-
ných podnikoch:
–  Mgr.  K. Főldešová, Slovnaft a.s.- 

SD&HSE Logistika informovala o  sa-

44. konferencia vodohospodárov
v priemysle

Ing. Július Hétharši, CSc.

Bratislava
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Cena pre „malú vodu“

nácii starých environmentálnych zá-
ťaží na logistických prevádzkach spo-
ločnosti Slovnaft, a.s.,

–  Ing.  G. Gregor a  Ing.  M. Matušková 
z SHP Harmanec hovorili o skúsenos-
tiach z využívania IC reaktora pri čis-
tení papierenských priemyselných 
OV v SHP Harmanec,

–  Ing. M. Ťahúňová, ZSNP a.s. Žiar nad 
Hronom informovala o  úspešnom 
ukončení rekultivácie odkaliska ZSNP 
a.s.. Realizáciou rekultivácie odkaliska 

sa vyriešil dlhodobý problém alkalic-
kých vôd, ktoré predstavovali vysoké 
nebezpečenstvo pre životné prostre-
die - je treba uviesť, že náklady s re-
kultiváciou skládky predstavovali 
cez 35 mil. EUR, čo v rámci Slovenska 
predstavuje najvyššie náklady reali-
zovaných stavieb tohto druhu. Pod-
niku ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom slú-
ži ku cti, že nehľadal únikové cesty, 
ako tieto investície nerealizovať. Re-
alizáciou rekultivácie odkaliska priš-

lo k ozdraveniu životného prostredia 
v Žiarskej kotline.
Záver konferencie bol zameraný 

na  celkové zhodnotenie a  sumarizá-
ciu najdôležitejších poznatkov a  skú-
seností.

Ďalšia konferencia vodohospodárov 
v priemysle je plánovaná na november 
2013. Budeme radi, ak aj Vy prispeje-
te svojimi poznatkami na takmer jubi-
lejnej 45. konferencii vodohospodárov 
v priemysle.

Minulý rok v novembri po štvrtýkrát udeľovali Cenu mesta Mülheim za významné vý-
sledky aplikovaného výskumu a implementácie inovatívnych koncepcií v oblasti vodá-
renských a kanalizačných systémov. Cenu udeľujú spoločnosti RWE Aqua GmbH a RWW  
Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH.

Do štvrtého ročníka prihlásili uchádzači z ôsmich krajín 35 projektov, z nich porota ako 
víťazný vybrala projekt, ktorý viedol prof. Dr. Wolfgang Kinzelbach z ETH Zürich. 

Cena sa udeľuje  každé dva roky a je spojená s finančnou odmenou 20 000 €. Do ďal-
šieho ročníka Ceny mesta Mülheim 2014 bude možné nové návrhy predkladať od októbra 2013. Záujemcovia o túto súťaž 
nájdu viac podrobností na www.muelheim-water-award.com. 

podľa tlačovej správy spracovala - OM -

Zaznamenali sme

Zľava doprava: Dr. Hans Peter Kaiser (Wasserversorgung Zürich), Dr. Franz-Josef Schulte (RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH), Dagmar Mühlenfeld 
(Lord Mayoress of Muelheim), Prof. Dr. Wolfgang Kinzelbach (ETH Zürich),  Dr. Christoph Hilz (RWE Aqua), Dr. Gero Bauser (Camille Bauer, Wohlen), Prof. Dr. Harrie Jan 
Hendricks-Franssen (Forschungszentrum Jülich).



30 ������������	�
����	�������������������� 

Zo života organizácií

Na  sklonku roka 2012 si spoločníci, za-
mestnanci, obchodní partneri a  priaznivci 
spoločnosti Hydrocoop pripomenuli 20. vý-
ročie jej založenia. Tak, ako uplynulých 20 
rokov vývoja v našej spoločnosti znamenalo 
prevratné zmeny v živote každého z nás, tak 
aj 20 rokov v prípade obchodnej spoločnos-
ti je dostatočne dlhá doba na  to, aby bolo 
možné vyhodnotiť niekdajšie zámery, ich 
naplnenie, ako aj súčasnú perspektívu.

Začalo sa to po spoločenských zmenách 
v  r.1989. Rozhodnutím Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR, ako zakladateľa, bol pô-
vodný štátny podnik Hydroconsult š. p., kto-
rý mal v  tom čase vyše 1000 zamestnan-
cov, rozdelený na  niekoľko samostatných 
subjektov. Neskôr, 16.11.1992, bola podpi-
som spoločenskej zmluvy založená obchod-
ná spoločnosť Hydrocoop spol. s  r.o., ktorá 
bola zapísaná do Obchodného registra dňa 
3.12.1992. Od 1.2.1993 začala novovytvore-
ná spoločnosť aktívnu obchodnú činnosť.

Hydrocoop spol. s r.o. je konzultačná spo-
ločnosť, ktorá sa zaoberá projektovou, inži-
nierskou a konzultačnou činnosťou v oblasti 
vodohospodárskych a ekologických stavieb, 
t. j. najmä v oblasti zásobovania vodou, od-
kanalizovania, úpravy vody, čerpacích sta-
níc, čistenia odpadových vôd, povodňovej 
ochrany a skládok tuhých odpadov. Spoloč-
nosť vznikla z  vybraných pracovníkov pô-
vodného štátneho podniku. Prvoradým cie-
ľom pri jej vzniku bolo zachovať v  jednej 
spoločnosti zdatných projektantov so vzde-
laním, skúsenosťami a znalosťou problema-
tiky a zabrániť tak ich rozptýleniu do malých 
firiem – fyzických osôb, ktoré nie sú z hľadis-
ka svojich možností schopné zabezpečiť prí-
pravu veľkých stavieb. Z dnešného pohľadu 
môžeme konštatovať, že tento cieľ sa poda-
rilo dosiahnuť.

V súčasnosti je Hydrocoop súkromná spo-
ločnosť s priemerným ročným obratom oko-
lo 1,5 mil. €, v krízových rokoch okolo 700 tis. € 
a zamestnáva 20 stálych zamestnancov. Spo-
ločnosť postupne omladzuje svoje pracovné 
skupiny zväčša o absolventov univerzitných 
smerov so zameraním na vodohospodárske 
stavby. Podarilo sa jej vytvoriť zdravú a pro-
duktívnu štruktúru skúsených odborníkov 
s absolventmi, ktorí majú takto možnosť od-
borne aj ľudsky rásť, čo často nie je v dnešnej 
dobe bežným javom. 

Okrem stálych pracovníkov má Hydro-
coop široký okruh externých spolupracov-

níkov, ktorí pôsobia najmä v  oblasti overo-
vania technologických výpočtov pre ČOV 
a  úpravne vôd, výpočtových modelov sto-
kových sietí, prekladateľských prác a  pro-
jektových profesií ako ústredné vykurova-
nie, vzduchotechnika ap. Okrem stavebných 
a  vodohospodárskych častí projektov Hyd-
rocoop zabezpečuje vlastnými zamestnan-
cami spracovanie strojnotechnologických, 
ako aj rozpočtových a  ekonomických čas-
tí dokumentácií. Elektročasť a statika sú za-
bezpečované v subdodávkach u kooperujú-
cich firiem.

V  prípade riešenia neobvyklých problé-
mov Hydrocoop spolupracuje s  vybranými 
skúsenými odborníkmi v  príslušnom odbo-
re, ktorí v  takom prípade pracujú pod na-
šou gesciou. V odborných otázkach Hydro-
coop často úzko spolupracuje s odborníkmi 
z technických univerzít, ako aj z výskumných 
ústavov.

Hydrocoop, členská organizácia ZZVH, 
je tiež členom SNK IWA (Internastional Wa-
ter Association), Slovenskej vodohospodár-
skej spoločnosti a pridruženým členom ATV. 
Naši odborníci sú členmi Slovenskej komory 
stavebných inžinierov a Asociácie čistiaren-
ských expertov SR.

Našim zákazníkom ponúkame spolu-
prácu v  oblasti všetkých stupňov príprav-
nej, projektovej a  prevádzkovej dokumen-
tácie stavieb od  štúdií uskutočniteľnosti, 
technicko-ekonomických štúdii, investič-
ných zámerov a  analýz cez dokumentácie 
EIA, dokumentácie pre územné a  staveb-
né konanie, realizačné dokumentácie až 
po  projekty skutočného vyhotovenia sta-
vieb, prevádzkové a  manipulačné poriad-
ky a pasporty vodohospodárskych zariade-
ní. Ďalšími našimi činnosťami sú autorský 
dozor, výkon stavebného dozoru (aj pod-
ľa FIDIC) a  inžinierska činnosť, v  rámci kto-
rej našim zákazníkom zabezpečujeme kom-
plexné služby až po vydanie právoplatného 
územného rozhodnutia alebo stavebného 
povolenia.

K  najnáročnejším úlohám v  poslednom 
období patrili najmä návrhy rekonštrukcie 
ÚČOV Bratislava-Vrakuňa a  ČOV Petržalka, 
ako aj už čiastočne zrealizované riešenie od-
kanalizovania malokarpatského regiónu. Re-
ferenčný súpis našich realizovaných dodá-
vok projektov spolu s  názvom príslušného 
investora je uvedený na našej stránke www.
hydrocoop.sk. 

Od  roku 1995 Hydrocoop spol. s  r.o. za-
bezpečuje pre svojich zákazníkov vypraco-
vanie žiadostí do fondov EÚ na poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, ako aj 
dokumentácií na verejné obstarávanie prác 
a  služieb (tendrové dokumentácie) spoje-
né s  implementáciou príspevkov z  fondov 
EÚ. V tejto súvislosti spoločnosť Hydrocoop 
v  minulosti pôsobila najmä ako spracova-
teľ žiadostí o pridelenie prostriedkov z pred-
vstupových fondov, ako boli Phare, Phare 
CBC, resp. ISPA a po vstupe SR do EÚ a v sú-
časnosti najmä z  Kohézneho a  zo Štruktu-
rálnych fondov. Väzbou na prípravu projek-
tov financovaných z podporných fondov EÚ 
sa podarilo spoločnosti zachytiť najnovšie 
trendy vývoja stavebného trhu v  Sloven-
skej republike. Aj vďaka tejto skutočnosti má 
v  súčasnosti spoločnosť Hydrocoop pevné 
miesto medzi TOP 15 projektovými a  kon-
zultačnými firmami v  rámci Slovenskej re-
publiky a má perspektívu pozitívneho vývo-
ja v budúcnosti.

V októbri 2011 došlo v našej spoločnosti 
k významnej zmene. Po úspešnom zavŕšení 
obchodných rokovaní, ktoré s  prestávkami 
trvali od  roku 2006, do  spoločnosti Hydro-
coop spol. s r.o. vstúpila ako majoritný vlast-
ník Škandinávska konzultantská spoločnosť 
Sweco so sídlom v Štokholme. Účelom spo-
jenia bola jednak reakcia na  postupujúcu 
globalizáciu a  krízu v  sektore stavebníctva 
na  Slovensku, a  jednak posilnenie trhovej 
pozície v  oblasti vody a  životného prostre-
dia v strednej a východnej Európe. 

Sweco je jedna z vedúcich multidiscipli-
nárnych konzultantských a  inžinierskych 
spoločností v Európe s univerzálnou odbor-
nosťou v  konzultantskom inžinierstve, en-
vironmentálnej technológii a  architektú-
re. V súčasnosti má Sweco viac ako 7700 za-
mestnancov v  11 krajinách, z  toho takmer 
1000 v strednej a východnej Európe. Ročný 
obrat spoločnosti je vyše 600 mil. € v  roku 
2011. Spoločnosť Sweco je registrovaná 
na  Švédskom akciovom trhu a  je zapísaná 
v NASDAQ OMX Stockholm AB.

Záverom mi dovoľte poďakovať sa 
všetkým obchodným partnerom a  priaz-
nivcom za  doterajšiu spoluprácu a  priazeň 
a popriať spoločnosti Hydrocoop spol. s r.o. 
veľa úspechov do ďalších rokov.

Ing. Peter Gemeran

konateľ-riaditeľ Hydrocoop spol. s r. o.

20 rokov HYDROCOOP spol. s r. o.
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Niektoré problémy experimentálneho 
výskumu prítoku vody

do tesniacej vane stavebnej jamy 
VE Gabčíkovo

doc. Ing. František Tresa, CSc

Príspevok sa zaoberá výsledkami experimentálneho výskumu filtračných problémov prítoku vody do tesniacej vane sta-

vebnej jamy VE Gabčíkovo. Z modelových meraní boli zostrojené hydrodynamické sieťky a z nich vypočítané priesaky pod-

zemnej vody do vane stavebnej jamy s rôznymi okrajovými podmienkami. Prvý predpoklad bol zavedený, že tesniaca vaňa 

je relatívne tesná. Ďalej sa modelovali možné poruchy v tesniacej vani a v  injektovanom dne, z ktorých boli vypočítané 

priesakové množstvá vody do stavebnej jamy, ktoré slúžili, ako podklad pre ďalšiu projektovú prípravu, pre zakladanie VE 

ÚVOD
Návrh a  realizácia zakladania VE  Gabčíkovo v  priepust-

ných štrkoch Dunaja nebolo jednoduchou úlohou. Základ-
ným problémom bolo určiť prítok vody do  tesnenej sta-
vebnej jamy, ako aj stabilitu vane počas znižovania hladiny 
podzemnej vody – HPV. Preto sa projektanti z  Hydroconsul-
tu obrátili na  Katedru Geotechniky, Stavebnej fakulty vte-
dy ešte SVŠT v Bratislave. Spolu s projektantmi bola vypra-
covaná metodika výskumu, ako aj vstupné a okrajové pod-
mienky stavebnej jamy vodnej elektrárne (VE), ktorej cieľom 
bola maximálna bezpečnosť navrhovanej vane a stavebnej 
jamy počas zakladania hydrocentrály (HC). Riešenie staveb-
nej jamy takých obrovských rozmerov, kde injektované dno 
vane o ploche 105 000 m2 bolo v hĺbke okolo 50 m až 62 m 
a  tesniace steny siahali až do  hĺbky 40 m. Bolo potrebné 
zodpovedať na otázky, ktoré sú ďalej uvedené v tomto prí-
spevku. Preto boli uskutočnené modelového merania.

Hlavné požiadavky projektantov Hydroconsultu pre 

vaňu a celú stavebnú jamu: 

�� �Určenie prítoku podzemných vôd do tesniacej vane sta-
vebnej jamy VE  Gabčíkovo a  s  tým spojené tak filtrač-
né, ako aj stabilitné problémy stavebnej jamy s ohľadom 
na postup zakladacích prác.

�� �Riešenie niektorých problémov stavebnej jamy s  ohľa-
dom na geologické podmienky lokality, ako aj prúdenie 
podzemnej vody do tesniacej vane, stavebnej jamy, v prí-
pade že nastanú poruchy v tesniacej stene, alebo v injek-
tovanom dne vane. 

�� �Bolo nutné navrhnúť systém kontroly a merania tesnosti 
vane.
Vstupné údaje a  zavedené predpoklady do  experi-

mentálneho výskumu

Podklady pre modelové merania vychádzali z  pred-
chádzajúcich projektových príprav a boli určené Hydro-
conzultom. Okrajové podmienky boli volené tak, aby vy-
stihli najnepriaznivejšie polohy hladín podzemnej vody 
v  okolí tesniacej vane VE  tak, aby nedošlo k  situácii, pri 

ktorej by sa nedal zvládnuť prítok presakujúcej vody 
do vane.

Modelové merania boli uskutočnené na elektrickom ana-
logóne metódou EGDA (Tresa). Stavebná jama bola sche-
matizovaná a riešená ako rovinný prípad v priečnom reze. 
(pozri obr.1, 2, 3). Nepredpokladalo sa, že na niektorej strane 
okolo vane dôjde k výraznému poklesu HPV, ako aj pri sério-
vom usporiadaní studní bude každá brať presiaknuté množ-
stvo vody rovnomerne po celej dĺžke vo vnútri vane. Pre in-
formáciu uvediem parametre, ktoré dávajú obraz o rozme-
roch stavebnej jamy a vane, v ktorej sa zakladala hydrocen-
trála (HC) a jej hĺbky.

Plocha tesniacej vane VE A = 105 006 m2

Obvod tesniacej steny vane VE O = 1474 m
Injektovaná plocha dna vane VE Ai = 105 950 m2

Hrúbka injektovaného dna Δ h = 7 m
Celkové zníženie HPV vo vani pod základovú škáru Δ H = 36 m

Predpoklad pre znižovanie hladiny vody pri čerpaní bol 
určený pre maximálnu hodnotu poklesu HPV vo vani a mo-
hol byť max. 1m/deň, aby nedošlo k  sufóznym javom vo 
vnútri stavebnej jamy.

Vzhľadom na geologické pomery sme znižovanie HPV vo 
vani predpokladali v dvoch štádiách:

Prvé štádium znižovania HPV pozostávalo z  odčer-
pania podzemnej vody z  priestoru vane t.j. od  hladiny 
na kóte 116,0 m n. m. pod úroveň základovej škáry po kótu 
81 m n.  m. 

Druhé štádium znižovania HPV predpokladalo odčer-
pávanie vody zo stavebnej jamy počas zakladacích prác VE.

Prvé štádium znižovania HPV bolo rozdelené do 3 etáp, 
v  ktorých boli zohľadnené geologické pomery a  iné ge-
otechnické predpoklady v  stavebnej jame. Schematické 
znázornenie čerpania vody do  stavebnej jamy je uvedené 
na obr. 1.

Pre úplnosť na obr. 2 sú zobrazené modelované poruchy 
v podzemnej stene a v dne vane. Pre obidve štádia HPV sme 
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obr. 5 
Hydrodynamická 
sieťka - 3. etapa 
zníženia HPV- porucha 
v dne vane.

obr. 4 
Modelová analógia 
poruchy v stene vane 
na kóte 91.0 m n. m. 
(hydrodynamická 
sieťka)

obr. 3 
Modelová analógia 
tesniacej vane - 
poruchy v dne vane.

obr. 2 
Schematické 
znázornenie porúch 
v podzemnej stene 
a v injektovanom dne, 
ako aj protivztlakovou 
studňou. 

obr. 1 
Schematické 
znázornenie 
priesakov 
do stavebnej 
jamy. I. štádium 
znižovania- vaňa 
tesná.
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riešili priesak vody do tesniacej vane za týchto predpokla-
dov:
�� �Ak tesniaca vaňa bude tesná bez porúch (obr.1).
�� �Na tesniacej vani vzniknú poruchy v tesniacej stene ako 

aj v dne vane (obr. 2).
�� �Na zníženie vztlaku na dno vane, by sa zriadili odľahčova-

cie studne za predpokladu tesnej vane.
Údaje o  predpokladanej tesnosti stien a  injektovaného 

dna boli brané zo záverečnej správy o  skúšobnej injektá-
ži a hĺbení nepažených rýh v mieste budúcej HC Gabčíko-
vo [5].

Hodnota koeficienta filtrácie tesniacich stien bola uva-
žovaná vrátane stykov a najmä s aspektom na veľkú hĺbku 
40,0 m od povrchu kst = 4.10-8m/s. Pre injektované dno bola 
braná hodnota kd = 2.10-6m/s pri hrúbke injektovaného dna 
Δh =7m. Priemerná hodnota koeficienta filtrácie štrkopies-
kov v priestore HC khor.= 2.10-3 m/s. Koeficient anizotrópie sa 

uvažoval hodnotou � = 9. S týmito vstupnými parametrami 
sme uskutočnili rad meraní, pre ktoré sa predpokladalo čer-
panie vody z vane z kóty 116,0, resp. 116,5 m n. m. pod zá-
kladovú škáru na kóte 81,0 m n. m. Čo znamena, že bolo po-
trebné zníženie hladiny vody vo vani �� = 35 m. Uvažova-
lo sa zníženie v troch etapách, ako je to uvedené na obr.3.

obr. 1 – Výpočet priesakových množstiev – prvé štá-

dium znižovania HPV

�� �Množstvo uzavretej vody vo vani Q � = 850  000 m3, pri 
T=1m/deň; q �  = 278 l/s � 36 dní

�� �Množstvo vody presiaknuté podzemnými stenami Q �� = 
5  279,9.10-8m3/s/bm (priesak stenou sa mení podľa roz-
dielu hladín) a max. hodnota môže byť qst = 78 l/s

�� �Množstvo vody presiaknuté dnom Q �  po dosiahnutí pr-
vého štádia zníženia HPV na kótu 80,0 m n. m. za predpo-
kladu tesnej vane qd = 1090 l/s.

Na  dosiahnutie prvého štádia zníženia HPV pri tesnej 
vane (bez porúch) bol predpoklad, že sa bude postupne čer-
pať dvomi radami studní pre zakladanie HC:

T = 0,0 dní�  Q �
�  = 278 l/s 

T = 36 dní�Qc
� = 1446� 1500 l/s

Túto hodnotu sme považovali za maximálnu hodnotu aj 
s rezervnými studňami, ktorými by sa mal zvládnuť priesak 
do vane, ak nevzniknú poruchy na stenách ani v dne vane. 

Ďalšou úlohou bolo určiť kapacitu rady studní v plošnom 
usporiadaní tak, aby pri znižovaní hladiny vody v 3 etapách 
boli rovnomerne kapacitne využité.

obr. 2, 3 – Výpočet priesakov do vane stavebnej jamy 

VE – druhé štádium znižovania HPV

V tomto štádiu sa predpokladalo odčerpávanie priesako-
vých vôd zo stavebnej jamy po dobu prác zakladania HC, t. 
j. udržanie HPV na kóte min. 1 m pod základovú škáru. V tej-
to etape sa venovala pozornosť zriadeniu odľahčovacích 

studní za predpokladu, že vztlak na in-
jektované dno vane na kóte 54,0 m n. 
m. by nemal byť väčší ako 610 kN/m2 
a  bolo by potrebné zriadiť tie studne 
(obr. 4), čo predpokladá udržať hladi-
nu vody v odľahčovacej studni na kóte 
115,0  m  n.  m. Preto sme uvažovali so 
zriadením 3 studní na  jeden dvojblok 
HC, celkom 12 studní s  dnom 10 m 
od  injektovaného dna vane. Toto rie-
šenie by si však vyžadovalo čerpať cca 
722 l/s. Na  jednu studňu by pripada-
lo naviac čerpať cca 60l/s. Pre toto štá-
dium by bolo potrebné celkove čerpať 
QII

celk = 78 + 1090 + 722 = 1890 l/sec �  
1900 l/sec. Bez odľahčovacích studní 
Q ��

celk �  1200 l/s 
V ďalšom výskume sa venovala po-

zornosť, prípadným poruchám na pod-
zemných stenách a injektovanom dne 

vane. Schematické znázornenie porúch v  podzemnej ste-
ne a v  injektovanom dne pre obidve alternatívy porúch je 
znázornené na obr. 4, 5. Uvažovalo sa s možnosťou vzniku 
umiestnených polôh porúch každých 50,0 bm dĺžky vane.

obr. 4 – Závery z  modelového merania a  výpočtov 

priesaku vody do vane stavebnej jamy HC.

V  úvode sú uvedené hlavné požiadavky projektantov 
na  riešenie filtračných problémov s  ohľadom na  zaklada-
nie HC. Ďalej vplyv  geologických pomerov, najmä prítom-
nosť rašelinovej šošovky a s tým spojené stabilitné a filtrač-
né problémy vo vani, s možnosťou vzniku porúch. Modelo-
vé merania ukázali potrebu venovať pozornosť situovaniu 
studní, najmä pri 2. štádiu znižovania HPV, kde sa pri dru-
hom stupni a 3. štádiu výrazne menili filtračné pomery vo 
vnútri vane (hydrodynamická sieťka v studniach pri dne sta-
vebnej jamy obr. 4, 5).
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[5] Záverečná správa z  výsledkov skúšobnej injektáže štrkopieskových ná-
plavov a  hĺbení, nepažených rýh v  mieste projektovanej HC Gabčíkovo 
(Úloha č.S-1-39-3/6-1966-zodpovedný riešiteľ úlohy Ing. Jaroslav Verfel).

Prehľad vypočítaných množstiev priesaku vody 
do tesniacej vane VE-Gabčíkovo 

Štádia znižovania hpv. prítok 
do rady st.A

prítok 
do rady st.B

celkový prítok 
do vane

Prvé štádium-vana tesná 410 l/s 1090  l/s 1500  l/s

Druhé štádium- vana tesná 330  l/s 870 l/s 1200  l/s

Porucha na stene (101 ) 99  l/s 124  l/s 223  l/s

Porucha na stene ( 91 ) 133  l/s 152  l/s 285  l/s

Porucha v dne tes. vane 316,5  l/s 316,5  l/s 633,0  l/s

Najnepr.kombinácia I.št. 660  l/s 1559  l/s 2419  l/s

Najnepr.kombinácia  II.št. 780  l/s 1339  l/s 2119  l/s
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Naši jubilanti

Aj dnes si sadám k  počítaču presne 
tak, ako som to robila počas môjho pro-
fesijného života možno tisíckrát. V  tieto 
dni si viac a častejšie spomínam na moje 
začiatky s  výpočtovou technikou. Nie je 
to nostalgia, ale je to vďaka a spomien-
ka na človeka, ktorý ma prvý raz posadil 
za počítač. Bol to pán

Ing. Jaroslav Macháček, CSc.,
ktorý sa v októbri 2012 dožil 80 rokov. 

Škoda, že plánované stretnutie s ním 
sa neuskutočnilo. Svoj zaslúžený odpo-
činok trávi v rodnom Česku. Ja moju ob-
rovskú imaginárnu kyticu kvetov kladiem do jeho rúk so slova-
mi vďaky za všetkých jeho spolupracovníkov. Určite sa ku mne 
pripojí aj mnoho kolegov-vodohospodárov, ktorí s nami spolu-
pracovali na rozvoji a výskume vodného hospodárstva. 

Jaroslav je človek, ktorý vedecký pokrok zavádzal do  pra-
xe v predstihu pred ostatnými kolegami. Mnohí sme sa rozišli 
do iných sfér v hospodárstve, kde sme jeho metódy práce vy-
užívali v praxi a odovzdávali ostatným kolegom. Slová, ktoré 
pri príležitosti predchádzajúceho stretnutia vyslovili naši bý-
valí kolegovia: „Ďakujeme Jaroslavovi, že nás naučil pracovať. 
Štýl jeho práce doteraz úspešne využívame v našom živote“ – 
tie možno hovoria za všetko.

 Nové pokrokové metódy v oblasti informatiky a výpočtovej 
techniky boli v sedemdesiatych rokoch minulého storočia pre 
mnohých ľudí neuskutočniteľnou chymérou. Avšak  to, čo pred 
rokmi bolo neuskutočniteľným snom, je dnes pre väčšinu z nás 
každodennou samozrejmosťou. 

Nemám k dispozícii údaje, ktoré by nám priblížili prierez Ja-
roslavovej životnej dráhy od  narodenia, štúdií, zamestnania 

až po  odchod do  dôchodku. Životom 
ho sprevádzali tri veľké lásky - manželka 
Mgr. Gitka Macháčková (trénerka našich 
olympijských gymnastiek), láska k  práci 
a láska k športu. Pracoval na Správe vo-
dohospodárskeho rozvoja, ktorá rokmi 
prešla rôznymi organizačnými zmena-
mi či už na vrcholovej alebo podnikovej 
úrovni riadenia vodného hospodárstva. 

Prácu ukončil vo Výskumnom ústa-
ve vodného hospodárstva. Je to člo-
vek múdry, čestný, pracovitý, spravod-
livý a  dalo by sa vymenovať ešte mno-
ho ďalších predností. Musím pripome-
núť, že nikdy nemal zatvorené dvere 

pred žiadnym problémom a  nikdy nepovedal - teraz nemám 
čas. Vždy vedel odborne reagovať, pomôcť, poradiť, usmerniť 
prácu v ktorejkoľvek riešenej problematike. V riadiacej pozícií 
riešil celú škálu ekonomických, informačných, prognostických 
i technických úloh. Dovoľujem si pripomenúť naše „srdcovky“: 
Smerný vodohospodársky plán, Automatizovaný systém vr-
cholového riadenia vodného hospodárstva, Koncepciu rozvo-
ja vodného hospodárstva, ročenky, vestníky a doposiaľ nepre-
konateľný Hydrografický číselník tokov na Slovensku. 

Mnohí z vás, ktorí sa aj v dnešnej dobe stretávate alebo vy-
užívate dosiahnuté výsledky jeho práce, pripojte sa ku mne 
a  spoločne mu poďakujme a  zaželajme mu, aby mu pevne 
slúžilo zdravie a aby ho na zaslúženom odpočinku čo najviac 
hrialo pri srdci naše vyznanie: „Jaroslav, máme Vás radi a ďa-
kujeme osudu, že sme spolu s Vami mohli v rovnakom čase krá-
čať po spoločnej ceste“.

Za všetkých kolegov a priateľov s vďakou a úctou 
Ing. Veronika Hošnová

K 80. narodeninám Ing. Jaroslava Macháčka, CSc.

V O D A  Z L Í N  2 0 1 3
14. – 15. marca 

Interhotel Moskva ve Zlíně 

Konferencia

Termín odovzdania príspevkov: 
11. február 2013

Kontakt:

VODING HRANICE, spol. s r. o.,    Zborovská 583,  735 01 Hranice

e-mail: sekretariat@voding.cz  �  tel.: 00421/2/581675222, 602746829 (Ing. Pavel Adler, CSc.)
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Opustili naše rady

Za
profesorom Júliusom Šoltészom

*31. 12. 1921   †22. 12. 2012

Krátko pred koncom minulého roka, 22. decembra 2012, 
odišiel pán prof. Ing. Július Šoltész, CSc. - jeden z našich naj-
významnejších vodohospodárov a vynikajúci odborník v ob-
lasti hydromeliorácií. 

Jeho rodina, priatelia, známi, kolegovia a  žiaci sa s  ním 
naposledy rozlúčili 3. januára 2013. 

Ani nie pred rokom redakcia Vodohospodárskeho 
spravodajcu priniesla podrobný profesionálny životopis 
prof.  Ing. Júliusa Šoltésza, CSc. pri príležitosti jeho význam-
ného životného jubilea - 90. narodenín. S  ľútosťou sme pri-
jali správu, že ďalšie narodeniny už pán profesor osláviť ne-
stihol. 

Profesor Šoltész sa narodil v  Jelšave posledný deň roku 
1921. Vysokoškolské štúdium na  SVŠT absolvoval s  vyzna-
menaním v roku 1951. Ešte pred ukončením vysokoškolské-
ho štúdia začal pôsobiť na Katedre hydromeliorácií SvF ako 
asistent, neskôr ako odborný asistent. V  roku 1959 obhá-
jil na VUT v Brne kandidátsku dizertačnú prácu, v roku 1960 
bol menovaný docentom a v roku 1965 riadnym profesorom 
SVŠT. Dlhé roky pôsobil vo funkcii vedúceho katedry a zastá-
val aj funkciu prodekana fakulty pre vedecko-výskumnú ob-
lasť.

Významným podielom formoval štúdium množstva inži-
nierov v odbore vodné hospodárstvo, najmä v špecializácii 
závlahové a  odvodňovacie stavby. Pán profesor bol nielen 
vynikajúcim odborníkom, ale aj vynikajúcim pedagógom. 
Okrem svojej alma mater pôsobil aj na  SPU v  Nitre a  VŠE 
v Bratislave. 

Bol predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky 
na  SvF SVŠT, ČVUT v  Prahe a  členom pre VUT Brno a  VŠP 
v Nitre. Bol tiež členom komisie pre obhajoby kandidátskych 
a  doktorandských dizertačných prác. Okrem bohatej pe-
dagogickej práce sa angažoval aj v organizovaní vedy: bol 
podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre mechaniku pri 
SAV, členom pracovnej skupiny pri ČSAV, členom lexikálnej 
skupiny ES pri SAV, členom odboru a  sekcie ČSAV. Pôsobil 
ako člen viacerých vedeckých rád, technicko-ekonomických 
a výrobných komisií.

Pozoruhodná a  záslužná je aj publikačná činnosť pána 
profesora Šoltésza. Je autorom a  spoluautorom viacerých 
odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc 
a  náučných slovníkov. Publikoval viac ako 90 pôvodných 
vedeckých a  odborných prác. Práca prof.  Šoltésza nebo-
la len akademická. Jeho významný prínos pre prax sa pre-
javil pri riešení mnohých projektov hydromelioračných sta-
vieb na  Slovensku, či už v  pozícii experta, oponenta alebo 
koncepčného odborníka pre odvodňovacie a závlahové sys-
témy. Výsledky celoživotnej práce prof. Šoltésza sa tak radia 
k zlatému fondu vodného hospodárstva na Slovensku. 

Odchod pána profesora nás zarmútil, budeme na  neho 
spomínať vždy s úctou a vďakou. 

Za  redakciu Vodohospodárskeho spravodajcu, za  jeho 
kolegov a žiakov a za celú vodohospodársku obec vyslovu-
jeme jeho rodine úprimnú a hlbokú sústrasť. 

Oľga Majerčáková

Juraj Majerčák

Informácie o nových STN

STN EN ISO 12846: 2012 (75 7490) Kva-
lita vody. Stanovenie ortuti. Metóda ató-
movej absorpčnej spektrometrie (AAS) 
s obohatením a bez obohatenia 

STN EN 16150: 2012 (75 7751) Kvali-
ta vody. Pokyny na pomerný (pro-rata) 
multihabitatový odber vzoriek bentic-
kých makroevertebrát v  brodných to-
koch
STN EN ISO 10870: 2012 (75 7750) Kva-
lita vody. Návod na výber metód a zaria-

dení na odber vzoriek bentických makro-
evertebrát v sladkých vodách 
Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN ISO 10870: 2012 boli zru-
šené tieto tri STN:
STN EN 27828: 1998 Kvalita vody. Metó-
dy biologického odberu vzoriek. Pokyny na 
odber vzoriek bentických makroinvertebrát 
ručnou sieťkou (75 7750)
STN EN 28265: 1999 Kvalita vody. Popis a 
použitie kvantitatívnych vzorkovačov ben-

tických makroinvertebrát na kamennom 
substráte v plytkých vodách (75 7751)
STN EN ISO 9391: 1999 Kvalita vody. Od-
ber vzoriek makroinvertebrát v hlbokých 
vodách. Návod na použitie kolonizačných, 
kvantitatívnych a kvalitatívnych vzorkova-
čov (75 7752) 
STN EN 13752: 2012 (75 8624) Výrob-
ky používané pri úprave vody na pitnú 
vodu. Oxid manganičitý 
Norma vyšla v anglickom jazyku.

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Predpisy, normy

V novembri a decembri 2012 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
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Konferencia

Predmetom činnosti ZZVH je v zmysle sta-
nov napĺňanie základných cieľov, medzi kto-
ré patrí aj organizovanie a  podpora odbor-
ných vodohospodárskych seminárov, konfe-
rencií, ale hlavne vydávanie vlastného odbor-
ného časopisu. 

Odborné konferencie,  semináre spolu s ča-
sopisom Vodohospodársky spravodajca sa sta-
li informátorom a  odborným pomocníkom 
nielen pre odborníkov vo vodnom hospodár-
stve, ale aj pre širokú verejnosť. Ich hlavným 
účelom je šíriť aktuálne poznatky a skúsenos-
ti z oblasti vodného hospodárstva. Časopis Vo-
dohospodársky spravodajca dodávame nie-
len členským a profesijným organizáciám, ale 
aj ústredným orgánom štátnej správy, zdravot-
níctvu, krajským a obvodným úradom životné-
ho prostredia, školám, knižniciam, výskumným 
ústavom a  iným inštitúciám a  fyzickým oso-
bám v  SR a  ČR. Časopis poskytujeme zdarma 
a bez prispenia  iných zdrojov odčerpáva viac 
než polovicu celkových príjmov ZZVH.

Medzi zdroje príjmov ZZVH na  uvedené 
aktivity už po 7. raz patria 2 % z dane príjmov, 
ktorú fyzické aj právnické osoby majú mož-

nosť poukázať z časti zaplatenej dane zo svo-
jich príjmov na verejnoprospešný účel podľa 
vlastného uváženia. Toto právo si môžu ob-
čania aj firmy uplatňovať v  zmysle zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Správca dane poukáže podiel zaplatenej 
dane prijímateľovi uvedenému vo Vyhlásení, 
ak sú splnené zákonom určené podmienky.

Naše združenie bolo zapísané v  regis-
tri oprávnených PO na prijímanie 2 % podie-
lu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie ob-
dobie roku 2012 pod číslom N 372/2012, Nz 
46868/2012, NCRls 47686/2012.
Ak sa rozhodnete podporiť naše združe-

nie, môžete tak urobiť nasledovným spô-

sobom:

Ak ste zamestnaní a máte príjmy iba zo zá-

vislej činnosti:

�  Vyplňte formulár „Vyhlásene„ (formulár 

bude súčasťou nasledovného čísla Vo-

dohospodárskeho spravodajcu) a  odo-
vzdajte ho daňovému úradu do 30. 4. 2013. 

�  Na  základe ročného zúčtovania preddav-
kov na  daň z  príjmov Vám zamestnávateľ 
vystaví potvrdenie o zaplatení dane.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

�  Vyplňte jedno z  daňových priznaní typ A, 
oddiel VIII. alebo B oddiel XIII. 

�  Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaj 
o nás, a nezabudnite sa podpísať. 

�  Daňové priznanie doručte daňovému úra-
du do 31. 3. 2013.

Základné údaje o prijímateľovi:
Názov: ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU

Sídlo: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Právna forma: 701

IČO: 30841721

Za zdaňovacie obdobie roku 2011 v prie-
behu roku 2012 naše združenie získalo z tohto 
zdroja finančné prostriedky, ktoré boli použi-
té na vzdelávacie aktivity:

Rok 2012

P.č. evid.č. z DÚ Suma
Dátum 
úhrady

1 2506271291658 166,80 26.6.2012
2 2606271361763 97,39 27.6.2012
3 2806271515494 20,61 29.6.2012
4 2806271516793 79,86 29.6.2012
5 2906271652338 221,44 2.7.2012
6 207271831347 71,10 3.7.2012
7 1707274204844 46,19 18.7. 2012
8 2007274579121 29,73 23.7.2012
9 2307274637771 276,05 24.7. 2012

10 2507274766457 31,44 26.7. 2012
11 2607274862924 106,68 27.7. 2012
12 2607274856867 1015,42 27.7. 2012
13 3007274993124 58,18 31.7. 2012

Spolu v € 2220,89

Vážení čitatelia a priaznivci
časopisu Vodohospodársky spravodajca,

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na  Slovensku (ZZVH) – vydavateľ Vášho časopisu – si dovoľuje aj 

v roku 2013 uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnúť 2 % z Vašich daní. Za Vašu spoluúčasť pri financovaní 

vzdelávacích aktivít ZZVH Vám vopred ďakujeme. 

Všetkým darcom, ktorí určili svoj podiel z dane príjmov FO v predchádzajúcom roku 2012 pre naše združenie, úprimne ďakujeme.

HYGIENICKÉ ZABEZPEČENIE VODY
9. – 10. apríl 2013, hotel Lux, Banská Bystrica

Konferencia bude zameraná na:
–  vedecko-technologické poznatky (klady a zápory) rôznych dezinfekčných 

prípravkov a zariadení
–  praktické skúsenosti z prevádzkovania dezinfekcie vody
–  prezentácie dodávateľských firiem

Bližšie informácie získate na sekretariáte konferencie:
Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s.r.o., Zvolenská 27, 821 09 Bratislava

mobil: 0903 268 508;   e-mail: buchlovicova@vodatim.sk
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Humor Petra Gossányiho

Humor Tibora Eleka

FAREBNÉ STRANY ČIERNOBIELE STRANY

vonkajšia, zadná strana obálky: 498 EUR plná strana, formát A4 266 EUR

VNÚTORNÉ STRANY OBÁLKY: 1/2 strany, formát A5 166 EUR

plná strana, formát A4 398 EUR 1/4 strany, formát A6 116 EUR

1/2 strany, formát A5 249 EUR 1/8 strany, vizitka   27 EUR

1/4 strany, formát A6 166 EUR

1/8 strany, vizitka   40 EUR   

Zľavy pri opakovaní reklamy a pre členov ZZVH.

Vodohospodársky spravodajca 
Vám aj v roku 2013 ponúka výhodné ceny reklamy
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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 preddefinovaných 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.
� Monografia 
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 monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin : 
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
� Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na in-
ternete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>

3. Citácie v texte príspevku:
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Milí vodohospodári,

v  tomto roku si pripomenieme už po dvadsiaty raz 22. marec ako Svetový 
deň vody. Pre rezort životného prostredia to znamená nielen vyzdvihnúť 
význam vody pre život, ale aj ľudí, ktorí sa starajú, aby sme mali vody dosta-
tok a v dobrej kvalite.

Vodu často vnímame ako samozrejmosť a nevnímame jej nenahraditeľ-
nú hodnotu  a dôležitosť pre život, pre naše zdravie, ale aj pre hospodársky 
rozvoj našej spoločnosti. Voda je všade okolo nás - v riekach, oceánoch a ja-
zerách, ale aj v pôde, vzduchu a v podzemí. Nie pre každého na Zemi je však 
prístup ku kvalitnej pitnej vode samozrejmosťou, a preto majú jej zásoby aj 
strategický význam. Vodné zdroje na našej planéte sú obmedzené a  rozlo-
žené nerovnomerne. Požiadavky na  vodu sa v  celosvetovom meradle zvy-
šujú tak, ako rastú nároky na uspokojenie potrieb rastúcej svetovej populá-
cie, ktorá potrebuje vodu na výrobu potravín, energetiku, priemyselnú výro-
bu a na domácu spotrebu. Zdroje vody ohrozuje urbanizácia, znečistenie, ale 
aj nový fenomén - klimatické zmeny. Prístup k vode môže byť zdrojom kon-
fl iktov, ale aj príležitosťou na spoluprácu a zabezpečenie trvalo udržateľné-
ho rozvoja. 

Rok 2013 bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný 
rok spolupráce v  oblasti vody a  aj tohtoročný Svetový deň vody sa venuje 
spolupráci v  oblasti vody. Cieľom je predchádzať konfl iktom v  boji o  vodu 
a vytvárať podmienky na mierovú spoluprácu. Tá musí vychádzať z princípu, 
že každý človek má právo na prístup ku kvalitnej vode v potrebnom množ-
stve. Voda totiž nie je komerčný výrobok, ale dedičstvom, ktoré treba chrániť 
a v tomto duchu je s ňou treba zaobchádzať.

Spolupráca v oblasti vody môže mať mnoho podôb a foriem tak ako sa-
motná voda, vrátane cezhraničnej spolupráce, výmeny informácií a dát, fi -
nančnej a technickej, ale aj kultúrnej spolupráce. Len prostredníctvom spolu-
práce sa nám podarí v budúcnosti riadiť obmedzené a zraniteľné vodné zdro-
je a zabezpečiť výhody pre všetkých.

Dôležité je poznanie, že voda nepozná politické, územné ani žiadne iné 
hranice. Voda a vodné zdroje sa prostredníctvom hydrologického cyklu pre-
pájajú, prirodzene sa vymieňajú a navzájom sa ovplyvňujú. Charakteristika 
vodného cyklu je veľmi zložitá a akákoľvek odchýlka má množstvo efektov, 
ktoré sa prejavujú globálne na rozsiahlom území alebo lokálne ako nadmer-
né zrážky spôsobujúce povodne alebo dlhé obdobia sucha, ktoré spôsobujú 
výrazný pokles kapacity vodných zdrojov.

Povodia riek sú často veľmi rozsiahle, spájajú územia viacerých regió-
nov a štátov a hospodárenie s vodou na území jedného štátu môže výrazne 
ovplyvniť život a hospodárstvo v mnohých iných štátoch. Ani podzemné vody 
nekopírujú hranice štátov, a preto ich využívanie musí byť v súlade so záuj-
mami všetkých dotknutých strán.

Štáty Európskej únie tieto skutočnosti v rámci politiky v oblasti vôd berú 
do úvahy a môžu byť príkladom pre mnohé mimoeurópske krajiny. Vytvorili 
súbor princípov a  pravidiel zakotvených v  Rámcovej smernici o  vode. 
Smernica zavádza prístup pre vodné hospodárstvo založený na riečnych 
povodiach a  priniesla najkomplexnejší súbor cieľov, nástrojov a  záväzkov 
v oblasti vodnej politiky EÚ. Vznikol tak základ pre spoločnú vodnú politiku 
v krajinách EÚ. Ide o jednu z najdôležitejších smerníc európskeho spoločen-
stva v oblasti životného prostredia. Vytvára právny rámec na ochranu a zlep-
šenie stavu vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvážené a spravod-
livé využívanie vôd a na riešenie problémov cezhraničných vôd. Podporuje 
a priam vyžaduje spoluprácu členských štátov pri tvorbe legislatívy v oblas-
ti vôd a prijímanie spoločných opatrení na dosiahnutie dobrého kvantitatív-
neho, chemického a  ekologického stavu vôd. Členovia sa snažia, aby mali 
všetci obyvatelia prístup k službám v oblasti zásobovania pitnou vodou, ale 
aj odvádzania a čistenia odpadových vôd za primeranú cenu.

Slovensko svoju vodnú politiku koordinuje s Európskou úniou. V oblas-
ti ochrany a  využívania vôd úzko spolupracuje so susednými štátmi, či už 
prostredníctvom Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja, medzinárod-
nou spoluprácou v oblasti hraničných vôd a aktívnou účasťou v Stratégii EÚ 
pre dunajský región. 

Slovensko má šťastie na prírodné podmienky a  v  súčasnosti máme do-
statok zdrojov vody, ktoré umožňujú pokrývať naše potreby. Aby sme ten-
to stav zachovali, musíme primerane chrániť vodné zdroje, efektívne a účel-
ne hospodáriť s vodou.  To, že voda je naším významným prírodným bohat-
stvom, potvrdila aj vláda SR. Vodu vyhlásila za strategickú surovinu štátu. 
Tento krok vytvoril predpoklady na jej všestrannú ochranu a rozumné využí-
vanie. V tejto línii sa budeme držať aj naďalej.

Dovoľte, aby som aj touto cestou ocenil zodpovedný a  aktívny prístup 
všetkých pracovníkov vo vodnom hospodárstve a poďakoval sa im za vyko-
nanú prácu. Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí posunúť ďalej nielen 
naše vodné hospodárstvo, ale aj prispieť k celkovému rozvoju našej krajiny.

Ing. Peter Žiga, PhD.
minister životného prostredia Slovenskej republiky
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Vodohospodárska politika

Medzinárodná spolupráca vo vodnom 
hospodárstve v rámci komisií

pre hraničné vody
Ing. Ivica Galléová

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd

Slovenská republika je krajina v srd-
ci Európy, ktorej hranice so susednými 
štátmi často pretínajú – križujú vodné 
toky, alebo ju priamo tvoria. Preto bola 
po I. svetovej vojne a po vzniku samo-
statnej  ČSR v  roku 1928 pre budova-
nie spolupráce so susednými štátmi na 
základe medzištátnej zmluvy vytvore-
ná „Spoločná technická komisia“, kto-
rá upravovala všeobecné vodoprávne 
a vodohospodárske ustanovenia. 

Na presadzovanie záujmov Sloven-
skej republiky vo  vodohospodárskych 
oblastiach pri spolupráci na hranič-
ných vodách so susednými štátmi boli, 
na základe spoločne odsúhlasených 
zásad hospodárenia v súlade s vnútro-
štátnymi predpismi, dohodnuté a pod-
písané medzivládne dohody a  medzi-
štátna zmluva: 

1. Dohoda medzi vládou Českoslo-
venskej socialistickej republiky a  vlá-
dou Maďarskej ľudovej republiky 
o  úprave vodohospodárskych otázok 
na hraničných vodách, podpísaná 31. 
mája 1976 v Budapešti;

2. Dohoda medzi vládou Sloven-
skej republiky a vládou Českej republi-
ky o spolupráci na hraničných vodách, 
podpísaná 16. decembra 1999 v Židlo-
choviciach;

3. Dohoda medzi vládou Sloven-
skej republiky a vládou Poľskej repub-
liky o vodnom hospodárstve na hranič-
ných vodách, podpísaná 14. mája 1997 
vo Varšave;

4. Dohoda medzi vládou Sloven-
skej republiky a vládou Ukrajiny o vo-
dohospodárskych otázkach na hranič-
ných vodách, podpísaná 14. júna 1994 
v Bratislave;

5. Zmluva medzi Československou 
socialistickou republikou a  Rakúskou 
republikou o  úprave vodohospodár-
skych otázok na hraničných vodách, 
podpísaná 7. decembra 1967 vo Viedni.

Na základe týchto medzivládnych 
dohôd a medzištátnej zmluvy boli zria-
dené komisie:
1.  Slovensko-maďarská komisia pre 

hraničné vody 
2.  Slovensko-česká komisia pre hranič-

né vody
3.  Slovensko-poľská komisia pre hra-

ničné vody
4.  Slovensko-ukrajinská komisia pre 

hraničné vody
5.  Slovensko-rakúska komisia pre hra-

ničné vody
Pre plnenie jednotlivých úloh 

v  zmysle uvedených dohôd a  zmlu-
vy v  jednotlivých pracovných komisi-
ách boli vytvorené pracovné skupiny. 
Členmi jednotlivých komisií a  pracov-
ných skupín sú zástupcovia MŽP SR, 
SVP, š. p. ako správca povodí, zástup-
covia SHMÚ a VÚVH, ako aj zástupco-
via ďalších dotknutých rezortov - Mi-
nisterstvo vnútra SR, Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, Ministerstvo fi nancií SR a Minister-
stvo zahraničných vecí SR. Spolupráca 
na hraničných tokoch so všetkými su-
sednými štátmi prebieha vždy v súlade 
so závermi protokolov z  jednotlivých 
zasadnutí komisií. 

Pracovné skupiny každoročne za-
bezpečujú a  vykonávajú najmä úlohy 
súvisiace s  vodohospodárskymi opat-
reniami technického charakteru a  ďal-
šie súvisiace plánované spoločné úlohy, 
ako sú bežné udržiavacie práce a úpra-
vy na hraničných vodných tokoch, stav-
by, zariadenia a  činnosti, ktoré môžu 
ovplyvniť odtokové pomery, ochrana 
pred povodňami, vnútornými voda-
mi a ľadochodmi, spoločné sledovanie 
kvality vody, výmeny výsledkov z ana-
lýz jednotlivých rozborov vody, opatre-
nia pri mimoriadnom zhoršení kvality 
vody a  mimoriadnych hydrologických 
udalostiach, vrátane varovnej a hlásnej 

služby, vypúšťanie odpadových a iných 
vôd, ochrana povrchových a  podzem-
ných vôd pred znečistením, udržova-
nie a  zlepšovanie ich kvality, odbery 
povrchových a podzemných vôd. Ďalej 
hydrologickí experti oboch strán vyko-
návajú spoločné merania prietokov na 
hraničných tokoch v dohodnutých pro-
fi loch a časoch, merania a pozorovania, 
ako aj ich vyhodnocovanie a  výmenu 
výsledkov, ťažbu piesku, štrkopiesku, 
kameňa a iných materiálov z korýt vod-
ných tokov, prevádzku a údržbu vodo-
hospodárskych diel a zariadení na nich, 
vodohospodárske plánovanie a  bilan-
covanie, vnútrozemskú plavbu, pokiaľ 
súvisí s  udržiavaním, vytyčovaním, vy-
značovaním a  prípadnou výstavbou 
vodnej cesty na hraničných tokoch, 
ochranou hraničných vôd, ako súčas-
ti životného prostredia, a iné vodohos-
podárske opatrenia. Samozrejme, že 
sa v  rámci komisií rozšírila spoluprá-
ca aj v rámci implementácie Rámcovej 
smernice o vode 2000/60/ES Európske-
ho parlamentu a Rady (ďalej len „Rám-
cová smernica o  vode“, alebo „RSV“) 
a tiež v rámci implementácie Smernice 
o hodnotení a manažmente povodňo-
vých rizík EP a Rady 2007/60/ES (ďalej 
len „Povodňová smernica“). 

Jednotlivé komisie v  rámci svojej 
pôsobnosti pri spolupráci na hranič-
ných vodách so susednými štátmi pre-
rokovali a  zaujali stanovisko k  mno-
hým stavbám, ako sú cyklomosty spá-
jajúce Slovensko s Rakúskom, Poľskom, 
mosty cez Ipeľ obnovujúce spojenia 
s  Maďarskom, či iné technické stavby, 
ako je napr. plynovod cez Ipeľ a rybo-
vody, realizácia projektu „Zemplínska 
vodná cesta“.

Komisie zaujali stanoviská aj k dvoj-
stranným alebo aj trojstranným pro-
jektom stavieb, pričom dôraz je vždy 
kladený na to, aby všetky riešenia boli 
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v  súlade so smernicami EÚ o  ochrane 
vôd a prírody. Pre informáciu uvediem 
len niektoré projekty: 

1. „Dvojstranný projekt ETS – MoRe 

– Revitalizácia rieky Morava“, ktorého 
realizácia začala v septembri 2010 a po-
trvá do mája 2013. Za účasti a spoluprá-
ce via donau – Österreichische Wasser-
straßen-Gesellschaft mbH, Umweltbun-
desamt GmbH (Spolkový úrad život-
ného prostredia), Výskumného ústavu 
vodného hospodárstva (VÚVH), Slo-
venského vodohospodárskeho pod-
niku, š.  p. (SVP), Slovenskej akadémie 
vied, Inštitútu zoológie Bratislava a Štát-
nej ochrany prírody Slovenskej republi-
ky majú byť v úseku rkm 53,00 až 69,00 
Moravy vypracované revitalizačné opat-
renia. Podrobnejšie informácie o projek-
te sú uvedené na internetovej stránke: 
http://www.etc-more.eu/. 

2. Rakúsky projekt LIFE+ Nivy dol-

nej Moravy, kde rakúska strana prizva-
la k spolupráci aj slovenskú stranu. Pro-
jekt je schválený Európskou komisiou, 
začal v októbri 2011 a bude trvať 6 ro-
kov. Jeho hlavné ciele sú: 
–  obnova charakteristickej ostrovnej 

krajiny v  úseku vyústenia nív rieky 
Moravy opätovným napojením šty-
roch umelo oddelených bočných ra-
mien; 

–  odstránením niektorých úsekov bre-
hového opevnenia; 

–  zlepšenie prepojenia so zázemím od-
stránením priečnych bariér v záplavo-
vom území nivy; 

–  zabezpečenie občasných prietokov 
vo vzdialenejšom inundačnom úze-
mí nivy;

–  využitie tradičného obhospodarova-
nia lúk a  opätovné zavedenie voľné-
ho pasenia zvierat; - zlepšenie stavu 
zachovania prioritného biotopu luž-
ných lesov s mäkkými drevinami; 

–  zlepšenie podporných opatrení pre 
revitalizačné opatrenia na ochranu 
prírody zo strany obcí, občanov a zá-
ujmových združení, najmä čo sa týka 
revitalizácie riek, ale aj zachovania luž-
ných tokov z  hľadiska „problematiky 
komárov“.

Projekt bol v júni 2010 rakúskou stra-
nou prezentovaný slovenskej strane, 
kde v rámci stanoviska slovenskej stra-
ny bol vyjadrený záujem slovenskej 
strany o spoluprácu. Ďalšia prezentácia 
uvedeného projektu je plánovaná na 
marec 2013.

3. „Súhrnný projekt vodohospo-

dárskych stavieb“ medzi Viedňou 

a slovensko-rakúskou štátnou hrani-

cou s  národným názvom projektu „Sú-

hrnný vodohospodársky úpravný pro-

jekt Dunaj na východ od Viedne“ je 
ešte v štádiu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie. V  súvislosti s  vyko-
nanými a  ešte plánovanými úpravami 
na hraničnom toku Dunaj bola vytvo-
rená obojstranne zastúpená pracovná 
skupina „Monitoring“, ktorá v júni 2010 
na základe vzájomnej dohody a  odsú-
hlaseného rozsahu monitoringu zača-
la realizovať proces spoločného progra-
mu monitorovania možných vplyvov 
predmetného projektu (rkm 1921,000 
– 1872,700) na spoločný slovensko-ra-
kúsky úsek Dunaja a  na slovenský ná-
rodný úsek. Na základe výsledkov sa 
prikročí k  realizácií ďalších etáp, resp. 
k zmene, úprave projektu.

4. „Spoločné protipovodňové 

opatrenia na oboch brehoch Moravy“

V  rámci trojstrannej spolupráce na 
hraničných vodách Slovenskej repub-
liky, Rakúskej republiky a  Českej re-
publiky bola v  roku 2011 podaná žia-
dosť o  fi nančný príspevok na Minis-
terstvo pôdohospodárstva a  rozvoja 
vidieka SR s  predpokladom fi nanco-
vania z programu Európskej teritoriál-
nej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007–2013 na projek-
ty pod spoločným názvom „Spoločné 
protipovodňové opatrenia na oboch 
brehoch Moravy“. Sú to tieto projekty: 
–  „Sútok Moravy a  Myjavy – spoločné 

protipovodňové opatrenia na oboch 
brehoch Moravy“ – Lead partner pro-
jektu Povodí Moravy, s. p.; 

–  „Kopčany – Hodonín – spoločné pro-
tipovodňové opatrenia na oboch 
brehoch Moravy“ – Lead partner pro-
jektu Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., OZ Bratislava;

–  „Renaturalizácia Moravy od Radejov-
ky po Myjavu – spoločné protipovod-
ňové opatrenia na oboch brehoch 
Moravy“ – Lead partner projektu Slo-
venský vodohospodársky podnik, š. 
p., OZ Bratislava.

5. „Trojstranný predpovedný mo-

del povodní pre rieku Morava a Dyje“ 

bol dokončený v  súlade s  projektom 
v roku 2011. Český hydrometeorologic-
ký ústav počas pracovných dní do 10 h 
posiela prognózu prietoku pre vodočet 
Hohenau an der March, ktorý sa násled-
ne odosiela do predpovedného systé-
mu pre rieku Morava tvoriaceho súčasť 
predpovedného modelu povodní pre 
Dunaj a slúži na výpočet nižšie polože-

ných vodočtov. Integráciou čiastkového 
modelu pre rieku Morava do predpo-
vedného systému pre Dunaj sa zohľad-
ňujú efekty spätného vzdutia v  oblasti 
zaústenia rieky Morava do Dunaja.

6. „MreNa - rekreačná plavba na 

Morave“, v rámci trojstrannej spoluprá-
ce medzi Slovenskou republikou, Ra-
kúskou republikou a  Českou republi-
kou v  roku 2011 cez „Program cezhra-
ničnej spolupráce Slovenská republika 
– Rakúsko 2007 – 2013“ bola predlo-
žená žiadosť na realizáciu štúdie usku-
točniteľnosti „Rekreačná plavba na rie-
ke Morava (rkm 0,00 – 69,30)“, skrátene 
označovaná ako MreNa (Morava river 
– Recreation Navigation). Lead partne-
rom projektu je slovenská Agentúra roz-
voja vodnej dopravy, projektovým part-
nerom je oddelenie vodného hospodár-
stva Úradu dolnorakúskej krajinskej vlá-
dy. Cieľom tohto partnerstva je možnosť 
unikátnej spolupráce Slovenskej repub-
liky, Českej republiky a Rakúskej repub-
liky v  oblasti rozvoja plavebnej turisti-
ky s poznávaním prírodného bohatstva 
rešpektujúc súčasne i  záujmy ochrany 
prírody. Následné vytvorenie doteraz 
neexistujúcich pravidiel a  podmienok 
pre rekreačnú plavbu na rieke Morava 
a  získanie obrazu o  využití priľahlého 
územia z  pohľadu turistického, vysoký 
potenciál územia (socioekonomický as-
pekt) na rozvoj cezhraničného cestov-
ného ruchu znamená možnosť vybu-
dovania silného cezhraničného part-
nerstvo zameraného na rozvoj turistiky 
a rekreačnej plavby v spoločnom regió-
ne. Celkový rozpočet projektu je navrh-
nutý na cca 320 tis. eur. Začiatok projek-
tu sa predpokladá v apríli 2012, ukonče-
nie 31. marca 2014. Pokiaľ by technická, 
ekologická alebo legislatívna analýza 
preukázala zistenie, že rekreačná plavba 
na Morave nie je možná, v štúdii sa ne-
bude pokračovať.

7. Vláda SR uznesením č. 473 zo dňa 
19. septembra 2012 schválila Doho-
du medzi vládou SR a vládou ČR o do-
časnom užívaní časti štátneho územia 
a majetku Slovenskej republiky pre vý-
stavbu a  prevádzku stavby „Predĺže-

nie splavnosti vodnej cesty Otroko-

vice – Rohatec“ na hraničnom vod-
nom toku Radejovka v  katastrálnom 
území obcí Sudoměřice a  Rohatec 
a mesta Skalica, čím bol zavŕšený dlho-
dobý proces prípravy a  samotnej vý-
stavby tejto stavby. 

8. CARESS@danube („Connecting 

All REscue - and Support Services on 
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the Danube“), slovensko-rakúsky pro-
jekt v  rámci programu EÚ „Program 
cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika - Rakúsko 2007 - 2013“, 
schválený v  decembri 2010. Na pro-
jekte sa zúčastňuje spolu 5 projekto-
vých partnerov z  oboch krajín. Lead 
partnerom je Krajské riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zboru v Brati-
slave, projektovými partnermi sú Mi-
nisterstvo vnútra Slovenskej repub-
liky, Štátna plavebná správa (ŠPS) 
ako aj NOTRUF NÖ GMBH 144 a fi rma 
via donau – Österreichische Wasser-
straßen-Gesellschaft m.b.H. Projekt sa 
začal realizovať v  polovici roku 2011 
a  má sa ukončiť koncom roka 2013. 
Jeho cieľom je zlepšenie komuniká-
cie a  účinnejšia spolupráca pri zá-
chranárskych zásahoch, vypracovanie 
stratégie na koordinovanú reakciu 
v  prípade prírodných pohrôm, krízo-
vých a nepredvídaných situácií, vzde-
lávanie účastníkov systému pre zlep-
šenie komunikácie a  zvládanie no-
vých technických postupov. V augus-
te 2011 bola podpísaná dvojstranná 
zmluva o  poskytnutí nenávratného 
fi nančného príspevku z  EFRR, ktorá 
upravuje podmienky fi nancovania ce-
lého projektu. 

9. „Stratégia EÚ pre región Du-

naja“

V rámci aktualizovanej Národnej po-
zície SR k Stratégii EÚ pre dunajský re-
gión funkciu koordinátora prioritnej 
oblasti č. 4 Obnoviť a  zachovať kvali-
tu vôd vykonáva Ministerstvo životné-
ho prostredia SR na základe uznesenia 
vlády SR č. 229 z 30. marca 2011. Koor-
dinácia je zabezpečovaná sekciou vôd 
MŽP SR a Výskumným ústavom vodné-
ho hospodárstva. V  rámci aktivít prio-

ritnej oblasti č. 4 Obnova a  zachova-
nie kvality vôd bolo prerokovaných 8 
projektov, ktoré boli súhrnne schvále-
né ako Dunajský projekt. V súčasnosti 
sa pripravuje operačný plán pre imple-
mentáciu aktivít Akčného plánu Stra-
tégie Európskej únie pre dunajský re-
gión.

Podrobnejšie informácie sú uvede-
né na internetovej stránke fi rmy via do-
nau - http://www.via-donau.org/.

10. Projekt „Vytvorenie informač-

ného systému PLUSK“ pre spoloč-
né slovensko-poľské hraničné vody 
v  zmysle požiadaviek Rámcovej smer-
nice o  vode a  Protipovodňovej smer-
nice realizovaný cez Regionálny úrad 
vodného hospodárstva v  Krakove 
v  spolupráci so Slovenským vodohos-
podárskym podnikom, š. p. Banská 
Štiavnica je ukončený a  jeho výsledky 
sú na stránke: www.plusk.eu. Projekt 
spolufi nancovala Európska únia z  Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci „Programu cezhraničnej spolu-
práce Poľská republika – Slovenská re-
publika 2007 – 2013“. 

11. V  rámci „Programu cezhranič-

nej spolupráce Slovensko – Maďarsko 

2007 – 2013“ boli predložené 4 pro-

jekty:

–  „Vytvorenie spoločného integrované-
ho hydrologického systému pre po-
vodie rieky Ipeľ, poskytujúceho pred-
povede a  informácie v  reálnom čase“. 
Lídrom je KDV VIZIG, cezhraničným 
partnerom je SVP, š. p. OZ B. Bystri-
ca a  maďarským projektovým part-
nerom je OVF. Cieľom projektu je vy-
budovanie operatívneho systému 
spolupráce v  úseku protipovodňo-
vej ochrany a  vodného hospodár-
stva, zníženie ekonomických dopa-

dov a  zvýšenie ochrany ľudských ži-
votov a životného prostredia.

–  „Vytvorenie inštitucionálneho rámca 
pre rozvoj projektov v  záujme dosiah-
nutia dobrého ekologického stavu vôd 
v povodí rieky Ipeľ“. Lídrom je KDV VI-
ZIG, cezhraniční partneri sú SVP, š. p. 
OZ B. Bystrica, ŠOP a  SRZ a  maďar-
skí partneri sú Duna – Ipoly Nemzeti 
Park, Národný park Bukvi a OVF. Cie-
ľom projektu je prehĺbenie spoluprá-
ce organizácií v povodí hraničnej rie-
ky Ipeľ. 

–  „Spoľahlivé zásobovanie vodou z rieky 
Ipeľ a rozvoj prostredia v úseku odber-
ného objektu Rárospuszta“, ktorého 
cieľom je rekonštrukcia hate, úpra-
va odberného miesta v  rkm 140,67, 
úprava horného i  dolného kory-
ta, zlepšenie odtokových pomerov 
v  toku. Spolupracujúce vodohospo-
dárske organizácie spolu s predstavi-
teľmi ÉRV Zrt a ŠOP SR s KÚŽP B. Bys-
trica prerokovali zabezpečenie mig-
rácie rýb,   vodných živočíchov a  na-
vrhli realizáciu rybovodu. 

–  „Zjednotenie opatrení, ktoré navrhli 
vodohospodárske organizácie v  rám-
ci plánov manažmentu povodia Ipľa“. 
Lídrom je KDV VIZIG, cezhraničný 
partner VÚVH a  maďarský partner 
OVF. Cieľom projektu je podpora do-
siahnutia dobrého stavu vôd v povo-
dí Ipľa na základe zosúladenia plánov 
manažmentu povodí zo slovenskej 
a maďarskej strany. 

Komisie aj naďalej chcú svojou čin-
nosťou prispievať v  oblasti vodného 
hospodárstva k rozširovaniu spoluprá-
ce na hraničných vodách, k prehlbova-
niu susedských vzťahov a  k zavedeniu 
integrovaného manažmentu medziná-
rodných povodí.

Príhovor na rokovaní expertnej pracovnej 
skupiny EK „Sucho a nedostatky vody“

Ing. Alena Bujnová

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd

4. 12. – 5. 12. 2012 sa pod záštitou MŽP SR uskutočnilo rokovanie expertnej pracovnej skupiny EK „Sucho a  nedostatky 

vody (Water Scarcity and Droughts Expert Group, EG WS&D)“. Hostiteľskou inštitúciou uvedeného rokovania bola rezortná 

inštitúcia MŽP SR, Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. Predmetného rokovania sa zúčastnilo približne 60 ex-

pertov zo 14 krajín EÚ. Na rokovaní vystúpila riaditeľka odboru vodnej politiky MŽP SR, Ing. Alena Bujnová, s nasledovným 

príspevkom:
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Dobrý deň, vážené dámy, vážení  
páni, milí hostia!

Dovoľte mi srdečne vás pozdra-
viť v  mene sekcie vôd Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej re-
publiky a odovzdať vám pozdrav od 
vodného riaditeľa Slovenskej repub-
liky a  generálneho riaditeľa sekcie 
vôd Ministerstva životného prostre-
dia Slovenskej republiky, Ing. Duša-
na Čerešňáka.

Slovenská republika je mimoriad-
ne potešená, že ste prijali pozvanie na 
stretnutie pracovnej skupiny EK „Su-
cho a nedostatok vody“ do Bratislavy – 
hlavného mesta SR, na pôdu našej re-
zortnej inštitúcie - Slovenského hydro-
meteorologického ústavu.

Slovenská republika vysoko oceňu-
je záujem štátov EÚ o  riešenie prob-
lematiky týkajúcej sa sucha a  nedo-
statku vody, ktoré môžu mať v  dlho-
dobom meradle vplyv na celú soci-
o-ekonomickú sféru, pričom obavy 
z následkov sucha a nedostatku vody 
v  EÚ za  posledné desaťročie narástli 
a  sú stále naliehavejšie, najmä pokiaľ 
ide o  dlhodobú nerovnováhu medzi 
požiadavkami na vodu a  jej dostup-
nosťou.

Vzhľadom na citlivú dispozíciu vody 
k zraniteľnosti, ako aj z dôvodu nastu-
pujúcej klimatickej zmeny a  jej pred-
pokladaným negatívnym dopadom na 
životné prostredie vrátane vôd, je ne-
vyhnutné, aby si štáty chránili, udržia-
vali a  zachovávali svoje zdroje vody 
ako  dôležitú a  nenahraditeľnú surovi-
nu strategického významu.

Tieto skutočnosti má na zreteli aj 
Programové vyhlásenie vlády Sloven-
skej republiky na roky 2012 až 2016, 
v  rámci ktorého vláda Slovenskej re-
publiky deklaruje, že bude venovať 
zvýšenú pozornosť
–  ochrane a zlepšeniu stavu vôd,
–  optimalizácii ich využívania,
–  ochrane pred škodlivými účinkami 

vôd vrátane protipovodňových opat-
rení, 

–  zabezpečeniu dostatočného množ-
stva a  kvality vôd pre verejno-
prospešné  a  environmentálne služ-
by a podnikateľské aktivity.
Napriek tomu, že Slovenská republi-

ka má nerovnomerne rozložené zdroje 
pitnej vody (sústredené najmä v oblas-
ti juhozápadného Slovenska), má vďa-
ka prírodným podmienkam v  súčas-
nosti dostatok zdrojov a  zásob vody, 

ktoré umožňujú pokryť požiadavky ve-
rejného aj súkromného sektora. Máme 
však na zreteli skutočnosť, že tieto 
zdroje sú vyčerpateľné a  zraniteľné, 
preto je potrebná primeraná regulácia 
nakladania s vodu a jej účelné a hospo-
dárne využívanie.

Čo sa týka povrchových zdrojov 
vody na zabezpečenie potrieb prie-
myslu, energetiky a  poľnohospo-
dárstva, vodné toky na Slovensku sú 
s výnimkou Dunaja závislé od zrážok. 
Ich  nedostatok významne ovplyvňu-
je stav vody vodných tokov, preto je 
nevyhnuté realizovať a  vytvárať do-
statok akumulačných priestorov, kto-
ré umožnia zadržať a  prerozdeľovať 
vodu nezávisle od hydrologických po-
merov. Za tým účelom boli už v minu-
losti budované vodné nádrže a  pod-
ľa vývoja klimatických podmienok 
a  hydrologických pomerov je nevy-
hnutné uvažovať s  ich výstavbou aj 
výhľadovo. 

Vzhľadom na skutočnosť, že zrážky 
sú žiaľ čoraz nerovnomernejšie a  čo-
raz častejšie sa vyskytujú výdatné prí-
valové dažde, a na strane druhej sa stá-
le častejšie vyskytujú dlhé obdobia su-
cha (najmä v  letnom období), je po-
trebné realizovať účinné opatrenia na 
zmiernenie dôsledkov klimatickej zme-
ny a uplatňovať nástroje na odvrátenie 
nedostatku vody, resp. výskytu sucha, 
a  to napríklad vyrovnávaním extrém-
nych vodných stavov pomocou vod-
ných nádrží. Z  ďalších účinných opat-
rení, ktoré sú v súlade s odporúčania-
mi RSV, a Slovenská republika má sna-
hu o  ich aplikáciu, treba vyzdvihnúť 
najmä:
–  stanovenie správnej ceny vody (za-

loženej na návratnosti nákladov 
a správnej motivácii),

–  efektívne rozdelenie a  využívanie 
vodných zdrojov (zamerané na ude-
ľovanie povolení, kontrolu nezákon-
ných odberov, uplatňovanie sankcií, 
obmedzenie využívania vody v  ča-
soch je nedostatku alebo sucha),

–  stanovenie režimov ekologických 
prietokov nevyhnutných na zacho-
vanie dôležitých procesov zdravých 
riečnych ekosystémov a  dobrého 
ekologického stavu vodných útva-
rov,

–  budovanie doplňujúcej infraštruktú-
ry a  prepojení vodárenských sústav 
za účelom efektívnejšieho prerozde-
ľovania a využitia vody, 

–  znižovanie strát vody zabezpečova-
ním pravidelnej obnovy vodovod-
ných sietí,

–  prehodnotenie využiteľných množ-
stiev vody vo vzťahu ku klimatickej 
zmene,

–  podpora technológií a  postupov 
umožňujúcich efektívne využívanie 
vody,

–  zvyšovanie povedomia a informačné 
aktivity smerované k spotrebiteľom,

–  uplatňovanie nových vedecko-tech-
nických poznatkov,

–  monitoring relevantných porovna-
teľných údajov a ich hodnotenie.
V  nadväznosti na problémy so su-

chom (ako prírodným javom) a  ne-
dostatkom vody (ktorý je spôsobe-
ný ľudskou činnosťou), ako aj vzhľa-
dom na  prognózy, že do konca tohto 
storočia možno očakávať pokles zrá-
žok o 10 – 30 % a nárast teploty o 2,0 
- 4,5  °C, považujeme za mimoriad-
ne potrebné riešiť túto problematiku 
s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. 
Slovenská republika má za to, že treba 
zamerať pozornosť najmä na vytvore-
nie jednotného a porovnateľného prí-
stupu v rámci štátov EÚ. V rámci tohto 
prístupu treba doriešiť také otázky, 
akými sú:
–  stanovenie indikátorov a  ich praho-

vých hodnôt pre identifi káciu nedo-
statku vody a sucha,

–  určovanie úrovne záväznosti výni-
močných udalostí (obdobia sucha),

–  nastavovanie opatrení v jednotlivých 
fázach sucha.
Následne po doriešení uvedených 

otvorených otázok je treba doriešiť aj 
systém včasného varovania a  tvorbu 
politiky sucha, resp. manažmentov su-
cha so začlenením opatrení do plánov 
manažmentu povodí.

Vážené dámy, vážení páni, verím, 
že toto dvojdňové pracovné stretnutie 
expertnej pracovnej skupiny bude mať 
významný prínos pre riešenie proble-
matiky sucha a nedostatku vody v na-
šich krajinách a  prinesie pokrok v  rie-
šení otázok týkajúcich sa stanovovania 
indikátorov sucha a nedostatku vody.

Prajem Vám veľa úspechov v  práci, 
pohody pri výmene poznatkov a  skú-
seností a príjemný pobyt v našom hlav-
nom meste.
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ÚVOD
Stratégia Európskej únie pre dunajský re-

gión (ďalej len „Dunajská stratégia“) bola pri-
jatá dňa 24. júna 2011 Európskym parlamen-
tom a  Radou. Základnými dokumentmi Du-
najskej stratégie sú Oznámenie Európskej ko-
misie ohľadom Stratégie Európskej únie pre 
podunajskú oblasť [1] a  Akčný plán Straté-
gie Európskej únie pre dunajský región [2]. 
Oznámenie Európskej komisie defi nuje hlav-
né výzvy a príležitosti, ktoré Dunajská straté-
gia prináša. Medzi identifi kované výzvy pat-
rí aj zlepšenie efektivity využívania zdrojov, 
ochrana a trvalo udržateľné využívanie život-

ného prostredia, prevencia a pripravenosť na 
hroziace riziká povodní, sucha a  priemysel-
ného znečisťovania. Dunajská stratégia úzko 
súvisí, resp. nadväzuje na európske politiky 
a stratégie, prispieva k plneniu cieľov Európ-
skej únie (EÚ) a podporuje jej hlavné politické 
iniciatívy, najmä stratégiu Európa 2020. 

OCHRANA A ZLEPŠOVANIE KVALITY 
VÔD V RÁMCI DUNAJSKEJ STRATÉGIE

Jeden zo štyroch pilierov Dunajskej stra-
tégie je zameraný na ochranu životné-
ho prostredia a  zahrňuje tri prioritné ob-
lasti - Obnova a  udržanie kvality vôd (Priorit-

ná oblasť 4), Riadenie rizík v oblasti životného 
prostredia (Prioritná oblasť 5) a Ochrana bio-
diverzity, krajiny a kvality ovzdušia a pôd (Prio-
ritná oblasť 6). Jednotlivé aktivity defi nované 
v  rámci uvedeného piliera významnou mie-
rou prispievajú k zlepšeniu a stabilizácii život-
ných podmienok človeka, ako aj k vytvoreniu 
základných podmienok pre rozvoj dunajské-
ho regiónu v budúcom období. 

Základným predpokladom pre splnenie 
cieľov Prioritnej oblasti 4 je dôsledné uplat-
ňovanie ustanovení a  z  nich vyplývajúcich 
požiadaviek Rámcovej smernice o  vode, čo 
je premietnuté do prvého z  piatich cieľov 

tejto prioritnej oblasti (Dosiahnuť ciele sta-
novené v Pláne manažmentov povodia Du-
naja). V tejto súvislosti treba spomenúť a vy-
zdvihnúť medzinárodnú spoluprácu exper-
tov podunajských krajín v  rámci Medziná-
rodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR), 
v rámci ktorej bol vypracovaný Plán manaž-
mentu povodia Dunaja, ako aj Plán integro-
vaného manažmentu čiastkového povodia 
Tisza. 

Významnou súčasťou plnenia aktivít je 
príprava a následne realizácia projektov, kto-
ré slúžia na podporu komunikácie zaintere-
sovaných subjektov a taktiež pre informova-

nie širokej verejnosti z hľadiska prínosu reali-
zovaných projektov v oblasti Dunajskej stra-
tégie a ochrany kvality vody pre spoločnosť.

Na národnej úrovni je významným nástro-
jom z pohľadu plnenia cieľov Dunajskej stra-
tégie v  oblasti ochrany vôd efektívne využí-
vanie fi nančných zdrojov EÚ v  rámci sekto-
rových operačných programov. Ako vyplýva 
z  Pozičného dokumentu Európskej komisie 
k vypracovaniu Partnerskej dohody a progra-
mov na Slovensku na roky 2014 – 2020 [3], 
jednou z  priorít fi nancovania je aj udržateľ-
né, efektívne využívanie prírodných zdrojov, 
podpora prispôsobovania sa zmenám klí-
my, predchádzania a  riadenia rizík predsta-
vujú významné tematické ciele fi nancova-
nia v oblasti vôd v  rokoch 2014 – 2020. Dô-
ležitým aspektom v tejto oblasti sú investície 
smerujúce do sektora vodného hospodárstva 
s cieľom splniť požiadavky environmentálne-
ho aquis a na propagáciu investícií na rieše-
nie osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti 
proti katastrofám a  vyvíjanie systémov zvlá-
dania katastrof.

VÝZNAMNÉ MEDZINÁRODNÉ 
PODUJATIA V ROKU 2012 TÝKAJÚCE SA 
PRIORITNEJ OBLASTI 4 

Konferencia zainteresovaných subjektov 

v rámci druhého piliera Dunajskej 

stratégie

Dňa 6. novembra 2012 sa v Budapešti ko-
nala odborná konferencia zainteresovaných 
subjektov druhého piliera Dunajskej straté-
gie (Prioritné oblasti 4 – 6). Cieľom podujatia 
bolo prezentovať význam Dunajskej straté-
gie z  pohľadu ochrany životného prostredia 
vo väzbe na hospodársky rozvoj dunajské-
ho regiónu. Druhý pilier Dunajskej stratégie 
sa priamo dotýka ekonomického a sociálne-
ho rozvoja regiónov prostredníctvom tvor-
by životných podmienok obyvateľstva, do-
statku pitnej vody, výskytu záplav a  sucha 
a  ich regulácie vo väzbe na klimatickú zme-
nu. Zástupkyňa Európskej komisie vyzdvih-
la význam Dunajskej stratégie, ako platfor-
my pre rozvoj dlhodobej a širokej spolupráce 

Ochrana a zlepšovanie kvality vôd
– jedna z priorít Dunajskej stratégie

Ing. Radoslav Bujnovský, CSc., Bc. Tomáš Hajdin

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Prezentácia projektu „Zlepšenie integrovaného manažmentu pobrežnej zóny v  oblasti Čierneho mora“ 
v rámci workshopu č. 3 Udržateľné povodie – environmentálne a turistické zdroje © Európska únia
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krajín a zainteresovaných subjektov v danom 
regióne, potrebu zintenzívnenia kooperá-
cie a  koordinácie, prípravu a  riešenie kvalit-
ných projektov so zreteľom na medzisekto-
rový a prierezový prístup. V bloku vedeckých 
prednášok odzneli tri prednášky, ktoré uvied-
li problematiku jednotlivých prioritných ob-
lastí (prednášky konferencie zainteresova-
ných subjektov sú dostupné na internetovej 
stránke http://groupspaces.com//WaterQua-
lity/fi les/folder/30841). 

Následne prebiehali rokovania v sekciách 
podľa prioritných oblastí. V  rámci rokovania 
v sekcii Prioritnej oblasti 4 koordinátori pre-
zentovali mandát a hlavné činnosti prioritnej 
oblasti, pričom vyzdvihli prínosy, ktoré vyplý-
vajú z ich plnenia. V ďalšej časti boli prezento-
vané tri projekty:
–  návrh projektu BLUE Danube, zamerané-

ho na zlepšenie rámcových podmienok pre 
urýchlenie eko-inovácií v  oblasti čistenia 
odpadových vôd;

–  návrh projektu Danube Sediment Manage-
ment k problematike hodnotenia regulácie 
bilancie sedimentov v Dunaji;

–  ukončený projekt CC-WaterS, zameraný na 
hodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na zá-
soby vody s ohľadom na zabezpečenie záso-
bovania obyvateľstva vodou do roku 2100.

Prvé výročné fórum Dunajskej stratégie

V  dňoch 27. – 28. novembra 2012 sa 
v  Regensburgu konalo prvé výročné fórum 
 Dunajskej stratégie. Cieľom podujatia bolo 
zhodnotenie prvého roku implementácie 
 Dunajskej stratégie za účasti štátnych pred-
staviteľov krajín dunajského regiónu a  zá-
stupcov EÚ. 

Ako vyplynulo z  vystúpenia komisá-
ra Hahna, implementácia Dunajskej straté-
gie je významná z  hľadiska tvorby dlhodo-
bej platformy pre spoluprácu. Nedostatky 
boli pozorované v  oblasti koordinácie prá-
ce, čo je dôsledkom aj častých personál-
nych zmien zodpovedných osôb. Pre úspeš-
né plnenie Stratégie je potrebná aktívna 
účasť všetkých krajín vo všetkých priorit-
ných oblastiach. Dunajskú stratégiu treba 
vnímať ako nástroj, ktorý mobilizuje existu-
júce zdroje, t. j. za existujúce fi nančné zdro-
je sa získa viac. Pri fi nancovaní aktivít rozvoja 
dunajského regiónu treba využívať aj iné do-
stupné zdroje mimo programov EÚ s využi-
tím národných, regionálnych a lokálnych ve-
rejných aj súkromných zdrojov. Do budúcna 

je dôležité uvažovať nad prehlbovaním spo-
lupráce prostredníctvom rôznych mecha-
nizmov a  o  spôsobe integrácie dunajského 
regiónu do politík na regionálnej, národnej 
úrovni a úrovni EÚ. 

Súčasťou programu prvého výročného 
fóra Dunajskej stratégie bolo aj rokovanie 
v šiestich tematických wokrshopoch:
1.  Zlepšená a zelenšia mobilita – ako ďalej?
2.  Energia pre moderný dunajský región
3.  Udržateľné povodie – environmentálne 

a turistické zdroje
4.  Inovatívna akcia pre úspešné dunajské 

podniky
5.  Podpora sociálneho, vzdelanostného 

a  ekonomického postavenia jednotlivcov 
a  komunít, inteligentných zručností a  in-
kluzívneho rastu

6.  Moderné riadenie Dunaja – ako zabezpečiť 
prácu pre región?
Problematika ochrany vôd bola súčasťou 

programu workshopu č. 3, ktorý pozostá-
val z dvoch častí. V prvej časti vystúpili koor-
dinátori Prioritných oblastí 3 (Podporovanie 
kultúry, cestovného ruchu a  kontaktov me-
dzi ľuďmi), 4, 5 a 6 a stručne charakterizova-
li zameranie, činnosť a výsledky práce v rám-
ci konkrétnych prioritných oblastí. Následne 
boli prezentované výsledky riešenia projek-
tu ochrany existujúcich druhov jesetera v rie-
ke Dunaj „Sturgeon 2020 strategy“. V druhej 
časti rokovania bolo stručne charakterizova-
né zameranie projektov v  rámci prioritných 
oblastí 4 a 5 a následne odzneli prezentácie 
troch projektov:
–  projekt CC-WaterS, zameraný na hodno-

tenie vplyvu klimatickej zmeny na záso-
by vody s ohľadom na zabezpečenie záso-
bovania obyvateľstva vodou do roku 2100 
(prezentoval pán Kuschnig z Rakúska)

–  projekt Danube Floodrisk, zameraný na po-
súdenie povodňového rizika v záplavových 
oblastiach povodia Dunaja (prezentovala 
pani Adler z Rumunska)

–  projekt ICZM, zameraný na zlepšenie in-
tegrovaného manažmentu pobrežnej zóny 
v  oblasti Čierneho mora (prezentoval pán 
Costache z Rumunska). 

V  záverečnej časti uvedeného poduja-
tia vystúpila kancelárka Spolkovej republiky 
Nemecko pani Merkelová. Ohľadom fi nanč-
ného rámca pre rozvoj dunajského regiónu 
zdôraznila potrebu inteligentného vynakla-
dania fi nančných prostriedkov. Poukázala na 
potrebu riešenia problému „východ – západ“, 

nakoľko v  životných podmienkach a  život-
nej úrovni obyvateľstva dunajského regiónu 
sú značné rozdiely. Uviedla, že rozvoj tohto 
makroregiónu je nielen politický proces, ale 
je aj procesom tvorby partnerstiev a  spolu-
práce, ktorá je jednou z  podmienok ekono-
mického rozvoja a  zvyšovania konkurencie-
schopnosti dunajského regiónu. Jednotlivé 
úlohy a ciele týkajúce sa rozvoja Európy budú 
ľahšie dosiahnuteľné, pokiaľ budeme konať 
na nadnárodnej, makroregionálnej úrovni. 
Pripomenula, že súčasná hospodárska kríza, 
ktorú viacerí vnímajú ako prekážku hospo-
dárskeho rozvoja, je príležitosťou pripraviť sa 
na budúcnosť. Uviedla, že v dunajskom regi-
óne existujú určité problémy, ktoré treba rie-
šiť na úrovni celej EÚ. Poukázala tiež na výzvu 
skĺbenia hospodárskeho rozvoja a ochrany ži-
votného prostredia. Zdôraznila, že pochope-
nie súčasných problémov a smerovanie akti-
vít je záležitosťou vedomostnej úrovne, kto-
rá vytvára primárne predpoklady pre rozvoj 
makroregiónu.

PERSPEKTÍVY V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ
Dunajská stratégia predstavuje proces re-

alizácie ambicióznych vízií rozvoja v  dunaj-
skom regióne prostredníctvom realistických 
a  konkrétnych krokov. Aktivity v  rámci tejto 
stratégie, formálne členené do konkrétnych 
tematických okruhov (prioritných oblastí), sú 
základnou platformou pre realizáciu projek-
tov s dôrazom na medzisektorový a prierezo-
vý prístup.

Rok 2013 je významný z  pohľadu zabez-
pečenia udržateľnosti stratégie, a to tak z po-
hľadu nastavenia fi nancovania a  zakompo-
novania v  rámci programovacieho obdobia 
2014 – 2020, ako aj z pohľadu riadenia a im-
plementácie. Poznatky z  hodnotenia prvej 
správy ohľadom implementácie Dunajskej 
stratégie budú podkladom pre revíziu aktivít 
Európskej komisie, prioritných oblastí a  tak-
tiež aktivít na národnej úrovni. Ukazuje sa, 
že činnosť riadiacich skupín (v rámci jednotli-
vých prioritných oblastí) má značný vplyv na 
dosiahnutie úspechu. Podobne je potrebné 
rozvíjať spoluprácu na horizontálnej úrovni, 
t. j. medzi jednotlivými prioritnými oblasťa-
mi. Výsledky z realizácie projektov je potreb-
né zverejňovať širokej verejnosti tak z pohľa-
du formovania povedomia ohľadom Dunaj-
skej stratégie, ako aj zvýrazňovania prida-
nej hodnoty týchto projektov pre spoločnosť 
a dunajský región. 

Literatúra
1. Oznámenie EK ohľadom Stratégie Európskej únie pre podunajskú oblasť
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010D-
C0715:EN:NOT
2. Akčný plán k Stratégii Európskej únie pre podunajskú oblasť (angl.)

h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v . d o ? u r i = C E -
LEX:52010SC1489:EN:NOT
3. Pozičný dokument Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a progra-
mov na Slovensku na roky 2014 – 2020 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/dokumenty-partnerska-dohoda/
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Nové európske dokumenty o vode

Koncom roka 2012 bolo na ofi ciálnych stránkach Európskej únie publikované nové Oznámenie komisie Európskemu par-

lamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov COM(2012) 673 fi nal. Jeho názov je 

Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy, vydaná v Bruseli 14. 11. 2012 vo vestníku EÚ pod číslom SWD(2012) 381 fi nal. 

V anglickej verzii je to „A Blueprint to Safeguard Europe‘s Water Resources“. Názov Blueprint sa okamžite ujal aj v médiách.

Výsledné znenie bolo verejne predis-
kutované za účasti odborníkov z  celej 
Európy na konferencii 26. – 27. novem-
bra 2012 v Nikózii na Cypre.

Na konferencii sa konštatovalo, že 
Rámcová smernica o  vode (RSV) obsa-
huje integrovaný prístup k  politike EÚ 
v  oblasti vody. Cieľom RSV je dosiah-
nuť dobrý stav všetkých vôd EÚ do roku 
2015. Avšak, ako uviedla Európska agen-
túra pre životné prostredie v hodnotia-
cej správe o stave životného prostredia 
pre rok 2010, dosiahnutie cieľov politi-
ky EÚ v  oblasti vodného hospodárstva 
sa javí neisté vzhľadom k počtu očaká-
vaných a vznikajúcich problémov.

Väčšina problémov, ktorým čelí sú-
časný stav vodných ekosystémov, môže 
byť riešená prostredníctvom lepšieho 
vykonávania rozsiahleho legislatívne-
ho rámca smernice a posilnením integ-
rácie cieľov vodohospodárskej politiky 
do iných oblastí politiky, ako spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP), Ko-
hézneho fondu a  štrukturálnych fon-
dov, ako aj politiky v oblasti obnoviteľ-
ných zdrojov energie a dopravy. Je ale 
niekoľko prípadov, kde boli zistené ne-
dostatky, čo by si vyžadovalo ukonče-
nie existujúceho legislatívneho rámca 
a prijatie nových právnych opatrení. 

O ČOM JE BLUEPRINT
„Blueprint“ načrtáva kroky, kto-

ré smerujú k lepšiemu vykonávaniu sú-
časných právnych predpisov ochrany 
vody, k integrácii cieľov vodohospodár-
skej politiky do ostatných politík a k za-
plneniu medzier v legislatíve súvisiacich 
s  kvantitou vody a  účinnosti jej využí-
vania. Cieľom koncepcie je zabezpečiť, 
aby dostatočné množstvo vody dosta-
točnej kvality bolo k  dispozícii pre po-
treby ľudí, hospodárstva a  životného 
prostredia v krajinách EÚ.

Časový horizont koncepcie nadväzu-
je na stratégiu EÚ 2020 a najmä na Plán 

pre Európu efektívne využívajúcu 

zdroje z  roku 2011. Koncepcia zahŕňa 
dlhšie časové obdobie, až do roku 2050, 
a očakáva sa, že vodná politika EÚ bude 
riadená v dlhodobom horizonte.

Koncepcia nespochybňuje fakt, že 
vodné prostredia sa v  rámci EÚ veľmi 
líšia, a preto v nej, v súlade so zásadou 
subsidiarity, nie je navrhnuté žiadne 
univerzálne riešenie. Zdôrazňujú sa zá-
sadné témy, medzi ktoré patria zlepše-
nie využívania pôdy, riešenie znečiste-
nia vôd, zefektívnenie využívania vody, 
vyššia odolnosť a zlepšenie riadenia vy-
konávaného subjektmi zapojenými do 
hospodárenia s vodnými zdrojmi.

V  RSV bol stanovený cieľ dosiah-
nuť dobrý stav do roku 2015. Tento ter-
mín sa blíži. Správa Európskej environ-
mentálnej agentúry (EEA) o  stave vôd 
a  hodnotenie Komisie týkajúce sa plá-
nov členských štátov v oblasti vodohos-
podárskeho manažmentu povodia, kto-
ré boli vypracované na základe RSV, sa 
zhodujú v tom, že tento cieľ sa pravde-
podobne dosiahne len v prípade väčšej 
polovice (53 %) vôd EÚ. Preto sú potreb-
né ďalšie zásadné opatrenia na ochranu 
a zlepšenie kvality vôd EÚ.

Hlavné príčiny negatívnych účinkov 
na stav vôd sú prepojené. Ide o  zme-
nu klímy; využívanie pôdy; hospodárske 
činnosti, ako sú napríklad výroba elek-
trickej energie, priemysel, poľnohospo-
dárstvo a cestovný ruch; mestský rozvoj 
a demografi cké zmeny. Tlak spôsobený 
týmito príčinami sa prejavuje vo forme 
znečisťujúcich emisií, nadmernej spot-
reby vody (nedostatok vody), fyzických 
zmien vodných útvarov a  mimoriad-
nych udalostí, ako sú napríklad záplavy 
a suchá, ktoré sa budú zhoršovať, ak sa 
nepodniknú príslušné kroky.

V dôsledku toho je ohrozený ekolo-
gický a chemický stav vôd EÚ, viacerým 
častiam EÚ hrozí nedostatok vody 
a vodné ekosystémy – od ktorých závi-
sia služby našich spoločností – sa môžu 
stať citlivejšími na mimoriadne uda-
losti, ako sú záplavy a  suchá. Je nevy-
hnutné riešiť tieto problémy, aby sme 
ochránili našu základňu zdrojov pre ži-
vot, prírodu a  hospodárstvo a  chránili 
zdravie ľudí.

ROZVOJ OCHRANNÝCH PÁSIEM 
A ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Tlak spôsobený poľnohospodár-
stvom a  opatreniami v  rámci proti-
povodňovej ochrany možno zmierniť 
alebo mu možno aj zamedziť. K  tým-
to metódam patrí rozvoj ochranných 

pásiem, ktoré poskytujú biologickú 
kontinuitu medzi riekami a  ich brehmi 
a  podľa možnosti využívajú zelenú in-

fraštruktúru, ako napríklad obnovenie 
pobrežných oblastí, mokradí a záplavo-
vých území na zadržiavanie vody, pod-
porujú biodiverzitu a  úrodnosť pôdy 
a zamedzujú záplavám a suchám. Pred-
stavujú cennú alternatívu ku klasickej 
technickej vodnej infraštruktúre (napr. 
hrádze, nádrže, poldre alebo priehrady). 

Osobitná pozornosť by sa mala ve-
novať predchádzaniu degradácie vod-
ných zdrojov alebo pramenných ob-
lastí. Sú to malé vodné útvary (nere-
siská pre mnohé druhy rýb), ktoré sú 
podľa agentúry EEA často ohrozované 
poľnohospodárskymi prácami (odvod-
ňovanie, zarovnávanie terénu) a  vysy-
chaním. 

Malé vodné nádrže a rybníky tiež zo-
hrávajú dôležitú úlohu pri zadržiavaní 
a uchovávaní vody v krajine, pri zame-
dzovaní záplavám a erózii.

Návrh vyčleniť 20 % z  rozpočtu EÚ 
na zohľadňovanie problematiky oča-

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
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kávanej zmeny klímy v RSV by mal po-
môcť všetkým opatreniam v  oblasti 
vodného hospodárstva týkajúcich sa 
adaptácie na zmenu klímy. Prvky ob-
lastí ekologického zamerania naplá-
nované v návrhu Komisie o ekologizá-
cii Spoločnej poľnohospodárskej po-
litiky – jej piliera I, by mohli slúžiť ako 
prírodné opatrenia na zadržiavanie 

vody (Natural Water Retention Me-

asures - NWRM), predstavujúce druh 
zelenej infraštruktúry.

Členské štáty musia na rozšírenie ze-
lenej infraštruktúry zvýšiť svoju snahu 
o  politickú integráciu na vnútroštátnej 
úrovni. Mali by plne využiť plány vodo-
hospodárskeho manažmentu povodia, 
ktoré si vyžadujú integrovaný prístup 
k  hospodáreniu s  vodnými zdrojmi 
v rôznych oblastiach politiky, ako sú na-
príklad poľnohospodárstvo, akvakul-
túra, energetika, doprava a  integrova-
né zvládanie katastrof. Komisia navrhu-
je vypracovať usmernenie k spoločnej 

implementačnej stratégii o  prírod-

ných opatreniach na zadržiavanie 

vody s  cieľom podporiť tento integro-
vaný prístup.

PREPOJENOSŤ KVALITY 
A KVANTITY VODY 

Vyriešenie otázky nadmerných od-
berov vody si v  mnohých povodiach 
EÚ vyžaduje omnoho pevnejší základ 
pre kvantitatívne vodné hospodárstvo: 
a to identifi káciu ekologického toku, t.  j. 
množstva vody potrebného na pretr-
vávajúci rozvoj vodného ekosystému. 
Preto je dôležité si uvedomiť, že kvali-
ta a  množstvo vody sú v  rámci pojmu 
„dobrý stav“ úzko prepojené. Na úrov-
ni EÚ však neexistuje žiadne vymedze-
nie pojmu ekologického toku ani vše-
obecná predstava o tom, ako sa má vy-
počítať, hoci ide o základné podmienky 
jeho konzistentného uplatňovania. Ko-
misia na vyplnenie tejto medzery na-
vrhuje vypracovať usmerňovací doku-
ment v  rámci spoločnej implementač-
nej stratégie RSV, pričom sa využije jej 
otvorený a participatívny postup. 

Jednotné vymedzenie pojmu a  me-
todika výpočtu by sa po odsúhlasení 
mali zaviesť v ďalšom cykle plánov vo-
dohospodárskeho manažmentu povo-
dia, ktoré sa majú prijať do konca roka 
2015.

EÚ pred vznikom RSV riešila vý-
znamné znečistenia z  bodových zdro-
jov a  difúzne chemické alebo iné zne-
čistenie vo vodnom prostredí schvále-

ním viacerých právnych predpisov vrá-
tane smernice o čistení komunálnych 

odpadových vôd, smernice o  dusič-

nanoch, smernice o  prípravkoch na 

ochranu rastlín a smernice o priemy-

selných emisiách. Hoci vykonávanie 
týchto smerníc značne pokročilo, plné 
dodržiavanie sa nedosiahlo, a  to brá-
ni dosiahnutiu ich cieľov v  oblasti ži-
votného prostredia. Difúzne znečiste-
nie a  znečistenie z  bodových zdrojov 
predstavujú stále veľké tlaky na vodné 
prostredie – v  prípade difúzneho zne-
čistenia ide o  38 % a  v  prípade znečis-
tenia z  bodových zdrojov o  22 % vod-
ných útvarov EÚ. Eutrofi zácia spôsobe-
ná nadmernou záťažou živinami zostá-
va veľkou hrozbou pre dobrý stav vôd, 
keďže obohatenie živinami bolo ziste-
né v  približne 30 % vodných útvarov 
v  17 členských štátoch. Boj proti tým-
to hrozbám si vyžaduje rozšírenie zra-
niteľných oblastí v súvislosti s dusična-
novou smernicou a posilnenie akčných 
programov.

Preskúmanie Komisie týkajúce sa po-
litiky zameranej na nedostatok vody 
a  suchá, poukazuje na veľký nevyužitý 
potenciál opatrení na efektívne hospo-
dárenie s  vodou vo všetkých hlavných 
odvetviach využívajúcich vodu (poľno-
hospodárstvo, priemysel, distribučné 
siete, budovy a výroba elektrickej ener-
gie). Je v  ňom uvedené, že zavedenie 
cieľov v  oblasti účtovania vody a  efek-
tívneho využívania vody na odvetvovej 
úrovni by poskytlo silnejší základ pre 
účinné a cielené opatrenia na ochranu 
vody. Hodnotenie plánov vodohospo-
dárskeho manažmentu povodia v kon-
texte RSV odhalilo, že situácia týkajúca 
sa článku 9 nie je omnoho lepšia: stimu-
lujúce a  transparentné stanovovanie 
cien vody sa neuplatňuje vo všetkých 
členských štátoch a  odvetviach využí-
vajúcich vodu, čo je zapríčinené aj ne-
dostatočným meraním spotreby.

Koncom roka 2012 boli európskou 

environmentálnou agentúrou vyda-

né viaceré nové publikácie pre vod-

né hospodárstvo, z ktorých vyberá-

me:

Vodné zdroje v Európe v súvislos-

ti so  zraniteľnosťou (z  26. novembra 
2012)

Táto správa popisuje, ako sa priro-
dzený cyklus dostupnosti vody neustá-
le nachádza pod hrozbou rôznorodých 
tlakov (suchá a  nedostatok vody, zne-
čistenie, povodňové riziká...) zvyšujú-

cich zraniteľnosť sladkovodných eko-
systémov a  spoločnosti. Využívanie 
pôdy, odber vody a zmena klímy sú člo-
vekom vyvolané zmeny, ktoré menia 
prirodzené odtokové režimy vodných 
útvarov.

Európske vody - súčasný stav a bu-

dúce výzvy? – syntéza (z 26. novembra 
2012)

Ide o syntézu hlavných bodov z de-
viatich správ EEA, ktoré sa priamo ale-
bo nepriamo zaoberajú vodnými eko-
systémami i  tlakmi, ktoré na ne pôso-
bia. Je to posledná v  rade správ zve-
rejnených EHP na podporu vodného 
hospodárstva v roku 2012. Snaží sa po-
skytnúť prehľad o stave európskych vôd 
a identifi kovať tlaky pôsobiace na vod-
stvá v EU. Ďalej sa podrobnejšie zaobe-
rá hospodárskymi a  sociálnymi faktor-
mi, z ktorých sa tieto tlaky odvíjajú, a na 
záver poskytuje prehľad spoločenských 
a  politických problémov, ktoré súvisia 
s vodným hospodárstvom.

Európske vody - posúdenie stavu 

a  tlaky publikované (z  13. novembra 
2012)

Správa prezentuje výsledky z prehľa-
dov údajov vykázaných v  prvých plá-
noch povodí, hodnotenie ekologického 
stavu a  tlaky, ktoré ovplyvňujú európ-
ske vody. Európske vodstvá sú ovplyv-
ňované niekoľkými tlakmi, spôsobujú-
cimi znečistenie vody, nedostatok vody 
a záplavy. Hlavné zmeny vodných útva-
rov ovplyvňujú aj morfológiu a prietok 
vody. Pre udržanie a  zlepšenie základ-
ných funkcií našich vodných ekosys-
témov musíme dobre zvládať riadenie 
povodí ako ich stanovila RSV.

Územná súdržnosť a  hospodáre-

nie s  vodou v  Európe: priestorová 

perspektíva (z 24. augusta 2012)
Táto správa hodnotí úlohu priesto-

rovej analýzy a plánovania vo väzbe na 
vykonávanie RSV. Zaoberá sa aj súvi-
siacimi ustanoveniami, ako je smernica 
o povodniach a rozvoj a realizáciu plá-
nov povodí (plánov povodia). Domnie-
va sa, že sú vytvorené významné väz-
by medzi regionálnu politikou a  vod-
ným hospodárstvom v EÚ. Ďalej sa za-
meriava na prebiehajúcu spoluprácu, 
ktorá je kľúčovým prvkom ako RSV, tak 
aj územnej súdržnosti. Správa sa dom-
nieva, že budúce výzvy pre vykonáva-
nie tejto smernice a  vývoj plánov po-
vodí budú úzko súvisieť s priestorový-
mi možnosťami krajiny a  urbanizova-
ných území.  
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ÚVOD
Znečistenie povrchových vôd che-

mickými látkami môže narúšať vodné 
ekosystémy a spôsobovať úbytok bio-
topov a zníženie biodiverzity. Znečis-
ťujúce látky sa môžu hromadiť v po-
travnom reťazci a škodiť dravcom, kto-
ré konzumujú kontaminované ryby. 
Ľudia sú vystavení znečisťujúcim lát-
kam konzumáciou rýb, pitnej vody 
a prípadne aj rekreačnými aktivita-
mi. Znečisťujúce látky sa môžu nachá-
dzať v prostredí mnoho rokov potom, 
ako boli zakázané. Niektoré sa môžu 
transportovať na veľké vzdialenosti a 
možno ich nájsť i v odľahlých oblas-
tiach. Znečisťujúce látky môžu preni-
kať do životného prostredia z rôznych 
zdrojov, napríklad z poľnohospodár-
stva, priemyslu, spaľovaním, ako pro-
dukty alebo ako neúmyselne vypúš-
ťané vedľajšie produkty. Mohli byť vy-
púšťané v minulosti, alebo sa aj naďa-
lej uvoľňujú z výrobkov používaných v 
každodennom živote.

V decembri 2000 bola prijatá Európ-
ska rámcová smernica o vode 2000/60/
ES (RSV) s cieľom ochrany vôd a ich za-
chovania pre budúce generácie [1]. 
Jedným z nástrojov, ktoré sú na to po-
trebné, je pravidelná kontrola kvality 
vôd, aby bolo možné rýchlo a predví-
davo reagovať na problémy životného 
prostredia. Stratégia boja proti znečis-
ťovaniu vôd chemickými látkami je vy-
týčená v článku 16 RSV. Ako prvý krok 
tejto stratégie bol prijatý zoznam prio-
ritných látok (Rozhodnutie 2455/2001/
ES), ktorý identifi koval 33 látok alebo 
skupín látok prioritného záujmu v po-
vrchových vodách v celej Európskej 
únii kvôli ich rozšírenému používaniu a 

ich vysokým koncentráciám v riekach, 
jazerách, brakických a pobrežných vo-
dách. Tento zoznam bude revidovaný 
každé štyri roky a podľa potreby aktua-
lizovaný. Aktuálny zoznam zahŕňa hlav-
ne organické zlúčeniny vrátane rôz-
nych pesticídov, niektoré polycyklické 
aromatické uhľovodíky (PAU), benzén, 
halogénované rozpúšťadlá, spomaľo-
vače horenia, zmäkčovadlá, povrchovo 
aktívne látky, antivegetatívne príprav-
ky a aj niektoré ťažké kovy.

Členské štáty EÚ majú zabezpečiť na 
základe monitorovania stavu vôd vy-
konávaného v súlade s článkom 8 RSV 
analýzu dlhodobých trendov koncen-
trácií tých prioritných látok, ktoré majú 
tendenciu akumulovať sa v sedimen-

toch a/alebo vo vodných organizmoch 
a na základe tejto analýzy prijať opatre-
nia zamerané na zabezpečenie, aby sa 
takéto koncentrácie v sedimente a/ale-
bo vodných organizmoch v budúcnos-
ti nezvyšovali.

Monitorovanie obsahu prioritných 
látok vo vode je konvenčne založe-
né na chemickej analýze vzoriek vody 
podľa stanovenej frekvencie. Pre prio-
ritné látky, ktoré sú vo vode dobre roz-
pustné, je voda vhodnou matricou na 
vzorkovanie vodného prostredia. Ten-
to prístup má však niekoľko nedostat-
kov. Jednorazovo odobraté vzorky 
vody poskytujú koncentrácie znečisťu-
júcich látok len v čase odberu. Vo vod-
ných útvaroch, charakterizovaných ur-
čitou časovou a priestorovou variabili-
tou existuje zvýšené riziko nesprávnej 
klasifi kácie chemického stavu.

Pre prioritné látky, ktoré sú málo 
rozpustné vo vode, napr. PAU a ťažké 
kovy, laboratórne metódy pre analý-

zu vzoriek vody často nie sú dostatoč-
ne citlivé, aby boli splnené minimál-
ne požadované technické špecifi kácie 
metód pre tieto látky podľa platnej le-
gislatívy pre environmentálne normy 
kvality (ENK). Bol preukázaný pokles 

Harmonizácia a hodnotenie techník
odberu vzoriek pre monitorovanie 

prioritných látok vo vodnom prostredí
Ing. Branislav Vrana, PhD1., Ing. Katarína Šilhárová1, Ing. Soňa Horáková1, 

Veronika Klučárová2, Eva Benická2 , Oliver Gans3, Astrid Draxler3, 

Franko Daniel Humer3, Martin Kralik3

1Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava; 2Slovenská technická univerzita, Bratislava, 
3Umweltbundesamt - Spolková agentúra životného prostredia, Viedeň

Tabuľka 1 Environmentálne normy kvality (ENK) sledovaných prioritných látok 
vo vnútrozemských povrchových vodách [2]

Látka RP-ENKa (μg/l) NPK-ENKb (μg/l)

Naftalén 2,4 neuplatňuje sa
Antracén 0,1 0,4

Fluorantén 0,1 1,0

Benzo[a]pyrén 0,05 0,1

Benzo(b)fl uorantén + Benzo(k)fl uorantén 0,03 neuplatňuje sa
Benzo(g,h,i)perylén + Indeno(1,2,3-cd)pyrén 0,002 neuplatňuje sa
Kadmium a jeho zlúčeniny (v závislosti od tried tvrdosti vody) ≤0,08 – 0,25 ≤0,45 – 1,5

Olovo a jeho zlúčeniny 7,2 neuplatňuje sa
Nikel a jeho zlúčeniny 20 neuplatňuje sa
Ortuť a jej zlúčeniny 0,05 0,07

Poznámky:
aRP-ENK – ročný priemer koncentrácie ENK
bNPK-ENK – najvyššia prípustná koncentrácia ENK



3 – 4  2013   Vodohospodársky spravodajca 13

Veda, technika, technológia

reprodukovateľnosti metódy s klesajú-
cou koncentráciou organických látok 
vo vzorkách vody. Tento fakt ovplyv-
ňuje dôveryhodnosť údajov získaných 
pri uplatňovaní tejto techniky odberu 
a jeho univerzálnu vhodnosť pre daný 
účel pri hodnotení chemického stavu 
vodných útvarov.

Prioritné látky, ktoré sú málo roz-
pustné vo vode, je možné monitoro-
vať rôznymi alternatívnymi metóda-
mi: pomocou pasívnych vzorkovačov, 
v plavenine, v dnových sedimentoch 
a vo vodných organizmoch. Pre tie-
to látky doposiaľ nie je dostatočne de-
monštrované, akým spôsobom najlep-
šie uskutočniť monitorovanie trendov. 
Cieľom projektu HESTIA [3] je porovna-
nie vhodnosti rôznych metód odberu 
vzoriek (pasívne vzorkovanie, plaveni-
nové pasce, dnové sedimenty) na mo-
nitorovanie trendov sledovaných uka-
zovateľov vo vode voči referenčným 
metódam, založeným na analýze re-
prezentatívnych vzoriek vody pomo-
cou kontinuálneho automatického od-
beru vody. Hodnotené sú okrem ich 
pracovných charakteristík (reprezen-
tatívnosť odberu a medza stanovenia 
a iné) ich praktická použiteľnosť pri ru-
tinnom monitorovaní znečisťujúcich 
látok v povrchových vodách.

METODIKA
Pasívne vzorkovače

Jedným z alternatívnych prístupov 
k meraniu znečisťujúcich látok vo vode 
je použitie pasívneho vzorkovania. Tie-
to zariadenia umožňujú meranie časo-
vo váženého priemeru koncentrácie 
(time weighted average, TWA) sledo-
vaných látok za obdobie až niekoľkých 
týždňov. Pasívne vzorkovače fungujú 
vo vodnom prostredí na integratívnom 
princípe, t.j. počas expozície dochádza 
ku kontinuálnej extrakcii sledovaných 
látok z vody bez toho, aby sa dosiahla 
termodynamická rovnováha medzi or-
ganickou fázou vo vzorkovači a vodou. 
Rýchlosť akumulácie látky do vzorko-
vača je priamo úmerná jej vodnej kon-
centrácii. Množstvo analytu absorbo-
vané vzorkovačom môže byť opísané 
rovnicou ustaľovania rovnováhy podľa 
kinetiky prvého poriadku:

(1)
kde N – množstvo analytu vo vzorkova-

či v čase t; CTWA – priemerná koncentrá-
cia analytu vo vodnom prostredí; KSW 
- rovnovážny rozdeľovací koefi cient 
analytu v systéme vzorkovač/voda; RS 
– vzorkovacia rýchlosť a V objem prijí-
majúcej fázy vzorkovača. Po ukončení 
expozície je možné z akumulovaného 
množstva analytu pomocou vzorkova-
cej rýchlosti odhadnúť hodnotu časo-

vo váženého priemeru vodnej koncen-
trácie. Týmto spôsobom je možné zní-
žiť potrebnú frekvenciu vzorkovania a 
tým dosiahnuť aj zníženie nákladov. 

V našom projekte sa na meranie vo 
vode rozpustného podielu PAU použi-
li lipidom plnené polyetylénové vrec-
ká, tzv. SemiPermeable Membrane De-
vices (SPMD) [4]. Na monitorovanie vo 
vode rozpustnej koncentrácie ťažkých 
kovov (nikel, kadmium, olovo, ortuť) 
boli použité tzv. DGT-vzorkovače [5].

Vzorkovače sa prepravili na miesto 
odberu vzoriek v prenosnom chladia-
com boxe. Na mieste odberu boli vy-
brané z transportných obalov a umiest-
nené do vzorkovacieho koša z perforo-
vaného plechu z  nehrdzavejúcej oce-
le (obrázok 2). Kôš so vzorkovačmi sa 
následne umiestnil pomocou plaváka, 
lana a kotvy do toku. Na jednom odbe-
rovom mieste, v  monitorovacej stani-
ci vo Wolfsthale, boli vzorkovače expo-
nované spôsobom opísaným v  pred-
chádzajúcej práci [6]. Vzorkovače boli 
exponované 14 dní. Boli uskutočne-
né čiastkové opatrenia na obmedze-
nie vandalizmu – čiastočné maskova-
nie inštalácie vzorkovačov, aby nebu-
dili pozornosť okoloidúcich. Na štrnás-
ty deň boli vzorkovače vybraté z vody, 

bolo skontrolované ich prípadné me-
chanické poškodenie a rozsah náras-
tu biofi lmu, sfotografované a potom 
uzavreté na prepravu do čistých ply-
notesných kovových plechoviek. Vzor-
kovače boli prevezené do laboratória v 
prenosných chladiacich boxoch a skla-
dované pri teplote 4 °C až do spracova-
nia. Vzorkovače SPMD a DGT boli expo-

nované po troch. Okrem týchto vzor-
kovačov tri vzorkovače boli uskladne-
né v mrazničke ako kontrola a použité 
na meranie pozaďových hodnôt a prí-
spevku rušivých vplyvov z komponen-
tov vzorkovača a kontaminácie počas 
skladovania, prepravy, spracovania a 
analytických postupov. Spracovanie a 
analýza kontrolných vzoriek bola to-
tožná s metódou používanou pre spra-
covanie terénnych vzoriek a prebieha-
li súčasne.

Vzorkovač plaveniny

Použitý vzorkovač plaveniny bol opí-
saný v predchádzajúcej práci [6] a je za-
ložený na princípe odvedenia čiastko-
vého podielu toku vody do nádoby, 
v  ktorej sa znížením rýchlosti prúde-
nia dosiahne sedimentácia suspendo-
vaných častíc. Hoci vzorkovače plave-
nín, založené na princípe gravimetric-
kej separácie, oddeľujú jemné častice 
plaveniny s nízkou hustotou s menšou 
účinnosťou ako hrubozrnné častice, je 
straty plavenín možné minimalizovať 
vhodnou voľbou pomeru výšky vzorko-
vača k prietoku. Použitý systém podpo-
ruje i koaguláciu, t.  j. zhlukovanie častíc, 
čo umožňuje dosiahnuť účinnosť odde-
lenia častíc vo vznose až 70  %.

Obrázok 1 Odberové miesta vzoriek na monitorovanie PAU a ťažkých kovov vo vode z Dunaja v Dolnom 
Rakúsku a na Slovensku.
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Terénna štúdia

Štúdia bola zameraná na porovna-
nie pasívnych vzorkovačov, vzorko-
vačov plavenín a  dnových sedimen-
tov pre monitorovanie hydrofóbnych 
prioritných organických látok (poly-
cyklické aromatické uhľovodíky (PAU)
s log Kow 3-7 a  ťažkých kovov v povr-
chovej vode. Štúdia bola uskutočnená 
na Dunaji na slovenskom a rakúskom 
úseku toku (obrázok 1):
1.  odberové miesto: Altenwörth / Du-

naj pri Kirchberg am Wagram, asi 
55  km od Viedne proti prúdu Dunaja

2.  odberové miesto: Marchfeldkanal, 
Langenzersdorf, v blízkosti Viedne 
proti prúdu

3.  odberové miesto: on-line monitoro-
vacia stanica Wolfsthal, Hainburg/
Donau, asi 15 km proti prúdu Dunaja 
nad Bratislavou

4.  odberové miesto: priehrada v Čuno-
ve pod Bratislavou
Na všetkých lokalitách boli nain-

štalované plaveninové pasce a pasív-
ne vzorkovače. Počas monitorovacej 
kampane v  roku 2011 boli pravidel-
ne odoberané vzorky plavenín a pa-
sívnych vzorkovačov v 14-dňových 
cykloch celkovo štyrikrát počas šty-
roch ročných období (február, apríl, júl 
a október). Vo všetkých vzorkách boli 
analyzované ukazovatele nikel (Ni), 
kadmium (Cd), olovo (Pb), ortuť (Hg) 
a polycyklické aromatické uhľovodíky 
(PAU).

Obrázok 2 Zariadenie na 14-dňovú expozíciu pasívnych vzorkovačov v tečúcej vode v Dunaji. Držiaky so vzorkovačmi (vľavo) sa umiestnia do perforovaného koša 
(vpravo) a umiestnia sa pomocou plaváka, lana a kotvy do toku.

Obrázok 3 Koncentrácie rozpustených PAU vo vode namerané v roku 2011 na pravobrežnom profi le Wolfsthal v rieke Dunaj. Rozpustné koncentrácie boli 
stanovené pomocou pasívnych vzorkovačov SPMD. Koncentrácie označené hviezdičkou sú v oblasti medze stanovenia metódy.
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Analýza vzoriek plaveniny, 

pasívnych vzorkovačov a dnových 

sedimentov

Vo vzorkách plaveniny z plavenino-
vých pascí a vzorkách dnových sedi-
mentov z Dunaja rakúsky partner ana-
lyzoval ukazovatele Ni, Cd, Pb a Hg a 
PAU. Slovenský partner analyzoval pa-
sívne vzorkovače na obsah Ni, Cd, Pb a 
PAU. Rakúsky partner analyzoval pasív-
ne vzorkovače na obsah Hg. 

Pasívne vzorkovače SPMD boli po 

mechanickom očistení a  dialýze do 
hexánu analyzované na obsah PAU 
metódou plynovej chromatografi e 
a  hmotnostnej spektrometrie. Ťažké 
kovy (okrem ortuti) v  pasívnych vzor-
kovačoch DGT boli stanovené po elú-
cii do zriedenej kyseliny dusičnej AAS. 
Ortuť bola stanovená v špeciálnej ver-
zii pasívneho vzorkovača DGT po mik-
rovlnami asistovanej digescii do kyse-
liny dusičnej a  peroxidu vodíka a  po 
obohatení amalgamáciou a redukciou 

tetrahydroboritanom sodným metó-
dou CV-AAS.

VÝSLEDKY
Porovnanie pasívnych vzorkovačov, 

plaveninových pascí a bodových 

odberov

Priame porovnanie koncentrácií zís-
kaných z pasívnych vzorkovačov, pla-
veninových pascí a bodových odbe-
rov vzoriek vody bolo obmedzené na 
prípady, keď koncentrácia analytov 
bola vyššia ako medza stanovenia vo 
všetkých použitých metódach. Kon-
centrácie sledovaných prioritných lá-
tok vo vode boli nízke, rádovo v  jed-
notkách  ng/l pre PAU a  Hg,  v  desiat-
kach ng/l pre Cd a v stovkách ng/l pre 
Ni a Pb. Porovnaním rozpustných kon-
centrácií PAU na rôznych profi loch Du-
naja v Rakúsku a na Slovensku bolo zis-
tené, že pri súčasnom odbere vzoriek 
sa koncentrácia PAU v Dunaji na sledo-
vanom úseku toku dramaticky neme-
ní. Zároveň ostáva zachovaný aj cha-
rakteristický profi l jednotlivých látok 
v sledovanej  zmesi PAU, čo naznaču-
je rovnaký charakter zdrojov PAU, kto-
ré majú vplyv na zastúpenie jednoti-
vých PAU vo vode. Na všetkých šty-
roch odberových profi loch bolo pozo-

Obrázok 4 Koncentrácie rozpustených prioritných ťažkých kovov vo vode namerané v  roku 2011 na pra-
vobrežnom profi le Wolfsthal v  rieke Dunaj. Rozpustné koncentrácie boli stanovené pomocou pasívnych 
vzorkovačov DGT.

Obrázok 5  Distribúcia PAU v dunajskej vode v pravobrežnom profi le Wolfsthal, nameraná v októbri 2010. Celková koncentrácia PAU vo vode bola stanovená po-
mocou zlievaných vzoriek vody, rozpustná koncentrácia pomocou pasívnych vzorkovačov SPMD, a koncentrácia viazaná na častice pomocou plaveninových pascí.
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rované sezónne kolísanie koncentrácií 
PAU (obrázok 3). Najvyššie koncentrá-
cie boli namerané v  zimnom obdo-
bí a  najnižšie v  lete. Tento periodický 
trend môže súvisieť s  vyššími emisia-
mi do vody v zimnom období v dôsled-
ku vyššej aktivity zdrojov PAU, napr. zo 
spaľovania fosílnych palív. Koncentrá-
cie veľmi hydrofóbnych PAU sú v  roz-
pustnej forme extrémne nízke, pohy-
bujú sa rádovo v desatinách ng/l. I  ta-
káto nízka koncentrácia však môže byť 
relevantná z  toxikologického hľadis-
ka, lebo predstavuje ľahko biodostup-
nú koncentráciu, ktorá sa vplyvom bio-
akumulácie môže prejaviť vo vysokých 
koncentráciách v  tkanivách vodných 
živočíchoch. Na rozdiel od živočíchov 
pasívne vzorkovače PAU aktívne neroz-
kladajú a preto je pasívne vzorkovanie 
vhodnejším nástrojom na monitorova-
nie, ako je analýza tkanív mäkkýšov ale-
bo rýb. Koncentrácie sledovaných látok 
v  žiadnom prípade nepresahovali prí-
slušné environmentálne normy kvali-
ty. Treba však zdôrazniť, že na hodno-
tenie chemického stavu podľa smerni-
ce 2008/105/ES [2] je potrebné použiť 
celkovú koncentráciu PAU vo vode. Pri 
tomto stave legislatívy je pasívne vzor-
kovanie hydrofóbnych organických 
látok vrátane PAU (log Kow > 4) mož-
né použiť na hodnotenie časových a 
priestorových trendov týchto látok, za-
tiaľ však nie na hodnotenie prekroče-
nia environmentálnych noriem kvali-
ty. Koncentrácie ťažkých kovov sa po-
čas roka výrazne nemenia (obrázok 4).

Typický príklad porovnania koncen-
trácií stanovených rôznymi alternatív-
nymi metódami je uvedený v obrázku 
5 pre PAU. Porovnanie metód dobre 
ilustruje komplementaritu použitých 
prístupov. Monitorovanie založené na 
odbere vzoriek vody a následnej ex-
trakcii organických prioritných znečis-
ťujúcich látok a  ťažkých kovov umož-
ňuje stanovenie celkovej koncentrá-
cie (viazané a voľne rozpustné látky). 
Alternatívne metódy vzorkovania (pa-
sívne vzorkovanie a  vzorkovanie pla-
venín) sú vhodné na meranie rôznych 
frakcií znečisťujúcich látok vo vodnom 
stĺpci. Vzorkovaním plavenín sa stano-
ví podiel látok adsorbovaný na častice 
vo vznose. Pasívnym vzorkovaním sa 
stanovia látky rozpustené vo vode.

Obrázok 5 názorne ilustruje, že sú-
čet koncentrácií získaných oboma 
metódami korešponduje s celkový-
mi  koncentráciami získanými odber-
mi vzoriek vody. Zároveň je možné 
sledovať formu, v  akej sa znečisťujú-
ce látky vyskytujú a transportujú v sle-
dovanom vodnom útvare. Kým PAU 
s  menej ako štyrmi kondenzovanými 
benzénovými jadrami sa vo vode vy-
skytujú prevažne v  rozpustnej forme, 
PAU s  väčším počtom benzénových 
jadier sú viazané prevažne na častice 
plavenín. Ťažké kovy sa vo vode vy-
skytujú v rozpustnej forme i adsorbo-
vané na častice, pričom podiel viazaný 
na plaveninu prevažuje. Podiel látok, 
ktorý chýba do 100% bilancie, môže 
byť čiastočne vysvetlený prítomnos-

ťou PAU vo forme viazanej na koloi-
dy, ktorý nedokáže selektívne vzorko-
vať žiadna z použitých techník. Ďalšou 
možnou príčinou môže byť účinnosť 
plaveninových pascí, ktorá je cca 70 %. 
Napokon, k celkovej neistote látkovej 
bilancie  prispievajú neistoty všetkých 
troch nezávislých meraní. V  prípa-
de potreby monitorovať celkový tok 
znečisťujúcich látok v rieke je potreb-
né merať oboma metódami a  výsled-
ky sčítať. V  prípade hodnotenia rizík, 
ktoré znečisťujúce látky predstavujú 
pre vodné živočíchy, postačuje mo-
nitorovať ľahko dostupnú, rozpust-
nú formu látok pomocou pasívnych 
vzorkovačov. Hlavnou výhodou integ-
rálnych odberov pomocou pasívnych 
vzorkovačov a  plaveninových pas-
cí je menej prácne získanie reprezen-
tatívnej vzorky, ktorá obsahuje analy-
ty už v koncentrovanej forme, čo zvy-
šuje senzitivitu merania. V laboratóriu 
nie je potrebné transportovať a spra-
covať veľké objemy vzoriek vody a ri-
ziko kontaminácie vzoriek alebo stra-
ty analytu pri transporte a spracovaní 
vzoriek je výrazne nižšie ako pri kon-
venčnom vzorkovaní vody.

ZÁVER
Porovnanie metód prezentované 

v  projekte HESTIA [3] bude slúžiť ako 
základ pre technické odporúčania k 
implementácii RSV, ako i pre budúce 
medzinárodné a regionálne spoluprá-
ce pri monitorovaní a dôslednom hod-
notení kvality vôd.
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Voda v krajine

Katalóg výrazne zmenených a umelých 
vodných útvarov Slovenskej republiky
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Členstvo Slovenskej republiky (SR) 
v  Európskej únii prináša okrem iné-
ho povinnosť zosúladiť národnú legis-
latívu s  európskou aj v  oblasti vodnej 
politiky. V  októbri 2000 bol v  Smerni-
ci 2000/60/ES (Directive 2000/60/EC, 
tzv. Rámcová smernica o  vode - RSV; 
pozri EC, 2000) rámcovo defi novaný 
systém hodnotenia povrchových vôd, 
ktorý bol v  nasledujúcich rokoch sé-
riou legislatívnych predpisov imple-
mentovaný aj v  SR. Hodnotenie povr-
chových vôd v zmysle uvedenej smer-
nice sa nevzťahuje na toky či povodia, 
ale na útvary povrchovej vody a  na 
typy útvarov povrchovej vody (zákon 
č. 364/2004 Z. z.).

Výrazne zmenený vodný útvar sa 
v  zmysle súčasných európskych i  ná-
rodných právnych predpisov defi nu-
je ako útvar povrchovej vody, ktoré-
ho charakter sa podstatne zmenil v dô-
sledku fyzikálnych zmien spôsobených 
ľudskou činnosťou; umelý vodný útvar 
je útvar povrchovej vody vytvorený 
ľudskou činnosťou (EC, 2000; zákon 
364/2004 Z. z.). Spomedzi 1760 vod-
ných útvarov vymedzených v  Sloven-
skej republike k  októbru 2009 sa pre 
1. plánovací cyklus zadefi novalo 60 vý-
razne zmenených alebo umelých vod-
ných útvarov (MŽP SR, 2009). Z nich je 
30 zaradených do kategórie výrazne 
zmenených vodných útvarov, 7 do ka-
tegórie umelých vodných útvarov a 23 
patrí do kategórie „rieky so zmenenou 
kategóriou“ (nádrže, zdrže). Vodné ná-

drže sú zároveň defi nované ako výraz-
ne zmenené vodné útvary.

Katalóg výrazne zmenených a ume-
lých vodných útvarov SR vznikol ako 
dôsledok potreby jednoznačne iden-
tifi kovať a  opísať každý v  súčasnos-
ti vymedzený (MŽP SR, 2009) výrazne 
zmenený alebo umelý vodný útvar. Na 
jednom mieste prezentuje všetky do-
stupné informácie o  príslušných vod-
ných útvaroch (poloha, opis, charak-
ter zmien, fotografi cká a  mapová do-
kumentácia). Tvoril sa v priebehu roka 
2011 v  rámci činnosti pracovnej pod-
skupiny PPS 3.3 Potenciál (ide o  jed-
nu z pracovných skupín podieľajúcich 
sa v  danom období na implementácii 
RSV pod gesciou Ministerstva životné-
ho prostredia SR). Katalóg tematicky 
nadväzuje na aktivity PPS 3.3 súvisia-
ce s  pasportizáciou vodných útvarov 
(2009 – 2011). Ideovo nadväzuje na ka-
talóg referenčných lokalít (BARTÍK A KOL., 
2008).

V súčasnej podobe má katalóg dve 
časti: textovú a mapovú.

Textová časť katalógu pozostáva 
z deskriptívneho a fotografi ckého ma-
teriálu zhromaždeného počas rokov 
2010 – 2011 v  procese testovania vý-
razne zmenených a umelých vodných 
útvarov (GAJDOVÁ A KOL., 2011). Pre kaž-
dý predmetný vodný útvar sú tu uve-
dené údaje o  jeho lokalizácii, typoch 
a  účeloch priečnych stavieb, hydro-
morfologických zmenách, charakteris-
tike brehov a prípadne ďalšie informá-

cie potrebné pre determináciu útva-
ru. Významnou súčasťou tohto oddie-
lu katalógu sú návrhy zmierňujúcich 
opatrení pre každý vodný útvar. Uve-
deným spôsobom sú spracované pod-
klady pre tridsať výrazne zmenených 
a štyri umelé vodné útvary. Pre ďalšie 
tri vodné útvary (SKV0055, SKV0146 
a  SKV157) textové informácie zatiaľ 
k dispozícii nie sú, nakoľko tieto útva-
ry neboli súčasťou procesu testova-
nia a  nemajú dosiaľ zadefi nované ani 
zmierňujúce opatrenia.

Náplň a  organizácia mapovej čas-
ti katalógu sú analogické osvedče-
nej mapovej schéme použitej v  ma-
pových listoch katalógu referenč-
ných lokalít (BARTÍK A  KOL., 2008). Táto 
časť katalógu teda obsahuje detail-
né mapky zobrazujúce osobitne každý 
predmetný vodný útvar s  najbližším 
okolím a  jeho polohu v  rámci prísluš-
ného povodia, resp. v rámci SR. Mapo-
vé listy sú spracované pre všetkých 60 
dosiaľ vymedzených výrazne zmene-
ných a  umelých vodných útvarov SR 
(MŽP SR, 2009). Dopĺňa ich veľkofor-
mátová mapa SR s vyznačením polohy 
všetkých výrazne zmenených a  ume-
lých vodných útvarov na povrchových 
vodných tokoch Slovenska.

Autormi podkladových informácií 
použitých v textovej časti katalógu sú 
prevažne pracovníci odštepných závo-
dov SVP, š. p., VÚVH a ďalší špecialisti. 
Mapovú časť katalógu spracoval SHMÚ 
Bratislava.

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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ÚVOD
Pre poznanie kvality vody sa sledu-

jú rôzne vlastnosti vody a  nezastupi-
teľnú úlohu tu majú mikrobiologické 
a  biologické ukazovatele. Veľká väč-
šina viditeľných zdravotných problé-
mov spojených s vodou je výsledkom 
mikrobiologickej (bakteriologickej, ví-
rusovej, protozoálnej alebo inej biolo-
gickej) kontaminácie. Infekčné choro-
by spôsobené patogénnymi baktéria-
mi, vírusmi a parazitmi sú najčastejším 
a najrozšírenejším zdravotným rizikom 
spojeným s  vodou. Baktérie sú neod-
mysliteľnou a  najpočetnejšou súčas-
ťou biocenózy všetkých zložiek vodné-
ho prostredia (sedimentov, nárastov, 
koreňov rastlín, biofi lmu potrubí a iné) 
a  tvoria významnú zložku biocenózy 
voľnej vody, tzv. mikrobiálny planktón. 
Vo vodách boli doteraz dokázané všet-
ky známe systematické a  fyziologické 
skupiny mikroorganizmov. Bakteriálne 
oživenie je možné nájsť vo všetkých ty-
poch vôd s výnimkou extrémne toxic-
kých. 

LITERÁRNY PREHĽAD
Stanovenie mikrobiálneho oživenia 

je dôležité či už pre poznanie kvality 
vody ako zdroja pre pitnú vodu, posú-
denie vplyvu vypúšťania odpadových 
vôd do recipientov, posúdenie úpravy 
vody, kvalitu pitnej vody, vody na kú-
panie a pod. 

Súčasné poznanie mikrobiologickej 
kvality pitnej vody je závislé na kon-
venčných kultivačných metódach, pri-
čom sa sleduje prítomnosť indikátorov 
fekálneho znečistenia ako Escherichia 
coli, črevné enterokoky, Clostridium 
perfringens a  indikátorov mikrobiál-
neho oživenia ako koliformné bakté-
rie, počty kultivovateľných mikroorga-
nizmov pri teplote 36 C a  22 C, prí-
padne stanovení jednotlivých pa-
togénnych mikroorganizmov ako 

Legionella spp., Salmonella spp., Pseu-
domonas aeruginosa, termotolerant-
ných kampylobakterov. I  keď sú kulti-
vačné metódy používané viac ako 100 
rokov, dodnes je možná iba obmedze-
ná detekcia baktérií týmito metódami 
a to na úrovni 1 % z ich predpokladané-
ho množstva. Kultivačné metódy pou-
žívané v súčasnosti majú tendenciu fa-
vorizovať baktérie, ktoré sú schopné 
vyrásť na kultivačných médiách bo-
hatých na živiny. Toto vážne limituje 
počet a  rozsah detekovaných bakté-
rií. Jednoduchšia situácia je v  prípade 
znečistenej vody, ktorá napríklad ob-
sahuje veľké množstvo členov čeľade 
Enterobacteriaceae, tieto sú ľahko de-
tegované používanými kultivačnými 
metódami. Ale ďalším veľkým problé-
mom pri mikrobiologických analýzach 
vody je neúplnosť druhovej identifi ká-
cie baktérií nachádzajúcich sa vo vod-
ných systémoch. Jedným z  dôvodov 
nedostatočnej identifi kácie je nedosta-
tok postupov na identifi káciu environ-
mentálnych druhov ako aj nedostatok 
databáz. 

V  posledných rokoch sa detekcia 
baktérií vo vodách pomocou kultivač-
ných metód dopĺňa o  ďalšie metódy, 
ktoré umožňujú detegovať baktérie 
bez nutnosti inkubácie.  Nové metódy 
dávajú možnosti najmä rýchlych sta-
novení až na úrovni kvantifi kácie ako 
aj stanovenia životaschopnosti dete-
govaných mikroorganizmov. Použitie 
fl uorescenčnej metódy priamych poč-
tov overovali českí autori 1, ktorí po-
rovnávali počty baktérií získané kul-
tivačnými metódami s  počtom ziste-
ným metódou priamych počtov fl uo-
rescenčnou mikroskopiou po farbení 
fl uorochromom DAPI. Najvyššie poč-
ty nekultivovateľných baktérií obsa-
hovali pitné a  málo znečistené povr-
chové vody (rozdiel až o 3 rády). Metó-
dou priamych počtov bolo zistené, že 

nekultivovateľná časť baktérií vo vode 
tvorila až 99 % bakteriálneho planktó-
nu. V odpadových a silne znečistených 
povrchových vodách nekultivovateľná 
časť bakteriálneho planktónu tvorila 
výrazne menší podiel 35 – 67 %. Popi-
sovaná metóda predstavuje rýchle sta-
novenie s  kvantitatívnym výstupom, 
ale vstupné investície na zavedenie 
metódy do bežnej laboratórnej praxe 
môžu byť pomerne vysoké. 

K  ďalším alternatívnym metódam 
patria aj metódy molekulárnej bioló-
gie, ktoré majú významný potenci-
ál prekonať nedostatky kultivačných 
metód. Molekulárne metódy ako na-
príklad polymerázové reťazové reak-
cie (PCR) sú rýchle, špecifi cké a sú cie-
lené na kultivovateľné, ale aj nekulti-
vovateľné mikroorganizmy. Metóda 
real-time PCR síce umožňuje aj kvanti-
tatívne stanovenie, ale jej využitím pre 
rôzne matrice vody môžu byť výsled-
ky častokrát znížené alebo podhodno-
tené v dôsledku prítomnosti prirodze-
ných inhibítorov vo vodnom prostredí. 
I keď snaha o zavedenie týchto metód 
aj do vodárenskej praxe je veľká, opti-
malizácia týchto metód je ešte stále na 
experimentálnej úrovni. 

V súčasnosti sa veľká pozornosť za-
čala venovať aj metódam, ktoré umož-
ňujú rýchlu a priamu kvantifi káciu ak-
tívnych, resp. živých mikroorganizmov. 
Jednou z takýchto metód je aj ATP bio-
luminiscenčná metóda na hodnotenie 
mikrobiálnej aktivity v  rôznych matri-
ciach. 

METÓDA STANOVENIA ADENOZÍN 
TRIFOSFÁTU 

Na stanovenie koncentrácie ak-
tívnych mikroorganizmov v  reálnom 
čase, môže slúžiť metóda stanovenia 
adenozín trifosfátu (ATP). ATP sa vy-
skytuje vo všetkých organizmoch, je ži-
votnou energiou pre všetky živé bun-

ATP – indikátor mikrobiálneho
znečistenia vody

RNDr. Miloslava Prokšová, CSc., Bc. Gabriela Horváthová, 

RNDr. Lívia Kijovská, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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ky, a preto je vhodným indikátorom ži-
votaschopnosti a poskytuje informácie 
o  fyziologických aktivitách mikrobiál-
nej komunity. ATP je možné stanoviť 
prostredníctvom bioluminiscenčnej 
reakcie s  využitím oxidácie luciferínu 
za prítomnosti enzýmu luciferáza. Táto 
reakcia vyžaduje ATP, kyslík a horečna-
tý katión (Mg2+). Priebeh reakcie je veľ-
mi rýchly (niekoľko sekúnd), množstvo 
vzniknutého svetla sa dá objektívne 
kvantifi kovať pomocou citlivého prí-
stroja luminometra, ktorý je schopný 
zachytiť a  zmerať i  veľmi malé množ-
stvo vznikajúceho svetla. Intenzita 
emitovaného svetla sa stanovuje v ko-
more luminometra a vyjadruje sa v re-
latívnych luminiscenčných jednotkách 
(RLU). RLU sú priamo závislé od množ-
stva ATP v testovanej vzorke, a tým od 
množstva biologickej kontaminácie vo 
vyšetrovanej vzorke. Prvá aplikácia ATP 
analýzy pre stanovenie biologickej ak-
tivity vo vode bola popísaná už v  ro-
koch 1966, 1967 2,3. 

Obsah ATP môže byť využitý ako pa-
rameter mikrobiálnej biomasy na sta-
novenie rastovej krivky v bakteriálnych 
kultúrach, pre kontrolu účinnosti čis-
tenia prostredia napríklad vo  farma-
ceutickom a  potravinárskom priemys-
le, na stanovenie citlivosti mikroorga-
nizmu voči antibiotikám 4, na stano-
venie účinnosti biocídnych látok 5, 
na stanovenie toxicity vzoriek a za ur-
čitých podmienok ako parameter mik-
robiálnej biomasy v  prírodných vzor-
kách - voda alebo pôda. ATP môže byť 
extrahovaný priamo z  buniek, zo vzo-
riek vody alebo pôdy. 

Metodike pre rýchle stanovenie 
baktérií v  pitnej vode pomocou ATP 
bioluminiscenčnej metódy sa v  roku 
1999 venovali autori 6. Svoje záve-
ry predstavili na kongrese IWA v  Parí-
ži v  roku 2000. Zhrnutím bolo, že ATP 
bioluminiscenčná metóda umožňuje 
determináciu životaschopných bakté-
rií v  rozvodnej sústave pitnej vody do 
niekoľkých minút, a že francúzske a iné 
európske štandardné metódy hrubo 
podhodnocujú úroveň baktérií v  pit-
nej vode.

V  štúdii 7 bol zaznamenaný sú-
bor dát ATP nameraných v pitnej vode 
v Holandsku a autor odporúčal použi-
tie ATP bioluminiscenčnej metódy ako 
významný parameter pre monitorova-
nie celkovej kvality vody. Bola dokáza-
ná dobrá korelácia medzi celkovými 
koncentráciami buniek zistenými pri 

prietokovej cytometrii a  ATP koncen-
tráciou v pitnej vode 8. Dobrá kore-
lácia počtov získaných rovnakými me-
tódami bola zistená aj u  iných auto-
rov, ktorí sa zaoberali touto problema-
tikou 9.

Na množstvo ATP v bunkách môžu 
mať vplyv tri faktory. Po prvé, rôzne 
bakteriálne druhy môžu mať rôzny ob-
sah ATP, čo bolo mnohokrát preukáza-
né 10-12. V druhom rade, treba brať 
do úvahy rôznu koncentráciu ATP v zá-
vislosti od fyziologického stavu mikro-
organizmu. Napríklad bunky kultivova-
né v bohatých médiách často majú viac 
ATP ako bunky kultivované v oligotrof-
ných podmienkach 11. Tiež boli ziste-
né jasné výkyvy v korelácii medzi bio-
masou a ATP v jazernej vode počas ob-
dobia dusíkovo/fosforového nedostat-
ku 13. Okrem toho bunky zozbierané 
v  exponenciálnej fáze rastu majú viac 
ATP ako bunky zozbierané v stacionár-
nej fáze 14 - 17. Tretím faktorom je bi-
omasa alebo bioobjem. Väčšie bunky 
majú viac ATP ako menšie bunky. Ob-
jem bunky by mohol aspoň čiastočne 
vysvetliť dôležitý rozdiel v  množstve 
bakteriál nej ATP medzi rôznymi druh-
mi a rôznymi fyziologickými podmien-
kami 18.

Využitím ATP bioluminiscenčnej 
metódy na rýchle hodnotenie množ-
stva živých mikroorganizmov vo vod-
nej vzorke sa zaoberali aj v Paríži. Au-
tori sledovali v  priebehu dvoch testo-
vacích kampaní pitnú vodu v parížskej 
distribučnej sieti. Zdrojmi pitných vôd 
boli podzemné vody, ako aj upravova-
né povrchové vody. Podzemné vody 
predstavovali vysokú mikrobiologic-
kú stabilitu a testy nepreukázali žiadne 
zhoršenie kvality v  priebehu distribú-
cie. V  prípade použitia vôd upravova-
ných z povrchových vôd, tieto vykazo-
vali mierne zhoršenie kvality v priebe-
hu distribúcie cez distribučnú sieť. ATP 
test poskytol celkovo prijateľné výsled-
ky,  ktoré korelovali s kultivačnými me-
tódami. Je to jednoduchý a rýchly test. 
Jeho využitie v distribučnej sieti auto-
ri práce odporúčajú ako vhodný zabez-
pečovací systém v  prípade značných 
mikrobiologických zmien 19.

V  práci 20 optimalizovali základ-
nú bioluminiscenčnú ATP metódu za 
účelom zistenia a zachytenia ATP kon-
centrácie, nižšej ako 0,0001 nM, a  rie-
šili problém oddelenia stanovenia in-
tracelulárneho ATP od extracelulárne-
ho ATP prítomného vo vzorke. Metóda 

bola aplikovaná na rozličné vzorky pit-
ných vôd vrátane nechlórovanej úžit-
kovej vody z  vodovodu, neupravenej 
prírodnej pramenitej vody a komerčne 
dostupnej fľaškovej vody. Vo vzorkách 
bol analyzovaný extracelulárny ATP 
a mikróbny ATP v porovnaní s počíta-
ním buniek prietokovou cytometriou. 
Z  výsledkov bolo zrejmé, že meranie 
ATP bioluminiscenčnou metódou pat-
rí medzi reprezentatívne merania živo-
taschopných buniek vo všetkých vzor-
kách vody.

V našej práci sme testovali možnosť 
využitia merania ATP bioluminiscen-
cie pre zhodnodenie množstva mikro-
organizmov v rôznych vzorkách vody. 

METÓDY
Pre účel práce bol použitý prístroj 

Glomax 96 Microplate Luminometer 
(Promega) a Kit BacTiter-Glo Microbial 
Cell Viability Assay (Promega) na sta-
novenie množstva ATP v  bakteriálnej 
kultúre a vo vzorkách vody. 

Odber vzoriek vody bol robený pod-
ľa 21.

Kalibračná krivka sa robila nasledov-
ne: pripravil sa 1 μM ATP v destilovanej 
vode (100 μl 1 μM roztoku ATP obsa-
huje 10–10 mólov ATP), pripravila sa sé-
ria desaťnásobných riedení (od 0,1 μM 
do 0,1 pM; 100 μl objemu by mal ob-
sahovať od 10–11 do 10–17 mólov ATP). 
Pripravila sa mikrotitračná platnička 
s meniacou sa koncentráciou štandar-
du a  pridalo sa činidlo BacTiter-Glo™ 
s objemom v pomere 1:1 k použitému 
štandardu. Obsah sa premiešal na orbi-
tálnej miešačke a inkuboval sa 5 minút, 
potom sa zmerala luminiscencia. Všet-
ky kroky sa uskutočnili pri teplote (22 
– 25 °C). Na meranie bolo nutné pou-
žiť sterilné nepriehľadné mikrotitračné 
platničky. Dôraz sa kládol aj na sterili-
tu pracovných pomôcok a prácu v ste-
rilných rukaviciach na zabránenie kon-
taminácie merania, pretože koža obsa-
huje ATP. 

Príprava bakteriálnej kultúry: Refe-
renčný kmeň Escherichia coli CCM 3954 
bol použitý ako modelový zástupca 
gramnegatívnych baktérií. Pre experi-
menty sme použili nočnú kultúru refe-
renčného kmeňa vyrastenú v  živnom 
bujóne č. 2 (Merck, Darmstadt, Ger-
many) na rotačnej trepačke (rpm 160) 
pri teplote 37 C. Koncentrácia bakte-
riálnej nočnej kultúry bola stanovená 
výsevom a  následnou kultiváciou na 
pevných kultivačných médiách (živný 
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agar). Priemerné počty získané po kul-
tivácii za uvedených podmienok boli 
4 x 108 KTJ/ml nočnej kultúry. Bunky 
nočnej kultúry boli nariedené metó-
dou desaťnásobného riedenia na po-
žadované koncentrácie od 10–1 do 10–9.

Príprava vzoriek vody. Pre meranie 
celkového ATP vo vzorke vody sa napi-
petovalo do pripravenej mikrotitračnej 
platničky po 100 μl vzorky, pridalo sa 
činidlo BacTiter-Glo™ s objemom v po-
mere 1:1 k objemu vzorky. Obsah bolo 
potrebné premiešať na orbitálnej mie-
šačke a inkubovať 5 minút a zmerať lu-
miniscenciu. Všetky kroky sa uskutoč-

nili pri teplote (22 – 25 °C). Pre mera-
nie množstva extracelulárneho ATP sa 
10 ml vzorky prefi ltrovalo cez sterilný 
fi lter s veľkosťou pórov 0,2 μm a fi ltrát 
sa použil v reakcii pre meranie luminis-
cencie.

VÝSLEDKY
Pre odskúšanie možnosti použi-

tia merania ATP bioluminiscencie sme 
v  prvom rade urobili kalibračnú kriv-
ku pre možnosť kvantifi kácie zisteného 
množstva ATP v testovaných vzorkách 
vody (obrázok 1). Koncentrácia štan-
dardu ATP sa pohybovala v  rozmedzí 

od 0,1 pM do 0,1 μM. Koncentrácii 100 
fM zodpovedá hodnota 3,8 x 102 RLU. 
Podľa literárnych údajov jedna bak-
teriálna bunka obsahuje v  priemere
1 fM ATP 12. 

Pre overenie údajov získaných z ka-
libračnej krivky s použitím štandardné-
ho roztoku ATP, sme si pripravili radu 
riedení bakteriálnej kultúry Escherichia 
coli CCM 3954. Počty baktérií a množ-
stvo zmeraných RLU vykazujú lineárnu 
závislosť a počtu 400 buniek E. coli v re-
akcii zodpovedalo 480 RLU (obrázok 2). 
Podľa údajov výrobcu kitov BacTiter-G-
lo je 100 μl s 10-10 mol ATP vo vode pri-

Obrázok 1 Kalibračná krivka ATP v rozsahu od 0,1 pM do 0,1 μM. Korelačný koefi cient je r = 0,988

Obrázok 2 Závislosť RLU a KTJ/ml v pripravenej kultúre
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bližne rovné množstvu 4000 buniek 
Escherichia coli, 20 000 buniek Staphy-
lococcus aureus, 5000 buniek Pseudo-
monas aeruginosa a 1000 buniek Bacil-
lus cereus.

Pre testovanie ATP bioluminiscenč-
nej metódy sme vybrali niekoľko vzo-
riek na rozbor. V dňoch 18. 8. 2011 a 27. 
3. 2012 sme urobili odber vzoriek vody 
na vodárenskej nádrži. Boli odobrané 
tri typy vzoriek, surová voda čerpaná 
úpravňou vody, vzorka upravenej vody 
a vzorka povrchovej vody. Okrem sta-
novenia ATP bioluminiscenčnou metó-
dou sme urobili mikrobiologický roz-
bor, konkrétne stanovenie kultivova-

teľných mikroorganizmov pri teplote 
22 C, ktoré predstavujú časť kultivo-
vateľných baktérií a biologický rozbor, 
mikroskopické stanovenie fytoplank-
tónu. Stanovenie ATP bioluminiscenč-
nou metódou korelovalo s  počtami 
mikroorganizmov zistenými pri mikro-
biologickej a  biologickej analýze. Vý-
sledky sú uvedené v tabuľke 1.

Dňa 28. 3. 2012 sme urobili odber 
pitnej vody z kohútika. Vzorky na dvoch 
odberových miestach boli odobrané 
po 16 hodinovej stagnácii vody. Jeden 
odber bol urobený na rovnakom kohú-
tiku, ale po 30-minútovom odpúšťaní, 
čo predstavovalo odpúšťanie do ustá-
lenia teploty vody. Boli urobené rovna-

ké rozbory, stanovenie ATP bioluminis-
cenčnou mertódou, stanovenie kulti-
vovateľných mikroorganizmov pri tep-
lote 22 C a mikroskopické stanovenie 
fytoplanktónu. V  tomto prípade bolo 
vyššie množstvo ATP než by zodpove-
dalo zisteným počtom pomocou kul-
tivačného alebo mikroskopického sta-
novenia. Toto zistenie nám naznačuje, 
že voda obsahovala väčšie množstvo 
mikroorganizmov, ktoré nie je možné 
stanoviť ani kultivačne, ani mikrosko-
picky (tabuľka 1). 

ZÁVERY
Na základe nášho testovania je mož-

né stanoviť množstvo mikroorganiz-
mov vo vzorkách vody, pričom výho-
dou tejto metódy je:
možnosť stanovenia všetkých mik-

roorganizmov prítomných vo vzor-
kách vody 

rýchlosť metódy, výsledky je možné 
získať za niekoľko minút, a tým kon-
trolovať možné zmeny v  priebehu 
úpravy a distribúcie vody

je potrebné ďalšie sledovanie pre 
overenie metódy vo vodárenstve 
a  stanovenie potrebných charakte-
ristík pre validáciu metódy.

Príspevok bol publikovaný na konfe-
rencii HYDROCHÉMIA 2012.

Tabuľka 1 Výsledky merania vzoriek vody ATP bioluminiscenčnej metódy, 
mikrobiologického a biologického rozboru vzoriek vody

Dátum 
odberu

Vzorka
Bioluminiscencia

Kultivovateľné 
mikroorganizmy 

pri 22 °C
Fytoplanktón

RLU KTJ/ml bunky/ml

18. 8. 2011 surová voda* 5570 180 1600

upravená voda 40 0 0

povrchová voda 3053860 33 139402

27. 3. 2012 surová voda* 353560 231 6220

upravená voda 1870 0 92

povrchová voda 523300 240 10800

28. 3. 2012 pi  tná voda z kohútika** 33000 50 0

pitná voda z kohútika** * 10240 0 0

pitná voda z kohútika** 16920 0 0

Poznámky: *Odberový horizont približne 8 m pod hladinou, ** Voda priamo z kohútika,
*** Voda po 30 minútovom odpúšťaní
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ÚVOD
V  posledných rokoch, spolu s  roz-

vojom poznatkov v oblasti molekulár-
nej biológie, pribúdajú metódy zalo-
žené na priamom dôkaze prítomnos-
ti genetického materiálu (DNA, RNA) 
mikroorganizmov. Nové metódy po-
skytujú menšiu časovú náročnosť bez 
nutnosti kultivácie a  konfi rmácie, vyš-
šiu citlivosť (detekcia aj jednej moleku-
ly DNA) a  špecifi citu, založenú na de-
tekcii skupinovo-, rodovo-, druhovo-, 
či poddruhovo-špecifi ckých sekven-
cií DNA alebo RNA [1,2]. Základom pre 
rozvoj molekulárno-biologických me-
tód bolo vyvinutie metódy polymerá-
zovej reťazovej reakcie (PCR) v  80. ro-
koch 20. storočia [3]. Počas krátkeho 
obdobia sa metóda PCR stala najpouží-
vanejšou amplifi kačnou metódou, pri-
čom jej aplikácie sú využívané aj pri de-
tekčných stanoveniach v environmen-
tálnej mikrobiológii. 

METÓDA KVALITATÍVNEJ PCR
PCR (polymerase chain reaction 

– polymerázová reťazová reakcia) je 
v podstate jednoduchý metodický po-
stup, ktorý umožňuje in vitro amplifi -
káciu (zmnoženie) špecifi ckého úseku 
dvojvláknovej DNA v  priebehu 60 mi-
nút na 109 molekúl. Princípom reak-
cie je opakujúca sa enzymatická synté-
za nových reťazcov vybraných úsekov 
DNA, ku ktorej prichádza po pripoje-
ní sa dvoch primerov, ktoré sa viažu na 
protiľahlé reťazce DNA tak, že ich 3´OH 
konce smerujú oproti sebe [4]. Ako pri-
mery sa zvyčajne používajú oligonukle-
otidy s dĺžkou okolo 20 bázových párov 
(bp), ktoré sú komplementárne ku kon-
com amplifi kovaného úseku. Pre usku-
točnenie reakcie musí PCR zmes okrem 
primerov, deoxyribo-nukleotidtrifosfá-
tov (dNTP), termostabilnej DNA poly-
merázy obsahovať aj templátovú DNA. 

Samotná reakcia PCR spočíva 
v  opakovaní troch krokov. Ako prvá 

musí prebehnúť denaturácia, pri kto-
rej dochádza k  rozpletaniu reťazcov 
templátovej DNA (92 – 96  °C), nasle-
duje anelácia, kedy dochádza k  na-
sadnutiu primerov k  uvoľneným re-
ťazcom templátovej DNA (anelačná 
teplota závisí od štruktúry primerov) 
a  tretím krokom reakcie je syntéza 
s predlžovaním nových reťazcov DNA 
(72 °C). Tieto tri kroky sa cyklicky opa-
kujú a zvyčajne sa uskutoční 30 až 40 
cyklov. Počas cyklov sa geometric-
ky zvyšuje počet cieľových sekvencií 
DNA. Amplifi kované úseky (amplikó-
ny) sa detekujú buď pomocou elek-
troforézy, hybridizáciou so značenou 
sondou alebo sekvenovaním amplifi -
kovaného úseku [4].

V  súčasnosti je popísaných množ-
stvo ďalších modifi kácií klasickej PCR 
reakcie. Duplex PCR a  multiplex PCR 
využívajú dva a  viac párov primerov 
súčasne (s  podobnou teplotou to-
penia) na paralelnú identifi káciu via-
cerých génových úsekov jedného 
mikroorganizmu (napríklad génov vi-
rulencie) alebo na identifi káciu via-
cerých mikroorganizmov [5-7]. Multi-
plexná real-time PCR prebieha v spo-
jení s  oligonukleotidovými sondami. 
Každý amplifi kovaný región má vlast-
ný set primerov a  sondu, pričom de-
tekčné fl urofóry jednotlivých sond sa 
navzájom líšia emisnými spektrami. 
Citlivosť PCR detekcie je možné zvý-
šiť o niekoľko rádov v dvojitej tzv. ne-
sted PCR. Reakcia prebieha v  dvoch 
po sebe nasledujúcich amplifi káciách 
s cieľom získať dostatočné množstvo 
DNA fragmentu. Metóda sa využíva 
najmä v prípadoch, kedy je amplifi ko-
vané malé množstvo DNA [6]. Nevý-
hodou PCR reakcie je skutočnosť, že 
DNA je schopná pretrvávať v prostre-
dí aj dlhý čas po odumretí organizmu 
a  prostredníctvom PCR reakcie nie 
sme schopní rozlíšiť mŕtve a živé bun-
ky. Technika, ktorá predstavuje mož-

nosť pre stanovenie viability deteko-
vaného organizmu je metóda reverz-
ne transkripčnej (RT) PCR. Metóda je 
určená k  amplifi kácii molekúl RNA 
(mRNA, rRNA). RNA je najprv prepísa-
ná pomocou reverznej transkriptázy 
do cDNA (komplementárne DNA) a až 
potom amplifi kovaná [4].

Kritickým momentom amplikova-
teľnosti molekulárnych metód vo vo-
dách, je výber vhodných extrakčných 
metód na izoláciu DNA, výber vhod-
ných sekvencií k amplifi kácii, typ DNA 
polymerázy, amplifi kačné podmienky 
ako aj prítomnosť inhibítorov [8-10]. 
Výber oligonukleotidovej sekvencie 
ako primeru je zásadným krokom pri 
použití amplifi kačných metód. Cieľo-
vá sekvencia musí byť špecifi cká pre 
daný organizmus, či organizmy. Pod-
ľa typu aplikácie je možné hľadať špe-
cifi cké sekvencie, ktoré sa viažu na 
konzervatívne sekvencie (napríklad 
gény kódujúce 16S rRNA) alebo gény 
pre funkčné molekuly, regulačné DNA 
sekvencie, gény, ktoré môžu byť spo-
jené so špecifi ckými funkciami ako sú 
vlastnosti virulencie. Pre dosiahnutie 
vyššej citlivosti je vhodné sa zamerať 
na sekvencie, ktoré sa v bunkách vy-
skytujú vo väčších počtoch kópií. To 
neplatí pre génové sekvencie na plaz-
midoch, ktoré môžu z bunky zmiznúť 
[9,11]. 

Metodické prístupy pre získanie 
genetického materiálu využívajú po-
znatky o bunkových štruktúrach s cie-
ľom získať detekovateľný výťažok mo-
lekúl DNA a RNA. Pre získavanie mole-
kúl DNA a RNA z už vyizolovaných kul-
túr mikroorganizmov existujú okrem 
štandardných protokolov aj rôzne ko-
merčne vyrábané izolačné kity s  uvá-
dzanými hodnotami výťažkov za pod-
mienok dodržania presných postu-
pov. V  prípadoch, kedy zlyhá záchyt 
izolovaných kultúr štandardnými me-
tódami, alebo v prípade potreby skrá-

Možnosti využitia metódy PCR 
v mikrobiologických analýzach vody
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Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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tenia doby stanovení, je potrebné rie-
šiť izoláciu nukleových kyselín priamo 
z  analyzovaných matríc. Rôzne mat-
rice vôd môžu obsahovať limitujúce 
zložky, ktoré by mohli ovplyvniť čisto-
tu izolovaného genetického materiá-
lu. Optimalizácia jednotlivých meto-
dických postupov v závislosti od cha-
rakteristík testovanej matrice je teda 
nevyhnutná pre úspešnú detekciu po-
mocou molekulárnych metód. Pod-
statou izolačných metód nukleových 
kyselín je odstránenie inhibičných lá-
tok a  zakoncentrovanie cieľovej DNA 
z  analyzovanej vzorky [8]. Existu-

je celá rada izolačných metód, ktoré 
v princípe využívajú rovnaké chemic-
ké činidlá, ale v rôznych kombináciách 
a podmienkach ich účinku. Pri výbere 
vhodnej metódy je potrebné zohľad-
niť cieľový mikroorganizmus, matri-
cu, cieľovú sekvenciu, výťažok a čisto-
tu DNA a  techniku amplifi kácie (PCR, 
real-time PCR).

METÓDA KVANTITATÍVNEJ 
REAL-TIME PCR 

Ďalšou možnosťou využitia polyme-
rázovej reťazovej reakcie predstavuje 
Real Time Polymerase Chain Reaction 

(real-time PCR). Pri použití klasickej 
PCR je možná len kvalitatívna analýza, 
čiže stanovenie P/A (present/absent), 
v  prípade real-time PCR má toto sta-
novenie aj kvantitatívny rozmer. Prin-
cíp metódy real-time PCR je totožný so 
štandardnou metódou PCR, avšak che-
mizmus reakcie je modifi kovaný tak, 
aby termocyklér, vybavený špeciálnym 
detekčným analyzátorom bol schop-
ný merať hladinu fl uorescencie reakcie 
v každom cykle. 

Úroveň fl uorescencie sa v  PCR re-
akcii zvyšuje priamoúmerne s  množ-
stvom namnoženej DNA a tak je mož-
né po ukončení a  vyhodnotení prie-
behu všetkých cyklov určiť vstupné 
množstvo baktérií vo vzorke. V závis-
losti od spôsobu merania fl uorescenč-
ného signálu rozlišujeme End Point 
semikvantitatívmu PCR s  detekciou 
signálu na konci reakcie zvyčajne po 
30 – 40 cykloch a  real-time kvantita-
tívnu PCR s  detekciou signálu počas 
celej amplifi kácie. Metóda End Point 
semikvantitatívnej PCR neposkytu-
je vždy presné výsledky v  dôsledku 
poklesu účinnosti PCR reakcie naj-
mä v  neskorších amplifi kačných cyk-
loch, kedy dochádza k úbytku reagen-
cií a ku kumulácií inhibítorov reakcie. 
Real-time kvantitatívna PCR predsta-
vuje citlivejšiu metódu, ktorá umož-
ňuje kvantifi kovať množstvo templá-
tu prostredníctvom fl uorescenčné-
ho signálu meraného počas exponen-
ciálnej fázy amplifi kácie, to znamená 
pred limitáciami reagencií, akumulá-
ciou inhibítorov a  inaktiváciou poly-
merázy. 

Monitorovanie progresu am-
plifi kačnej reakcie je zabezpečené 
prostredníctvom fl uorescenčnej re-
portérovej molekuly, buď v  podo-
be DNA viažúcej nešpecifi cké farbič-
ky alebo prostredníctvom farbičkou 
značenej próby. Fluorescencia je me-
raná počas každého cyklu PCR a jej in-
tenzita je priamo či nepriamo úmer-
ná množstvu amplifi kátu prítomného 
v reakčnej zmesi. Kvantifi kácia sa usku-
točňuje prostredníctvom matema-
tickej analýzy amplifi kačných kriviek, 
ktoré sú vytvorené na základe vyne-
senia nameranej fl uorescencie oproti 
poradovému číslu príslušného cyklu. 
Typická amplifi kačná krivka má esovi-
te zakrivený tvar a je možné ju rozdeliť 
na 3 časti: 1) „background“ fáza, kedy 
je množstvo amplifi kátu natoľko níz-
ke, že fl uorescencia nedosahuje me-

Nárast intenzity fl uorescencie počas amplifi kácie t emplátových molekúl s  detekciou hodnôt prahového 
cyklu CT (A), pokles intenzity fl uorescencie počas topenia dsDNA molekúl s detekciou hodnoty Tm (B) 
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rateľných hodnôt; 2) exponenciálna 
fáza, kedy množstvo produktu expo-
nenciálne rastie (trvá asi 4 – 8 cyklov) 
a 3) fáza plató, kedy dochádza k satu-
rácii systému, množstvo amplifi kova-
ného produktu sa ďalej nemení a fl u-
orescenčný signál zostáva konštant-
ný. Platí, že čím skôr amplifi kačná kriv-
ka dosiahne exponenciálnu fázu, resp. 
prekročí určitý fl uorescenčný prah 
v tejto fáze, tým viac štartovných tem-
plátových molekúl bolo prítomných 
vo vzorke na začiatku reakcie. Výstu-
pom pre hodnotenie matematických 
modelov je získanie CT („threshold cy-
cle“), alebo hodnoty prahového cyklu, 
čiže počet cyklov, v ktorom amplifi kač-
ná krivka prekročí hraničnú úroveň fl u-
orescencie tzv. treshold level umiest-
nený do exponenciálnej fázy reakcie. 
Hodnota prahového cyklu priamo ko-
reluje s pôvodnou koncentráciou DNA 
vo vzorke (obrázok 1-A).

Absolútna kvantifi kácia, ktorá sa po-
užíva napr. pri detekcii špecifi ckých 
mikroorganizmov a  priamo determi-
nuje pôvodný počet kópií cieľových 
molekúl je založená na zistení, že exis-
tuje lineárny vzťah medzi logaritmom 
pôvodného počtu templátových kó-
pií a  CT príslušnej amplifi kačnej kriv-
ky. Pokiaľ teda amplifi kujeme vzor-
ku o  neznámej koncentrácii spoločne 
s nariedenou sériou štandardov o zná-
mej koncentrácii, získame kalibračnú 
priamku („standard curve“), z ktorej je 
možné odčítať pôvodnú koncentráciu 
neznámej vzorky [10,11].

Relatívna kvantifi kácia, ktorá sa pou-
žíva pre stanovenie miery génovej ex-
presie, zvyčajne nevyžaduje zostroje-
nie kalibračnej priamky. Porovnáva sa 
relatívna zmena génovej expresie (re-
latívny expresný pomer) v  testovanej 
vzorke oproti kontrolnej vzorke. CT 
amplifi kačnej krivky daného génu sa 
vždy normalizuje oproti CT housekee-
ping génu.

Analýza krivky topenia je metóda, 
ktorá sa používa po ukončení real-ti-
me PCR reakcie pre zistenie povahy 
produktov PCR. V  spojení s  oligonuk-
leotidovými sondami je s  jej pomo-
cou možné detekovať SNP polymorfi z-
my a vykonávať mutačnú analýzu, pri 
použití interkalačných farbív sa me-
tóda používa k  odlíšeniu špecifi ckých 
a  nešpecifi ckých produktov PCR re-
akcie. Termín topenie DNA špecifi ku-
je proces separácie komplementár-
nych reťazcov dsDNA indukovaný zvy-

šovaním teploty. Platí, že DNA sa topí 
najrýchlešie v  určitom rozsahu tep-
lôt blížiacich sa tzv. teplote topenia 
Tm. Topenie DNA môžeme po skonče-
ní real-time PCR reakcie sledovať tak, 
že roztok dsDNA ochladíme na teplo-
tu nižšiu ako je očakávaná Tm produk-
tov, postupne ohrievame na teplotu 
vyššiu ako je očakávaná Tm a  meria-
me pritom fl uorescenciu. Platí,  že fl uo-
rescenčná aktivita oligonukleotidovej 
sondy alebo interkalačného farbiva je 
priamo úmerná množstvu dsDNA prí-
tomnej v reakčnej zmesi. Pokiaľ vyne-
sieme nameranú intenzitu fl uorescen-
cie proti príslušnej teplote, dostaneme 
tzv. krivku topenia, ktorá náhle strmo 
klesla v okolí Tm. Teplota v infl exnom 
bode krivky sa rovná teplote topenia 
a  je možné ľahko zistiť zderivovaním 
krivky topenia, kde se v  grafe objaví 
ako vrchol „peaku“. Detekcia nešpeci-
fi ckých produktov pri použití interka-
lačných farbív využíva predpoklad, že 
nešpecifi cké produkty majú odlišnú 
(obvykle nižšiu) Tm ako produkty špe-
cifi cké (obrázok 1-B).

Pre kvantitatívnu detekciu produk-
tu v priebehu real-time PCR reakcie sú 
používané tri všeobecné metodické 
prístupy založené na použití: interka-
lačného farbiva, ktoré se viaže na dsD-
NA, fl uorescenčne značených sond 
viažúcich sa na strednú časť amplifi ko-
vaného produktu a pomocou fl uores-
cenčne značených primerov. Pre zna-
čenie primerov a hybridizačných sond 
sa používajú špecifi cké molekuly fl u-
orofórov emitujících svetlo určitej vl-
novej dĺžky po predchádzajúcej ab-
sorpcii svetla odlišnej vlnovej dĺžky. 
Vyžiarená vlnová dĺžka svetla je vždy 
vyššia než absorbovaná. Dvojito fl u-
orescenčne značené sondy obsahu-
jú okrem fl uorofóru aj molekulu, tzv. 
zhášač, ktorý prijíma energiu z fl uoro-
fórov vo forme svetla a zpôsobuje ich 
rozptýlenie buď vo forme svetla s vyš-
šou vlnovou dĺžkou alebo tepla. K do-
siahnutiu optimálneho zhášania je po-
trebné, aby sa absorbčné spektrum 
zhášača prekrývalo s  emisným spek-
trom fl uorofóru. 

V  súčasnosti existuje mnoho fl uo-
rofórov, ktoré rozdeľujeme podľa špe-
cifi čnosti k požadovanému PCR ampli-
kónu. Ako nešpecifi cké látky sú použí-
vané interkalačné a „minor groove bin-
ding“ látky (SYBR® Green I, Eva Green, 
Ethidium-bromid) a ako špecifi cké naj-
mä krátke oligonukleotidy hybridizu-

júce s PCR amplikónom (hydrolyzačné 
sondy TaqManTM, hybridizačné sondy 
FRET, Molecular Beacons, Scorpions®) 
[11].

OPTIMALIZÁCIA REAKČNÝCH 
PODMIENOK PCR METÓDY

Pre každý systém amplifi kovaná 
DNA-primery je potrebné vytvoriť op-
timálny teplotný a časový profi l samot-
nej reakcie PCR ako aj zohľadniť prí-
tomnosť a koncentráciu ostatných zlo-
žiek reakčnej zmesi PCR reakcie.

Pri výbere denaturačnej teploty 
a  času je potrebné brať do úvahy, že 
krátke fragmenty DNA denaturujú ľah-
šie ako dlhé, pričom príliš vysoká tep-
lota a  čas denaturácie vedie k  poško-
deniu DNA templátu, zatiaľ čo príliš 
nízka teplota a krátky čas denaturácie 
neumožní väzbu primerov. Výber tep-
loty naväzovania primerov na templát, 
resp. hybridizácia primerov na templát 
patrí k najkritickejším faktorom samot-
nej optimalizácie PCR. Ak je teplota na-
viazania príliš vysoká, primer hybridi-
zuje veľmi ťažko a tvorba produktu ne-
prebieha. Ak je teplota naviazania prí-
liš nízka, primer nasadá na nešpecifi cké 
sekvencie templátu a vznikajú nešpeci-
fi cké produkty. Optimálna teplota na-
viazania primerov je blízka tzv. teplo-
te topenia Tm (melting temperature), 
ktorá je defi novaná ako teplota pri kto-
rej duplex primer/templát disociuje, 
pričom je potrebné, aby obidva použi-
té primery mali podobnú teplotu tope-
nia. Samotná teplota topenia závisí od 
zloženia primerov, dĺžky primerov ako 
aj od ďalších faktorov. 

Obvykle používaná dĺžka primerov 
zodpovedá 20 – 25 báz. Príliš krátke 
primery môžu hybridizovať k  náhod-
ným sekvenciám templátu a  potom 
vzniká množstvo nešpecifi ckých PCR 
produktov. Príliš dlhý primer naopak 
predlžuje čas potrebný na hybridizáciu 
na templát. V  závislosti od použitého 
typu PCR reakcie je potrebné otestovať 
rôzne koncentrácie primerov. Pri de-
tekčnom systéme kvantitatívnej real-
time PCR s  použitím nešpecifi ckej far-
bičky SYBRGreen je postačujúce otes-
tovať použitie nižších koncentrácií pri-
merov v rozmedzí od 50 – 300 nM. Pre 
sekvenčne špecifi cké próby ako Taq-
Man alebo Molecular Beacons by mali 
byť testované vyššie koncentrácie pri-
merov v rozmedzí od 50 – 900 nM.

Teplotu a  čas extenzie určuje tep-
lotné optimum použitej polymerá-
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zy (obvykle okolo 72 °C) a  dĺžka am-
plifi kovaného produktu. Ak majú pri-
mery vysokú Tm, možno použiť len 
dva segmenty v každom cykle: dena-
turáciu pri 92 – 96 °C a  naviazanie/
extenzia pri 68 – 72 °C. Obvyklý po-
čet cyklov PCR je 25 – 35, najviac však 
40. Pri vyššom počte cyklov narastá 
množstvo nešpecifi ckých produktov. 
Okrem teplotného a časového profi lu 
PCR je potrebné optimalizovať aj ďal-
šie zložky reakcie ako koncentráciu 
Mg2+, nukleotidov, koncentráciu a čis-
totu DNA vzorky.

SKÚSENOSTI S APLIKÁCIOU PCR 
METÓD NA DETEKCIU PATOGÉNOV 
VO VODÁCH

Aplikácie PCR detekčných metód vo 
vodárenskej mikrobiológii sú v  súčas-
nosti iba na experimentálnej úrovni za 
absencie normovaných postupov. Pre 
využitie týchto metód v rutinných ana-
lýzach je preto potrebné vypracovať 
konkrétne metodické prístupy zohľad-
ňujúce významné špecifi ká detekcie 
z  vodnej matrice. Cieľom našej práce 
bolo overiť použitie kvantitatívnej re-
al-time PCR metódy na detekciu dvoch 
hygienicky významných patogénov 
Salmonella spp. a Legionella spp. pria-
mo z vody.

V  našej práci sme sa rozhodli otes-
tovať metódu kvantitatívnej real-ti-
me PCR s  použitím nešpecifi ckej DNA 
viažucej farbičky SYBRGreen, ktorá by 
umožnila kvantifi kovať salmonely pria-
mo vo vodách. Výhodou real-time PCR 
metódy s použitím nešpecifi ckých far-
bičiek je možnosť nadväznosti na pro-
tokol klasickej PCR metódy s  malý-
mi modifi káciami. Na detekciu salmo-
nel pomocou real-time PCR metódy 
sme teda vybrali pár primerov S212f 
a  S500r na detekciu génu fi mC, ktorý 
u salmonel kóduje syntézu fi mbrií. Po-
užitie tohto génu na identifi káciu sal-
monel pomocou klasickej PCR metó-
dy bolo jasne zdokumentované v prá-
ci [12], kde ho autori práce odskúšali na 
53 serotypoch salmonel a 25 iných ro-
dov baktérií. 

V rámci optimalizácie metódy bolo 
otestovaných 25 kombinácií koncen-
trácií primerov s  použitím 50, 100, 
200, 250, 300 nM primeru na reakciu. 
Pre testovanie bola použitá kvanti-
ta templátovej DNA 104 kópií genó-
mu v  reakcii. Pre každý pár primerov 
boli určené hodnoty Ct (prahový cyk-
lus) a dRn (fl uorescencia normalizova-

ná referenčnou farbičkou ROX). Špeci-
fi cita amplifi kácie PCR produktov bola 
identifi kovaná prostredníctvom kriv-
ky topenia a hodnôt Tm (teplota tope-
nia). Pre ďalšie testovanie boli po op-
timalizácii vybrané primery s koncen-
tráciou 200 nM S212f a 200  nM S500r. 
Analýza krivky topenia tzv. disociačná 
krivka, zodpovedajúca špecifi cite re-
akcie, vykazovala pre jednotlivé kon-
centrácie primerov jeden homogén-
ny produkt s  konštantným Tm 85 °C 
±1 °C. Špecifi cita primerov bola otes-
tovaná s použitím referenčných kme-
ňov Salmonella enterica CCM 4420, 
izolátov Salmonella sp. z  povrcho-
vej vody (Dunaj, Váh), izolátov E. coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus vul-
garis, Yersinia enterocolitica, Campy-
lobacter sp., Listeria monocytogenes 
z povrchových vôd.

Real-time PCR reakcia prebieha-
la v  termocykléri Mx3005P s  použitím 
2x Brilliant II SYBR Green QPCR master 
mixu (Stratagene) s teplotným progra-
mom: 10 min pri 95  °C, 40x (30 s  pri 
95  °C, 60 s pri 60 °C). Real-time PCR re-
akčná zmes obsahovala 12,5 μl 2x Bril-
liantâII SYBRâ Green QPCR master mixu 
(Stratagene), 0,5 μl každého z  prime-
rov s výslednou koncentráciou 200 nM, 
referenčnú farbičku ROX nariedenú 
1:500 s objemom 0,375 μl a 10 μl DNA 
templátu. Konečný objem reakčnej 
zmesi bol 25 μl. Na základe získaných 
hodnôt prahového cyklu (Ct) verzus lo-
garitmus koncentrácie desaťnásobne 
riedenej genomickej DNA Salmonella 
enterica CCM 4420 bola vytvorená ka-
libračná krivka, ktorá vykazovala dobrú 
linearitu v rozsahu od 103 až 109 KTJ/ml 
s  korelačným koefi cientom R2 = 0,976 
a s efektívnosťou amplifi kácie 102,7 %. 
Detekčný limit metódy bol stanovený 
na 103 KTJ/ml. 

Po optimálizácii základných reakč-
ných podmienok real-time PCR boli 
pripravené modelové vzorky pitných 
a  podzemných vôd, obohatené bun-
kami S. enteritis CCM 4420 s  koncen-
tračným rozsahom 103 až 109 KTJ/ml. 
Pre obe vodné matrice bolo možné 
aplikovať uvedený typ kvantitatívnej 
real-time PCR bez náznaku inhibície 
amplifi kácie. Z  predbežných výsled-
kov sa nám zatiaľ podarilo úspešne 
kvantifi kovať testovaný mikroorganiz-
mus iba na úrovni detekčného limitu 
104 KTJ/ml.

Metodické postupy real-time PCR 
s  použitím nešpecifi ckej farbičky 

 SYBRGreen otestované na stanovenie 
Salmonella spp. boli použité aj pre op-
timalizáciu tejto metódy pri stanovení 
Legionella pneumophila sg. 1. Z našich 
predchádzajúcich skúseností s  použi-
tím klasickej PCR metódy boli pre po-
užitie kvantitatívnej real-time PCR vy-
brané primery mip2f, mip2r, ktoré boli 
navrhnuté pre úseky DNA v  oblasti 
génu mip kódujúceho 24 kDa proteín, 
zohrávajúci úlohu pri zosilnení infekti-
vity makrofágov [13]. Produkt amplifi -
kácie o veľkosti 131 bp zodpovedá zá-
kladnej požiadavke na optimálnu veľ-
kosť produktu pre použitie nešpecifi c-
kej farbičky SYBRGreen. 

V  rámci optimalizácie metódy bolo 
otestovaných opäť 25 kombinácií 
koncentrácií primerov, ale s  použitím 
vyšších koncentrácií od 200, 300, 400 
a 500 nM primeru na reakciu. Pre ďal-
šie testovanie boli po optimalizácii vy-
brané primery s koncentráciou 500 nM 
mip2f a 500 nM mip2r. Analýza krivky 
topenia tzv. disociačná krivka, zodpo-
vedajúca špecifi cite reakcie, vykazo-
vala jeden homogénny produkt s kon-
štantným Tm 78 °C ±1 °C. Špecifi cita 
primerov bola otestovaná s  použitím 
referenčných kmeňov Legionella pne-
umophila sg.1., Legionella anisa, Legi-
onella spp., izolátov a  referenčných 
kmeňov baktérií z  čelade Enterobac-
teriaceae. Kalibračná krivka vykazova-
la dobrú linearitu v  rozsahu od 102 až 
107 KTJ/ml s korelačným koefi cientom 
R2 = 0,996 a s  efektívnosťou amplifi ká-
cie 113,7 %. Detekčný limit metódy bol 
stanovený na 102 KTJ/ml. Optimalizo-
vaná metóda real-time PCR s použitím 
SYBRGreen farbičky bola v  našich tes-
toch porovnanávaná s  kvantitatívnym 
stanovením pomocou štandardnej kul-
tivačnej metódy. Pri použití čistých kul-
túr bola pozorovaná silná korelácia me-
dzi oboma metódami. Pri porovnaní 
oboch metód pre rôzne typy reálnych 
vôd ako pitné vody z distribučnej siete, 
voda z chladiarenských veží a podzem-
ná voda boli detekované 1 až 2 log vyš-
šie počty metódou kvantitatívnej real-
time PCR. Zistené rozdiely sú uvádzané 
aj v iných literárnych zdrojoch, pričom 
predpoklad vyššej výťažnosti real-time 
PCR metódy je v detekcii živých, VBNC 
(živých ale nekultivovateľných baktérií) 
a aj mŕtvych buniek. Navýšenie počtov 
PCR metódou môže byť spôsobené aj 
izoláciou DNA z  buniek legionel, kto-
ré prežívajú v amébach, ktoré ale nie je 
možné stanoviť kultivačne. 
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ZÁVER 
V súčasnej dobe sa pripravujú prvé 

technické návrhy európskych noriem 
na detekciu patogénov vo vodách po-
mocou kvantitatívnej metódy real-ti-
me PCR. Jednotlivé metodické postupy 
navrhovaných noriem sú ale uvádzané 
veľmi všeobecne, bez konkrétnych in-

formácii na úrovni objemov a  chemi-
kálii. Pre potreby reprodukovateľnos-
ti a optimálnej citlivosti metódy bude 
potrebné rozpracovať metodiku do 
najmenších detailov. Prvé testovanie 
v  našom laboratóriu bolo zamerané 
na optimalizáciu kvantitatívnej real-ti-
me PCR s použitím nešpecifi ckej farbič-

ky SYBRGreen. Metóda nevyžaduje prí-
tomnosť a optimalizáciu ďalších špeci-
fi ckých sond, nie je limitovaná možný-
mi zmenami v  templátovej sekvencii 
a je fi nančne dostupnejšou metódou. 

Príspevok bol publikovaný na konfe-
rencii HYDROCHÉMIA 2012.
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Informácie o nových STN

STN EN 16179: 2013 (83 8404) Kaly, 
upravené bioodpady a zemina. Návod 
na predúpravu vzoriek

STN EN 15933: 2013 (83 8445) Kaly, 
upravené bioodpady a zemina. Stano-
venie pH 

STN EN 15934: 2013 (83 8441) Kaly, 
upravené bioodpady, zemina a odpa-
dy. Výpočet sušiny pomocou stanove-
nia suchého zvyšku alebo obsahu vody

STN EN 15935: 2013 (83 8442) Kaly, 
upravené bioodpady, zemina a odpa-
dy. Stanovenie straty žíhaním

STN EN 15936: 2013 (83 8461) Kaly, 
upravené bioodpady, zemina a odpa-

dy. Stanovenie celkového organického 
uhlíka (TOC) suchým spaľovaním

STN EN 16166: 2013 (83 8462) Kaly, 
upravené bioodpady a zemina. Stano-
venie adsorbovateľných organicky via-
zaných halogénov (AOX)

STN EN 16167: 2013 (83 8464) 
Kaly, upravené bioodpady a  zemina. 
Stanovenie polychlórovaných bifeny-
lov (PCB) plynovou chromatografi ou 
s  hmotnostnou detekciou (GC-MS) 
a  plynovou chromatografi ou s  de-
tekciou elektrónovým záchytom (GC-
ECD)

STN EN 16168: 2013 (83 8454) Kaly, 
upravené bioodpady a zemina. Stano-

venie celkového dusíka metódou su-
chého spaľovania

STN EN 16169: 2013 (83 8455) Kaly, 
upravené bioodpady a zemina. Stano-
venie dusíka podľa Kjeldahla

STN EN 16173: 2013 (83 8421) Kaly, 
upravené bioodpady a  zemina. Mine-
ralizácia frakcií prvkov rozpustných 
v kyseline dusičnej

STN EN 16174: 2013 (83 8422) Kaly, 
upravené bioodpady a  zemina. Mine-
ralizácia frakcií prvkov rozpustných 
v lúčavke kráľovskej

Všetky normy vyšli  v anglickom jazy-
ku. 

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Predpisy, normy

V januári 2013 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
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PONUKA GWP SLOVENSKO
GWP Slovensko združuje organizá-

cie a  jednotlivcov s  aktívnym prístu-
pom k ochrane vôd a ochrane pred po-
vodňami, aby spoločným úsilím pre-
sadzovali racionálne a efektívne rieše-
nie problémov vodného hospodárstva, 
ako aj spravodlivé riešenie problémov 
jednotlivých subjektov. 

GWP Slovensko je nezávislé združe-
nie, ktoré v  rámci svojej činnosti (naj-
mä organizovanie pracovných seminá-
rov, školení):
–  vytvára platformu pre dialóg do-

tknutých subjektov o  aktuálnych 
problémoch vodného hospodárstva 
s cieľom presadiť otvorenú a  trans-
parentnú vodnú politiku so zapoje-
ním dotknutých subjektov do pro-
cesu riadenia vodných zdrojov,   

–  združuje organizácie pôsobiace 
v  oblasti vôd s  cieľom identifi ko-
vať a  pomenovať aktuálne problé-
my  vodného hospodárstva a spo-
ločným úsilím presadzovať racionál-
ne a efektívne riešenia, 

–  vytvára priestor pre odborné disku-
sie a výmenu skúseností z  rôznych 
oblastí vodného hospodárstva, 

–  prostredníctvom svojich partnerov 
a  prizvaných odborníkov poskytu-
je odborné a  právne konzultácie ku 
konkrétnym  problémom vodného 
hospodárstva a jednotlivých partne-
rov, 

–  v  rámci podpory Stratégie EÚ pre 
dunajský región poskytuje mož-
nosť zapájania sa do prípravy 
a  riešenia projektov na národnej 
a regio nálnej úrovni. 

STRATEGICKÉ CIELE A HLAVNÉ 
AKTIVITY V ROKU 2013:

Plán činnosti GWP Slovensko na rok 
2013 bude nadväzovať na strategické 
ciele združenia z predchádzajúcich ro-
kov a stratégiu GWP CEE na roky 2009 
- 2013. 

Strategický cieľ 1: Presadzovať za-
vedenie princípov integrovaného ma-
nažmentu povodí do národnej vodnej 
politiky, plánov a  programov ako sú-
časť trvalo udržateľného rozvoja

HLAVNÉ AKTIVITY:
1. Vytvoriť platformu pre národ-

ný dialóg dotknutých subjektov o ak-
tuálnych problémoch ochrany vôd 
a ochrany pred povodňami, ktorá bude 
súčasne platformou pre napĺňanie cie-
ľov Protokolu o vode a zdraví.  

2. Aktivity zamerané na monitoring 
vodných útvarov. 

3. Cena Holcim pre rozvoj regiónu 
Záhorie.

Strategický cieľ 2: Využitie prin-
cípov IWRM (Integrovaného manaž-
mentu vodných zdrojov) na efektívne 
smerovanie adaptačných opatrení na 
klimatickú zmenu a ďalších príležitos-
tí na národnej, regionálnej a globálnej 
úrovni.

Podpora regionálnemu projektu 
„Integrovaný manažment sucha“ za-
meraného na riešenie problematiky 
výskytu sucha a jeho následkov. Kon-
krétne aktivity (pracovné stretnutia, 
semináre a iné) budú spresnené v prie-
behu roka podľa požiadaviek, ktoré 
budú špecifi kované v  pripravovanom 
projekte. 

Strategický cieľ 3: Šíriť poznatky 
o  princípoch a  praktikách udržateľné-
ho manažmentu vodných zdrojov 

Súťaž mladých meteorológov a kli-
matológov, hydrológov a vodohospo-
dárov

Strategický cieľ 4: Propagovať ak-
tivity GWP Slovensko a zabezpečiť vy-
tváranie partnerstiev GWP

AKTIVITY:
1. Osloviť a  získať pre spoluprácu 

významné subjekty z  oblasti školstva, 
priemyslu, poľnohospodárstva, vodá-
renských spoločností, odborných inšti-
túcií a mimovládnych organizácií s cie-
ľom rozšíriť členskú základňu o  nové 
partnerské organizácie. 

2. Zorganizovať s novými partnermi 
pracovné stretnutia na im blízke témy 
– protokol o  vode a  zdraví, dunajská 
stratégia, environmentálne záťaže. 

3. Zúčastňovať sa pracovných semi-
nárov iných subjektov s cieľom prezen-
tovať aktivity GWP Slovensko

4. Iné aktivity - budú zahŕňať nep-
lánované iniciatívy, ktoré sa vyskyt-
nú v  priebehu roka. (napr. účasť na 
zahraničných projektoch, stanoviská 
k  vládnym dokumentom, účasť na 
pripomienkových konaniach podpo-
ra petícií a  pod.) O  týchto iniciatívach 
bude informovať členov združenia 
e-mailom predseda združenia.   

Eleonóra Bartková, Bratislava

GWP Slovensko (Global Water Partnership – Globálne partnerstvo pre vodu) je národným subjektom organizácie GWP 
pre Strednú a Východnú Európu (GWP CEE – sídlo jej sekretariátu je v Bratislave od roku 2003) a tá je zase súčasťou celo-
svetovej medzivládnej organizácie GWPO (Global Water Partnership Organization), ktorá má sídlo v Štokholme. Základným 
poslaním všetkých štruktúr GWP je pomáhať vládam krajín pri implementácii idey integrovaného riadenia vodných zdro-
jov. GWP Slovensko sa podieľa na plnení programov GWP CEE priamo účasťou svojich expertov alebo nepriamo prostred-
níctvom svojho špecifi ckého pracovného programu, ktorým reaguje na aktuálne výzvy lokálneho charakteru v  oblasti 
ochrany vôd a ochrany pred povodňami. GWP CEE ako celok spolupracuje na plnení svojho poslania s renomovanými me-
dzinárodnými partnermi, napríklad s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR), Európskym partnerstvom pre 
vodu (EWP), Európskou hospodárskou komisiou OSN, (UNECE). Podrobnejšie informácie sú na: www.gwpcee.org

Občianske združenie 
Globálne partnerstvo pre vodu Slovensko – platforma pre dialóg 

o aktuálnych problémoch vodného hospodárstva
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Zo života organizácií

Pätnásťročná tradícia prináša svoje ovocie
V  roku 1998 po prvýkrát Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
otvoril svoje dvere verejnosti, aby sa 
mohla zoznámiť s jeho základnými pra-
coviskami. 

Počasie, klíma ani obeh vody na 
Zemi nepoznajú hranice štátov. Pre 
rozvoj meteorológie a operatívnej hyd-
rológie je nevyhnutná medzinárodná 
spolupráca v globálnej mierke. Rámec 
pre takúto spoluprácu poskytuje Sve-
tová meteorologická organizácia, kto-
rá v súčasnosti združuje 185 členských 
štátov a 6 teritórií. Len na pripomenu-
tie uvádzame, že Slovenská republika, 

ako samostatný štát, je riadnym čle-
nom SMO od 13. marca1993. 

Od vzniku Svetovej meteorologickej 
organizácie ako špecializovanej agen-
túry OSN v roku 1951, každoročne 23. 
marca slávime Svetový meteorolo-

gický deň. Jeho tohoročné heslo znie 
„Sledovanie počasia na ochranu ži-

votov a majetku“. 
Nenahraditeľný význam vody pre 

ľudstvo zvýraznila OSN v  roku 1992 
ustanovením Svetového dňa vody, 
ktorý od 1993 každoročne slávime 22. 
marca. Tohto roku si ho pripomíname 
témou „spolupráca v oblasti vody“. 

Obidva tieto sviatky teda pripadajú 
na mesiac, kedy u nás nastupuje mete-
orologická aj astronomická jar. 

Počasie, klíma a  voda ovplyvňu-
jú takmer všetky aspekty nášho živo-
ta. Primeranú životnú úroveň súčasnej 
aj budúcej populácie limitujú nielen 
environmentálne a  ekologické fakto-
ry, ale rovnako aj faktory ekonomické 
a sociálne. 

A  práve preto považujeme vyváže-
nú a  v  symbióze udržiavanú koexis-
tenciu ľudstva a  prírody za nevyhnut-
nú podmienku lepšej budúcnosti. Mo-
nitoring našej planéty a spolupráca je 
pre udržanie takejto koexistencie ne-
vyhnutný. 

Vodu nemožno efektívne využívať 
a  ochraňovať pri nedostatku spoľah-
livých údajov o  jej   kvalite a  kvantite, 

ako aj o  ich možných zmenách v  bu-
dúcnosti. Preto vyvstáva potreba pod-
poriť medzinárodnú spoluprácu aj 
v  zbere, prenose a  archivácii hydrolo-
gických údajov. 

Pri príležitosti týchto dvoch vý-
znamných dní Slovenský hydromete-
orologický ústav otvára dvere všetkým 
návštevníkom, ktorí majú možnosť 
prezrieť si naše najzaujímavejšie praco-
viská. Tento rok pracoviská mimo Bra-
tislavy privítajú svojich návštevníkov 
v  piatok 22. marca v  dopoludňajších 
hodinách, na bratislavskej Kolibe bude 
Deň otvorených dverí 23. marca v  so-

botu, tiež v dopoludňajších hodinách. 
Zaujímavá je história otvorených 

dverí. Počet návštevníkov,  ktorý  za-
znamenávame každoročne na celom 
Slovensku, je približne 1000 ľudí. Za-
znamenali sme aj rekordnú návštev-
nosť, keď napríklad v  minulom roku 
naše pracoviská navštívilo 1983 náv-
števníkov. Z  počtu návštevníkov pri-
bližne polovica až dve tretiny sú deti 
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Zasadnutie Odboru vodného hospodárstva SAPV

Zo života organizácií

Slovenská akadémia pôdohospo-
dárskych vied (SAPV) je zriadená na zá-
klade rozhodnutia ministra poľnohos-
podárstva a výživy Slovenskej republi-
ky zo dňa 28. 12. 1990 s účinnosťou od 
1. 1. 1991 na dobu neurčitú.

Jej hlavným poslaním je starať sa 
o sústavný rozvoj a realizáciu vedecko-
výskumnej činnosti v oblasti jej pôsob-
nosti, najmä aktívne sa zúčastňovať na 
vytváraní koncepcie a stratégie poľno-
hospodársko-potravinárskych, veteri-
nárnych, lesníckych a  vodohospodár-
skych vied. 

Záujmy vodného hospodárstva 
v  náplni činnosti poľnohospodárskej 
akadémie rieši Odbor vodného hospo-
dárstva SAPV. 

Náplň odboru bola publikovaná naj-
mä v  súvislosti s  otvoreným stanovis-
kom k  Programu revitalizácie krajiny 
a  integrovaného manažmentu povodí 
SR v uplynulých rokoch. 

Dňa 24. januára 2013 sa vo veľkej za-
sadacej miestnosti Výskumného ústa-
vu vodného hospodárstva Bratislava 
uskutočnilo pravidelné zasadnutie. 

Najdôležitejším bodom zasadnutia 
bola voľba nového predsedníctva od-
boru pre trojročné funkčné obdobie 
2013 až 2015. Vedenie sa po tajnej voľ-
be nezmenilo a bude aj naďalej praco-
vať v  trojčlennom zložení: predseda - 
Štefan Rehák; podpredseda - Dušan 
Húska; tajomník - Peter Stradiot. Funk-
cia podpredsedu je nová, ale profesor 
Húska zastupuje už dlhšie odbor vo ve-
dení akadémie. 

Na zasadnutí sa opätovne preroko-
val súčasný stav Programu revitalizácie 
krajiny a  integrovaného manažmentu 
povodí SR vystúpením prof. Ing. Vilia-
ma Macura, PhD. Po zmenách na mi-
nisterstve životného prostredia bol 
tento program úplne zastavený a prio-
rity ochrany krajiny a  obcí pred pôso-

bením extrémnych povodní sa presu-
nuli opäť na štátne organizácie vodo-
hospodárskej správy. V prednáške boli 
publikované informácie o  realizova-
ných opatreniach pôvodného progra-
mu, o ich súčasnom stave a funkcii. 

Súčasťou zasadnutia bolo aj niekoľ-
ko odborných prednášok – v  jednej 
z nich RNDr. Július Šútor, DrSc. prezen-
toval tému Hydrológia pôdy a jej vyu-
žitie v integrovanom manažmente po-
vodí, čo je mimoriadne aktuálna téma 
z pohľadu povodní aj sucha. 

Cieľom členov akadémie je aj v bu-
dúcnosti presadzovať technicky bez-
pečné a  vedecky opodstatnené opat-
renia v krajine na zabezpečenie integ-
rovaného využívania vodných zdrojov 
u nás. Na túto tému sa pripravuje nie-
koľko seminárov.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

a mládež. Spočiatku, v prvých dvoch - 
troch rokoch, sa záujem návštevníkov 
sústreďoval najmä na výpočtovú tech-
niku a jej miesto v prístrojovom vyba-
vení ústavu. Neskôr sa tento záujem 
preniesol najmä na pracoviská pred-
povede počasia, hydrologických pred-
povedí a  pracovísk na zisťovanie sta-
vu vôd a  ovzdušia, a  treba dodať, že 

tento záujem je trvalý. Záujem je i na-
ďalej o  prístrojovú techniku využíva-
nú v meteorológii a hydrológii a všet-
ky typy laboratórií. Populárnymi sa sta-
li kvízy pre najmenších a  pre žiakov 
základných a stredných škôl a náučno-
výchovné a  vzdelávacie programy. Za 
odmenu u nás dostávajú drobné suve-
níry, brožúrky a letáky so zaujímavými 

informáciami o meteorológii, klimato-
lógii, hydrológii, čistote ovzdušia alebo 
o  rádioaktivite prírodného prostredia. 
Návštevníci sa radi porozprávajú s na-
šimi zamestnancami a môžeme pove-
dať, že mnohé rozhovory sú veľmi fun-
dované a témy veľmi rôznorodé. Mno-
hí z našich návštevníkov nás navštevu-
jú každoročne a ako hovoria, nikdy sa 
u nás nenudia. Pravidelne k nám v ten-
to významný deň zavítajú aj zástupco-
via elektronických a tlačených médií. 

Táto naša dlhoročná spolupráca 
a  rozhovory s  verejnosťou sú užitoč-
né pre obidve strany. Záujem o poča-
sie, klímu, hydrologické predpovede 
a  mnohé ďalšie informácie z  roka na 
rok rastie. Svedčí o tom aj návštevnosť 
na našej www stránke. Vlani dosiah-
la číslo temer 70 miliónov a každoroč-
ne nám pribúda viac ako 10 % nových 
návštevníkov. 

Zdá sa, že téma počasia a  hydro-
logických situácií prestala byť výluč-
ne spoločenskou témou na rozhovo-
ry a nachádza si čoraz trvalejšie miesto 
v našom každodennom praktickom ži-
vote. 

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.

Ing. Mária Mirtová

Slovenský hydrometeorologický ústav
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Voda nad zlato
Ing. Július Hétharši, CSc.

HEKAS, s. r. o., Bratislava

V čísle 11 – 12/2012 Vodohospodár-
skeho spravodajcu som si so záujmom 
preštudoval článok „Disponibilné vod-
né zdroje Slovenska a ich súčasný stav“ 
od kolektívu autorov SHMÚ – Poóro-
vá, J., Škoda, P., Kullman, E., PhD., Lo-
vásová, Ľ., Gavurnik, J. Dal som si ho 
do súvisu s príspevkom Olivera Ondrá-
ša uverejneného v týždenníku Sloven-
ka číslo 7/2012. Autor píše o kritickej si-
tuácii v dodávke pitnej vody v 13 mes-
tách a obciach Spiša v mesiaci február 
2012. Kritická situácia v zásobovaní vo-
dou bola i v ďalších mestách a obciach 
Slovenska. A  tak úvaha, že nie soľ, ale 
voda je nad zlato, sa stáva čoraz aktu-
álnejšou a je potrebné sa tým seriózne 
zaoberať.

Obidva články poukazujú na kritic-
ké stavy disponibilných zdrojov vody. 
Prvý príspevok hodnotí situáciu odbor-
ne, vysoko kvalifi kovane na základe dl-
hodobých meraní, prieskumov a  hod-
notení; pravdivosť údajov je vecne do-
ložená. Aj v druhom príspevku sú vec-
ne podložené informácie – na sklonku 
zimy je krízový stav v  zásobovaní vo-
dou vo viacerých mestách a  obciach 
Spiša, popisujú sa tu aj dôsledky tejto 
situácie.

Je treba ešte viac dôkazov, aby bola 
zrejmá potreba riešenia disponibilných 
zdrojov vody pre zásobovanie?

Príklad zo Spiša poukázal na nezmy-
selnosť budovania prehrádzok na to-
koch za účelom vytvárania zásob vody, 
ako to bolo navrhnuté na Tichom poto-
ku, čím sa mala nahradiť výstavba vo-
dárenskej nádrže. V regióne Spiša v po-
vrchových tokoch a nádržiach využíva-
ných pre zásobovanie pitnou vodou 
voda zamrzla až po dno a disponibilné 
zdroje poklesli na nulovú hodnotu.

Rok 2012 priniesol viacero rekordov, 
extrémne suché počasie sa podpísalo 
pod extrémne nízke prietoky vodných 
tokov, nízke teploty pod nízke hladi-
ny podzemných  vôd, ako aj výšky hla-
dín vo vodárenských nádržiach. Nízke 
stavy sú autormi SHMÚ porovnávané 
s  rokmi 1945, 1947, 1983, 1992, 1993 
a v rokoch 2002 a 2003. Do akej miery 

sa na tom podieľajú klimatické zmeny, 
dnes ešte nevieme presne povedať, ale 
môžeme konštatovať, že diskutovaná 
otázka klimatických zmien je veľmi ak-
tuálna aj pre oblasť vodných zdrojov.

NÁŠ VODNÝ FOND
Vodné zdroje pre zásobova-

nie vodou sú povrchové a  podzem-
né vody. Na plochu nášho územia 
49  014 km2 padne ročne v  priemere 
36 760 500 000 m3 vody za rok, pričom 
31, 3 % z  tohto množstva predstavu-
je odtok. Celkový odtok pri započítaní 
vody pritekajúcej zo susedných štátov 
(Dunaj, Bodrog, menšie časti povodia 
Váhu) je 2 869 m3/s.

Z  celkového nášho vodného fondu 
povrchových vôd na slovenskom úze-
mí pramení iba 13 %. Toto množstvo 
môžeme reálne považovať za disponi-
bilné množstvo povrchových vôd. Je 
treba však konštatovať, že disponibilné 
množstvo povrchových vôd sa pri níz-
kych prietokoch znižuje v dôsledku vy-
púšťania odpadových vôd do povrcho-
vých vôd, kedy sa koncentrácie zne-
čistenia v  povrchových vodách zvýšia 
dvoj až trojnásobne a povrchovú vodu 
robia nepoužiteľnou. Parametre zne-
čistenia povrchových vôd je preto po-
trebné zohľadňovať z hľadiska disponi-
bilných vodných zdrojov.

Celkové odbery vody v  SR v  roku 
2011 predstavovali 568 mil. m3 a množ-
stvo vypúšťaných odpadových vôd do 
povrchových vôd tvorilo 601 mil. m3. 
Toto množstvo odpadových vôd je 
vyššie ako sú odbery, čo je možné pri-
písať vlastným zdrojom, ktoré si bu-
dujú užívatelia vôd v  dôsledku naras-
tajúcej ceny vody. Ide len o  priznané 
množstvo odpadových vôd, v  skutoč-
nosti je číslo omnoho vyššie ako uvá-
dzajú ofi ciálne štatistiky.

Odbery vody v  roku 2011 oproti 
roku 1993 poklesli skoro o 300 %, a to 
v dôsledku zníženia odberov pre prie-
mysel a  poľnohospodárstvo. V  roku 
2012 poklesli prietoky na úroveň 364 
denných prietokov a na niektorých vo-
domerných staniciach boli zazname-

nané absolútne prietokové minimá, čo 
možno pripísať dlhodobému defi citu 
zrážok. Prejavilo sa to v znížení celko-
vých zásob v akumulačných nádržiach 
a objem vody sa pohyboval na úrovni 
55 % z celkového možného zásobného 
objemu akumulačných nádrží. Najhor-
šia situácia z hľadiska zásob vody bola 
v nádržiach situovaných v povodí Bod-
rogu a  Hornádu. Na Domaši poklesla 
hladina v nádrži o viac ako 10 m.

Dlhodobý defi cit zrážok sa pozvoľna 
významne prejavuje i na podzemných 
vodách. Vo všeobecnosti možno kon-
štatovať, že ako hladiny podzemných 
vôd, tak aj výdatnosť prameňov, sú 
priamou odozvou na proces dopĺňania 
horninového prostredia zrážkami a na 
hydrologický režim povrchových vôd.

Prírodné zdroje podzemných vôd 
na území Slovenska boli podľa SHMÚ 
vyčíslené na 140 – 150 m3.s-1. Avšak iba 
časť z nich sa dá vodohospodársky vy-
užiť. Aktuálne sa uvádza, že využiteľné 
množstvo podzemných vôd je na úrov-
ni 50 %. Viaceré zdroje podzemných 
vôd boli odstavené z dôvodu znečiste-
nia (Nitra, Strážske, Smižany).

Vzhľadom na rozkolísanosť a nerov-
nomerné rozdelenie vodný fond nepo-
stačuje vždy a  všade kryť požiadavky 
na vodu, preto je potrebné množstvo 
vody prerozdeľovať v  čase a  priesto-
re rôznymi vodohospodárskymi opat-
reniami. V  minulosti hovoril dr. Krajči, 
námestník ministra lesného a  vodné-
ho hospodárstva, že vodu musíme byť 
schopní dopravovať tak, ako elektrinu. 
Táto myšlienka sa stáva čoraz aktuál-
nejšou a  musíme tomu prispôsobiť aj 
technické riešenia.

VODOHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
JE PREDOVŠETKÝM ODBORNÁ 
ČINNOSŤ

365 dní v  roku je potrebné dodá-
vať vodu. Preto musíme minimalizo-
vať a riešiť rizikové faktory ako sú defi -
cit zrážok, nízke prietoky, zhoršovanie 
kvality povrchových a  podzemných 
vôd. Ďalej je potrebné zabezpečiť zlep-
šenie ochrany vodných zdrojov, lepšie 
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Názory

technické vybavenie pre prípady zly-
hania dodávky vody, ako sú mobilné 
úpravne vody, vyhrievané cisterny pre 
dodávku vody v mínusových teplotách 
a pod.

Je potrebné uviesť, že vodohos-
podárska spoločnosť vychovala veľké 
množstvo profesorov, vedcov, vyso-
koškolsky vzdelaných odborníkov, kto-
rí sú schopní riešiť aj tie najzložitejšie 
problémy na úrovni súčasného tech-
nického pokroku. Ale stretávame sa 
s tým, že názory odbornej verejnosti sú 
potláčané politikmi na základe názoru 
jednotlivca. Spýtali sa politici a tiež mé-
diá na dôsledky takých realizovaných 
opatrení ako sú prehrádzky na vod-
ných tokoch, ktoré prvá voda zobrala, 
narušila sa stabilita svahu, došlo k  za-
nášaniu korýt a pod.?

V socializme sme budovali vodovo-
dy v  „akcii Z“, ktoré často boli len su-

chovodmi, lebo vodovodné potrubie 
sa zakopalo, a vodný zdroj sa nenašiel. 
Straty vody vo vodovodnom potrubí 
boli neraz i  80 %. Politické rozhodnu-
tie bolo síce správne – dodať občanom 
pitnú vodu – ale škody, ktoré vznik-
li, a  bolo ich treba naprávať, nás stáli 
dvojnásobne viac.

Dnes je to obdobne. Chceme rie-
šiť zamestnanosť ľudí, tak sme navrh-
li realizovať protipovodňové opatre-
nia pomocou malých vodných stavieb. 
Bez projektov, bez povolení. Odporú-
čam médiám, aby sa pozreli na výsled-
ky realizovaných protipovodňových 
opatrení; odborné vodohospodárske 
organizácie im k  tomu radi budú ná-
pomocné. Keby sa tie peniaze poskytli 
odborným organizáciám, mohli sa od-
borne zabezpečovať protipovodňové 
opatrenia a  súčasne zamestnať určitý 
počet pracovníkov. Takto nám zostá-

va len konštatovať, že efektívnosť vy-
naložených prostriedkov je minimál-
na. Je potrebné zdôrazniť, že vodohos-
podárska činnosť je odborná činnosť 
a  nemožno ju vykonávať bez projek-
tov a  povolení „ľuďmi z  ulice“. Preto-
že nápravné opatrenia nebudú lacné. 
Rád by som na médiá apeloval, aby ne-
robili mienkotvornú politiku len na zá-
klade názoru jednej osoby bez zohľad-
nenia názorov širokej odbornej verej-
nosti, ktorú tvoria pracovníci vysokých 
škôl, SAV, výskumných ústavov a  od-
borných organizácií. Zvlášť za situá-
cie, keď odborné inštitúcie poukazujú 
na kritické stavy disponibilných zdro-
jov vody a  súčasne navrhujú aj cesty 
riešenia. Pokiaľ sa navrhované opatre-
nia pre riešenie krízových stavov v zá-
sobovaní vodou nebudú včas apliko-
vať, situácia v budúcnosti sa bude len 
zhoršovať.

LITERATÚRA
[1] Majerčáková, O., Škoda, P., Poórová, J., Danáčová, Z., Faško, P.: Voda pre 
našu krajinu. Vodohospodársky spravodajca 2011, roč. 54, č. 3-4, s. 12-13, 
ISSN: 0322-866X
[2] Kolektív SHMÚ: Kvantitatívna vodohospodárska bilancia SR za rok 1993, 
2003,2001.

[3] Majerčáková, O., Poórová, J., Škoda, P.: Kvantitatívny stav vodných zdro-
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Adresa na korešpondenciu:

Ing. Mária Vlčková (anotácie, príspevky) tel.:+421 45 5206269, e-mail: vlckova@tuzvo.sk
Helena Figová (organizácia konferencie) tel. +421 45 5206280, e-mail: fi gova@tuzvo.sk
Ing. Mária Kopnická (vložné) tel. +421 45 5206281, e-mail: kopnicka@tuzvo.sk

Technická univerzita vo Zvolene Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií T. G. Masaryka 24; 960 53 Zvolen

v á s  p o z ý v a j ú  n a  k o n f e r e n c i u

SÚČASNÝ STAV A VÝCHODISKÁ
PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V SR 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, Katedra vodného hospodárstva krajiny; TECHNICKÁ 

UNIVERZITA VO ZVOLENE, Katedra lesnej ťažby, logistiky a  meliorácií; SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 

UNIVERZITA V  NITRE, Katedra krajinného inžinierstva; SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.; LESY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š. p.; REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI

technické a biotechnické opatrenia v povodiach

Tematické okruhy 

  regionálne a prívalové povodne – príčiny, 
vznik a priebeh

  protipovodňová ochrana – technické 
a biotechnické opatrenia v povodiach

  integrovaný manažment povodí
  revitalizácia povodí 
  protierózna ochrana

CIEĽOM KONFERENCIE JE POHNÚŤ VECOU SPRÁVNYM SMEROM S ĽUĎMI, KTORÍ VEDIA A CHCÚ.

Organizátori konferencie majú ambíciu urobiť dôležitý krok k  optimalizácii procesu využívania technických a  biotechnických 
opatrení v  povodiach ako súčasti komplexu protipovodňových opatrení na báze dlhoročnou praxou overených a  vedeckými 
metódami potvrdených postupov s prihliadnutím na vplyv realizácie týchto opatrení na znižovanie nezamestnanosti v regió-
noch Slovenska. Konferencia bude vedená ako pracovná, so stručnými a výstižnými referátmi, ktoré budú publikované v recen-
zovanom zborníku na CD s ISBN. Priestor v diskusii budú mať správcovia tokov, investori, projektanti, primátori miest, starosto-
via obcí, zhotovitelia stavieb, zástupcovia štátnej správy i vedeckej obce. Závery konferencie budú spracované ako podnet vlá-
de SR s ponukou na aktívnu spoluprácu organizátorov konferencie (s mandátom účastníkov) pri príprave ekonomických, tech-
nických a legislatívnych nástrojov, ktoré budú viesť k zmene doterajšej spoločenskej praxe v problematike manažmentu krajiny, 
vody a povodní v nadväznosti na prejavy klimatickej zmeny.

Dôležitý termín:

20. apríl 2013 - konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov do zborníka a zaslanie záväzných prihlášok 

15. máj 2013, Technická univerzita vo Zvolene
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Kontaktná adresa:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Dagmar Drahovská

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2- 593 43 429 • mobil: +421-918 360 165 • fax : +421-2-544 11 941 • e-mail: drahovska@vuvh.sk

www.vuvh.sk

Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských 
expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH, 
Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou

vás pozývajú na
8. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ 
A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD

14. - 16. október 2013 Podbanské

Program konferencie je zameraný na nasledovné oblasti:

  legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
  rekonštrukcia a intenzifi kácia stokových sietí a ČOV s využitím prostriedkov fondov EÚ
  ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV
  progresívne metódy čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
  vzťah stokovej siete k ČOV, špecifi ká rozsiahlych stokových sietí 
  vody z povrchového odtoku
  prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
  prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové situácie a havárie
  špecifi ká prevádzky priemyselných ČOV 
  nové technologické postupy pri výstavbe a rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
  materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV

Dôležité termíny:
30. 4. 2013 zaslanie abstraktov príspevkov 

30. 6. 2013  oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov pre autorov príspevku, 
rozoslanie programu a záväzných prihlášok 

31. 8. 2013  zaslanie kompletných príspevkov, vrátane zaslania podkladov pre reklamu v zborníku

do 30. 9. 2013  doručenie záväzných prihlášok na konferenciu a avíz o platbe, prerokovanie 
reklamnej prezentácie a jej vyplatenie
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pořádají

19. – 22. června 2013

26. kongres
Československé společnosti mikrobiologické

Československá společnost mikrobiologická ve spolupráci s  Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity; Společností 
pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně; Společností pro lékařskou mikrobiologii České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenskou spoločnosťou klinickej mikrobiológie SLS; Veterinární a  farmaceutickou 
univerzitou v Brně, Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

18. mezinárodní vodohospodářská výstava
VODOVODY – KANALIZACE
21. – 23. května 2013 Praha-Letňany

Tento ročník charakterizuje několik změn, proto přijměte naše pozvání na

VAŠI VÝSTAVU V NOVÉM!
http://www.vystava-vod-ka.cz/

IWA 5TH EASTERN EUROPEAN
YOUNG AND SENIOR WATER PROFESSIONALS CONFERENCE

26 – 28 2013 June Premier Palace, Kiev – Ukraine
www.iwahg.org

Odborný program:
  Antimikrobiální látky a resistence. Probiotika. 

Epidemiologie. Správna antibiotická praxe. 
Nozokomiální nákazy. Vakcinologie a imunoterapie.

  Lékařská a veterinární bakteriologie a mykologie. 
Mechanismy patogenity. Nové patogeny. Diagnostika 
mikrobiálních onemocnění.

  Fyziologie mikroorganismů. Experimentální 
mikrobiologie. Biofi rmy. Genomika, proteomika, 
transkriptomika aj.

  Proteomika. Bioinformatika.
  Biodegradace a biosorpce. Mikrobní interakce. 

Taxonomie a biodiverzita. Sbírky kultur mikroorganismů.

  Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie, 
bioinformatika.

  Environmentální mikrobiologie. Mikrobiologie vody 
a půdy.

  Mikrobiologie potravin.
  Virologie. Priony.
  Parazitologie.
  Mykologie.
  Imunologie.
  Výuka a postgraduální vzdělávání mikrobiologie.
  Další témata podle zájmu účastníků.

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Důležité termíny:

 do 15. 4. 2013:  zaslání abstrakt
 do 30. 4. 2013:  informace o přijetí prezentace
 do 30. 4. 2013:  zaplacení časného konferenčního poplatku

Přihláška a veškeré informace: www.26kongrescssm.cz
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Átrium MŽP SR je úchvatný priestor. Vyvoláva v človeku príjemný, až upokojujúci pocit. Jeho 

architektonická príťažlivosť bude počas celého roka 2013 ešte umocnená vďaka rôznym výsta-

vám, ktorých aktuálny plán vám na tomto mieste prinášame.

21. 3. – 28. 3. 2013
Výstava výtvarných diel študentov stredných umeleckých škôl pri príležitosti Svetového dňa vody 2013 

„Voda – krása a krehkosť“(Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci so Združením zamest-
návateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociáciou vodárenských spoločností).

Apríl
2. 4. – 13. 4. 2013

Slovensko na geologických mapách 

novinky v  mapovej tvorbe ŠGÚDŠ. 
(Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

15. 4. – 26. 4. 2013

Dunajské luhy (vrátane nemeckej 
a  maďarskej mutácie) - venovaná Du-
najským luhom, ktoré sú súčasťou vý-
znamného prírodného bohatstva  Slo-
venska. (Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva)

Máj
29. 4. – 10. 5. 2013

Výstava plagátov k  Medzinárodnému 
festivalu fi lmov o  ŽP Envirofi lm (Slo-
venská agentúra životného prostredia)

13. 5. – 17. 5. 2013

Vtáčí svet v Poloninách a Po stopách 

cicavcov v Poloninách (Poloniny)
20. 5. – 24. 5. 2013

60 rokov vodného diela Oravská 

priehrada. (Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p.)

27. 5. – 31. 5. 2013

20 rokov Slovenskej agentúry život-

ného prostredia (Slovenská agentúra 
životného prostredia)

Jún
3. 6. – 7. 6. 2013

ŠGÚDŠ v  službách MŽP SR v  roku 

2012 - výsledky práce geológov 
z ŠGÚDŠ v roku 2012. (Štátny geologic-
ký ústav Dionýza Štúra)

10. 6. – 21. 6. 2013 

20 rokov pre krajinu - o  aktivitách 
SAŽP zameraných na manažment kra-
jiny (Slovenská agentúra životného 
prostredia)

24. 6. – 28. 6. 2013

Zelený svet – výstava prác z  detskej 

súťaže usporiadanej v rámci  Envirofi l-
mu 2013 (Slovenská agentúra životné-
ho prostredia)

Júl
1. 7. – 12. 7. 2013

Poloniny – krajina, v  ktorej žijem 
(Poloniny)

15. 7. – 19. 7. 2013

ImagineAIR 2012 – výstava víťazných 
prác fotografi ckej súťaže Európskej en-
vironmentálnej agentúry z  kategórie 
ovzdušie a mestá

22. 7. – 26. 7. 2013

Tragédia v  Jarovniciach - dokumen-
tácia vtedajšej povodňovej situácie. 

29. 7. – 2. 8. 2013

EDOK, cena SR za krajinu (Slovenská 
agentúra životného prostredia)

August
5. 8. – 16. 8. 2013

ODPADY - odpady vo vzťahu k ochra-
ne a tvorbe životného prostredia. (Slo-
venské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva)

19. 8. – 30. 8. 2013

Projekty SAŽP v  rámci OP Životné 

prostredie (Slovenská agentúra život-
ného prostredia)

September
2. 9. – 13. 9. 2013

Minerály karpatských rudných žíl - 
minerály rudných žíl neogénnych vul-
kanitov slovenských, maďarských a ru-
munských Karpát. (Slovenské banské 
múzeum)

16. 9. – 27. 9. 2013

Environmentálne záťaže (Slovenská 
agentúra životného prostredia)

Október
30. 9. – 7. 10. 2013

Ochrana živočíchov (vrátane anglickej 
mutácie) - venované ochrane všetkých 
živočíšnych druhov, nielen vzácnych 
a  ohrozených. (Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva)

7. 10. – 11. 10. 2013

Celý svet. Jedno miesto. (ZOO Bojnice)
14. 10. – 18. 10. 2013

120. výročie úmrtia D. Štúra, 60 ro-

kov od otvorenia budovy ŠGÚDŠ, 

60 rokov GAL SNV – súborná výstava 
k  významným výročiam ŠGÚDŠ. (Štát-
ny geologický ústav Dionýza Štúra)

21. 10. – 1. 11. 2013

Štiavnické tajchy – svetové dedič-

stvo

November
4. 11. – 8. 11. 2013

Dni Habitatu SR - zapojenie sa do 
kampane OSN Deň Habitatu. (Sloven-
ská agentúra životného prostredia)

11. 11. – 22. 11. 2013

Banská Štiavnica – mesto kultúrne-

ho dedičstva 20. výročie zápisu mesta 
na Zoznam svetového dedičstva UNE-
SCO. (Slovenské banské múzeum)

25. 11. – 6. 12. 2013

Lavíny – história lavín, najväčšie tragé-
die, lavínová prevencia, ekologické fak-
tory. (Slovenské múzeum ochrany prí-
rody a jaskyniarstva)

December
9. 12. – 20. 12. 2013

Výstava fotografi í MBR Východné 

Karpaty – naše spoločné dedičstvo, 
ktorá sa pripravuje v rámci poľsko-slo-
venského projektu. (Poloniny)

Pozn: Zmena v pláne vyhradená

Navštívte átrium
Ministerstva životného prostredia SR
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Od 4. do 8. marca 2013 bola pri príle-
žitosti Svetového dňa vody (22. marec) 
sprístupnená v priestoroch átria Minis-
terstva životného prostredia SR výstava 
Slovenského mú-
zea ochrany prí-
rody a  jaskyniar-
stva v Liptovskom 
Mikuláši „Voda, 
kolíska života 
a  prameň zdra-
via“ zrealizovaná 
s  podporou En-
vironmentálne-
ho fondu v  roku 
2007. Výstava ob-
sahuje 10 výstav-
ných panelov, na 
ktorých je voda 
predstavená ako 
vzácny prírodný 
zdroj, ktorý pokrý-
va vo forme morí 
a  oceánov viac 
ako 2/3 zemského 
povrchu, ale aj na-
priek tomu menej 
ako 1 % vody na 
Zemi je vhodné 
pre ľudskú spot-
rebu. Proces úpra-
vy vody na pit-
nú vodu je nielen 
veľmi drahý a  ča-
sovo nákladný, ale 
činnosťou člove-
ka kontaminova-
ná voda ohrozuje 
aj rastlinstvo a  ži-
vočíšstvo na na-
šej planéte. Evolú-
cia života na Zemi 
je spájaná s  pra-
oceánom a  vod-
né prostredie je dodnes životným 
prostredím mnohých morských a slad-
kovodných organizmov. Pre niekto-
ré organizmy je voda len miestom roz-
množovania a u niektorých je na vod-
né prostredie viazaná časť embryonál-
neho vývinu. U  všetkých organizmov 
bez výnimky je však voda hlavnou sú-
časťou buniek, teda prostredím, v kto-
rom prebiehajú hlavné životné proce-
sy – metabolizmus. Voda je tiež prame-

ňom zdravia vo forme bohatstva zdro-
jov minerálnych vôd ako aj množstva 
termálnych prameňov s balneoterape-
utickým využitím. Vodu na našej plané-

te môžeme rozdeliť na morskú, povr-
chovú, ľadovcovú, podzemnú a atmo-
sférickú a jej kolobeh riadený vplyvom 
slnečnej energie predstavuje hydrolo-
gický cyklus a určuje hydrologickú bi-
lanciu vôd na Zemi. Z  tohto pohľadu 
má veľmi dôležitý vplyv aj rastlinstvo 
a  rastliny z  pohľadu nárokov na vodu 
môžeme rozdeliť na súčasť fytoplank-
tónu, hydrofyty, helofyty a  hygrofyty. 
Aj množstvo druhov zo živočíšnej ríše 

tvorí súčasť zooplanktónu alebo sa jed-
ná o  ryby, ktorých životným prostre-
dím je voda, kým u ďalších systematic-
kých skupín ako sú obojživelníky, pla-

zy, vtáky a  cicav-
ce sa môžeme 
stretnúť s  forma-
mi, ktorých život-
ným prostredím 
je voda, alebo je 
na vodu viaza-
ný proces ich roz-
množovania. Aj 
keď je vody, ako 
sa zdá, na plané-
te dosť, s  jej roz-
delením a  aj kva-
litou nemôžeme 
byť vôbec spokoj-
ní. Kvalitu a kvan-
titu vody ohrozu-
je veľa negatív-
nych zásahov člo-
veka do krajiny, 
ktoré budú mu-
sieť byť prísne 
r e g u l o v a n é , 
aby voda zosta-
la ako nevyhnut-
ný predpoklad 
existencie člove-
ka a  všetkých ži-
vých organizmov 
na planéte, a  nie 
aby sa stala niči-
vým a  devastujú-
cim živlom. Člo-
vek vodu využí-
val od dávnych 
čias v  priemysle, 
energetike, do-
prave i  v  domác-
nosti a  tak rokmi 
si aj prestal vážiť 

túto drahocennú tekutinu, pre ktorú 
by mohlo platiť rozprávkové prirovna-
nie „voda nad zlato“. 

Dana Šubová 

Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

Pozn: Keď otočíte stránku, na 2. a 3. stra-
ne obálky si môžete pozrieť dva panely 
tejto výstavy.

Voda, kolíska života a prameň zdravia 
(výstava)
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Oznamy

FAREBNÉ STRANY ČIERNOBIELE STRANY

vonkajšia, zadná strana obálky: 498 EUR plná strana, formát A4 266 EUR

VNÚTORNÉ STRANY OBÁLKY: 1/2 strany, formát A5 166 EUR

plná strana, formát A4 398 EUR 1/4 strany, formát A6 116 EUR

1/2 strany, formát A5 249 EUR 1/8 strany, vizitka   27 EUR

1/4 strany, formát A6 166 EUR

1/8 strany, vizitka   40 EUR   

Zľavy pri opakovaní reklamy a pre členov ZZVH.

Vodohospodársky spravodajca 
Vám ponúka výhodné ceny reklamy

Predmetom činnosti ZZVH je v zmysle sta-
nov napĺňanie základných cieľov, medzi kto-
ré patrí aj organizovanie a  podpora odbor-
ných vodohospodárskych seminárov, konfe-
rencií, ale hlavne vydávanie vlastného odbor-
ného časopisu. 

Odborné konferencie,  semináre spolu s ča-
sopisom Vodohospodársky spravodajca sa sta-
li informátorom a  odborným pomocníkom 
nielen pre odborníkov vo vodnom hospodár-
stve, ale aj pre širokú verejnosť. Ich hlavným 
účelom je šíriť aktuálne poznatky a skúsenos-
ti z oblasti vodného hospodárstva. Časopis Vo-
dohospodársky spravodajca dodávame nie-
len členským a profesijným organizáciám, ale 
aj ústredným orgánom štátnej správy, zdravot-
níctvu, krajským a obvodným úradom životné-
ho prostredia, školám, knižniciam, výskumným 
ústavom a  iným inštitúciám a  fyzickým oso-
bám v  SR a  ČR. Časopis poskytujeme zdarma 
a bez prispenia  iných zdrojov odčerpáva viac 
než polovicu celkových príjmov ZZVH.

Medzi zdroje príjmov ZZVH na  uvedené 
aktivity už po 7. raz patria 2 % z dane príjmov, 
ktorú fyzické aj právnické osoby majú mož-

nosť poukázať z časti zaplatenej dane zo svo-
jich príjmov na verejnoprospešný účel podľa 
vlastného uváženia. Toto právo si môžu ob-
čania aj fi rmy uplatňovať v  zmysle zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Správca dane poukáže podiel zaplatenej 
dane prijímateľovi uvedenému vo Vyhlásení, 
ak sú splnené zákonom určené podmienky.

Naše združenie bolo zapísané v  regis-
tri oprávnených PO na prijímanie 2 % podie-
lu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie ob-
dobie roku 2012 pod číslom N 372/2012, Nz 
46868/2012, NCRls 47686/2012.
Ak sa rozhodnete podporiť naše združe-

nie, môžete tak urobiť nasledovným spô-

sobom:

Ak ste zamestnaní a máte príjmy iba zo zá-

vislej činnosti:

  Vyplňte formulár „Vyhlásene„ (formulár 

bude súčasťou nasledovného čísla Vo-

dohospodárskeho spravodajcu) a  odo-
vzdajte ho daňovému úradu do 30. 4. 2013. 

  Na  základe ročného zúčtovania preddav-
kov na  daň z  príjmov Vám zamestnávateľ 
vystaví potvrdenie o zaplatení dane.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

  Vyplňte jedno z  daňových priznaní typ A, 
oddiel VIII. alebo B oddiel XIII. 

  Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaj 
o nás, a nezabudnite sa podpísať. 

  Daňové priznanie doručte daňovému úra-
du do 31. 3. 2013.

Základné údaje o prijímateľovi:
Názov: ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU

Sídlo: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Právna forma: 701

IČO: 30841721

Za zdaňovacie obdobie roku 2011 v prie-
behu roku 2012 naše združenie získalo z tohto 
zdroja fi nančné prostriedky, ktoré boli použi-
té na vzdelávacie aktivity:

Rok 2012

P.č. evid.č. z DÚ Suma
Dátum 
úhrady

1 2506271291658 166,80 26.6.2012

2 2606271361763 97,39 27.6.2012

3 2806271515494 20,61 29.6.2012

4 2806271516793 79,86 29.6.2012

5 2906271652338 221,44 2.7.2012

6 207271831347 71,10 3.7.2012

7 1707274204844 46,19 18.7. 2012

8 2007274579121 29,73 23.7.2012

9 2307274637771 276,05 24.7. 2012

10 2507274766457 31,44 26.7. 2012

11 2607274862924 106,68 27.7. 2012

12 2607274856867 1015,42 27.7. 2012

13 3007274993124 58,18 31.7. 2012

Spolu v € 2220,89

Vážení čitatelia a priaznivci
časopisu Vodohospodársky spravodajca,

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na  Slovensku (ZZVH) – vydavateľ Vášho časopisu – si dovoľuje aj 

v roku 2013 uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnúť 2 % z Vašich daní. S touto výzvou sme sa na Vás obrátili 

aj v predchádzajúcom čísle VS. Za Vašu spoluúčasť pri fi nancovaní vzdelávacích aktivít ZZVH Vám vopred ďakujeme. 

Všetkým darcom, ktorí určili svoj podiel z dane príjmov FO v predchádzajúcom roku 2012 pre naše združenie, úprimne ďakujeme.
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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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60 rokov vodnej stavby Oravská priehrada
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Vážení vodohospodári,

Orava patrí medzi najsevernejšie oblasti Slovenska s osobitným 

pôvabom a čarom, ktorý dotvára aj unikátna vodná stavba Oravskej 

priehrady postavená na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. V tomto roku 

si pripomíname 60. výročie tejto vodnej stavby.

2. mája 1953 bola uvedená do činnosti 1. turbína Oravskej prie-

hrady. Tento deň znamenal defi nitívne víťazstvo nad prudkými vo-

dami rieky Oravy, ktorá celé stáročia ničila nielen úrodu, ale aj ma-

jetky a životy ľudí. V rokoch 1557 – 1953 bolo v tejto oblasti zazna-

menaných 39 veľkých povodní. Jednou z  najväčších bola povodeň 

v roku 1813, pri ktorej sa utopilo 180 ľudí a zahynulo 7000 kusov do-

bytka. 

Stavba železobetónovej priehrady sa začala 11. októbra 1941 

podľa projektu, ktorý vypracovala švajčiarska fi rma SWISSBORING 

v roku 1940 – 1941. Po mnohých komplikáciách sa 1. decembra 1943 

začalo betónovanie priehrady. Po 2. svetovej vojne (1945) bola vý-

stavba prerušená a  pokračovala až v  roku 1949. Stavba Oravskej 

priehrady si vyžiadala úplné zatopenie 5 obcí (Ústie, Slanica, Hámry, 

Osada a Ľavkov) a zatopenie časti Bobrova a Námestova. 

V súčasnosti je správcom vodnej stavby SVP š. p., Správa povo-

dia horného Váhu Ružomberok, ktorý napĺňa jej hlavný účel - aku-

muláciu vody s  ročným vyrovnávacím cyklom na nadlepšovanie 

prietokov, pre energetické využitie (2 Kaplanove turbíny s  hltnos-

ťou 2 x 50 m3/s a inštalovanom výkone 21,75 MW) a zníženie povod-

ňových prietokov. Ďalším účelom priehrady je nadlepšovanie prie-

tokov pre priemysel, poľnohospodárstvo, šport a rekreáciu. Vodná 

stavba prešla aj komplexnou revíziou v  roku 1990. Pri úplnom vy-

pustení vody sa realizovali prevažne opravy a údržba tých častí, kto-

ré sú počas prevádzky zatopené (dnové výpuste, dotesnenie injekč-

nej clony, prívodné potrubie k VE, dotesnenie dilatačných špár, od-

stránenie nánosov pred vtokmi). V roku 2003 bol vybudovaný auto-

nómny systém varovania a vyrozumenia (ASVaV), ktorý na základe 

automatizovaných meraní spustí vyrozumenie a varovanie v území 

s dobehom prielomovej vlny do 1 hodiny. V roku 2009 bola realizo-

vaná modernizácia a automatizácia meraní technicko-bezpečnost-

ného dohľadu (meranie vztlakov, hladín, priesakov a  náklonov). 

Merania vykonávajú zamestnanci správcu vodnej stavby v rozsahu 

stanovenom aktualizovaným programom dohľadu, ktoré následne 

spracováva poverená organizácia - Vodohospodárska výstavba š.p. 

Bratislava, odbor TBD. Môžeme spokojne konštatovať, že z hľadiska 

TBD je vodná stavba Oravská priehrada prevádzkyschopná a  bez-

pečná. V  roku 2013 pripravujeme rekonštrukciu koruny priehrady 

a železobetónovej rímsy s dopravným napojením na jestvujúce ko-

munikácie, a tým bude sprístupnený prejazd cez korunu hrádze vo-

zidlám do 3,5 t.

Oravskú priehradu navštevujú tisícky turistov nielen z  domo-

va, ale aj zo zahraničia. Využívajú aj plavbu vyhliadkovou loďou 

na Slanický ostrov, kde v  rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. 

Kríža z 18. storočia je inštalovaná stála expozícia ľudového umenia. 

V  roku 2010 bola vodná stavba Oravská priehrada vyhlásená 

Komorou stavebných inžinierov Vyšehradskej štvorky za technickú 

pamiatku.

Ing. Peter Caban
SVP š. p., Správa povodia horného Váhu Ružomberok
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18. celoslovenská konferencia 
k Svetovému dňu vody

Ing. Pavel Hucko, CSc.

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Bratislava
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

26. marca 2013 sa v  bratislavskom 
hoteli Devín uskutočnila 18. celoslo-
venská konferencia pri príležitosti Sve-
tového dňa vody, ktorý pripadá na 22. 
marca. Konferencia sa konala pod ges-
ciou Úradu vlády SR, Ministerstva život-
ného prostredia SR, Ministerstva zdra-
votníctva SR, Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, Združenia 
zamestnávateľov vo vodnom hospo-
dárstve na Slovensku a Asociácie vodá-
renských spoločností. 

Ako po minulé roky aj v tomto bola 
určená nosná téma: Rok 2013 bol Val-
ným zhromaždením OSN vyhlásený za 
Medzinárodný rok spolupráce v oblasti 
vody a aj tohtoročný Svetový deň vody 
sa venoval spolupráci v oblasti vody.

V  predsedníctve konferencie boli 
prítomní Ľubomír Jahnátek - minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, Vojtech Ferencz - štátny tajom-
ník I. Ministerstva životného prostredia 
SR, Viliam Čislák - štátny tajomník Mi-
nisterstva zdravotníctva SR, Ivan Rov-
ný - hlavný hygienik SR, Ján Munkáči - 
predseda Výkonnej rady Združenia za-
mestnávateľov vo vodnom hospodár-
stve na Slovensku (ZZVH) a Jozef Tarič 
- prezident Asociácie vodárenských 
spoločností (AVS).

Organizačne a fi nančne konferenciu 
zabezp  ečovali Združenie zamestnáva-
teľov vo vodnom hospodárstve na Slo-
vensku a Asociácia vodárenských spo-
ločností. Organizačne sa na zabezpe-
čení konferencie podieľal aj Výskumný 
ústav vodného hospodárstva.

Slávnostnú konferenciu otvoril 
a  viedol predseda Združenia zamest-
návateľov vo vodnom hospodárstve 
na Slovensku. V  tejto časti vystúpil 
s príhovorom štátny tajomník I. Minis-
terstva životného prostredia SR, Voj-
tech Ferencz, ďalej vystúpili predse-
da Výkonnej rady ZZVH, Ján Munká-
či a prezident AVS, Jozef Tarič. Po ofi -

ciálnej časti nasl edovala odborná časť 
konferencie.

V  odbornom programe odzneli 
prednášky o  aktuálnych témach vod-
ného hospodárstva na Slovensku z po-
hľadu medzinárodnej spolupráce.

Ing. Alena Bujnová, MŽP SR, vo 
svojom príspevku [1] uviedla, že Slo-
venská republika má vďaka prírod-
ným podmienkam v súčasnosti dosta-
tok zdrojov a  zásob podzemnej vody, 
ale tieto zdroje nie sú nevyčerpateľné 
a  nezraniteľné. Preto ich ochrana má 
veľký význam, najmä dnes, kedy na-
stupuje klimatická zmena. V zmysle čl. 
4 Ústavy SR podzemné vody, prírodné 
liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlast-
níctve Slovenskej republiky. Podzem-
né vody sú prednostne určené na zá-
sobovanie obyvateľstva pitnou vodou. 
Iné použitie podzemných vôd než ur-
čuje osobitný predpis je možné iba pri 
zachovaní ich prednostného určenia. 
Vláda SR uznesením č. 583/2012 schvá-
lila materiál – „Voda ako strategická su-
rovina štátu a návrh na jej ochranu a tr-
valú udržateľnosť vo vzťahu k  cezhra-
ničnému nakladaniu s  vodou odobra-
tou zo zdrojov situovaných na území 
SR“, súčasne deklarovala, že „Voda je 
strategická surovina štátu podlieha-
júca národným záujmom“. Prírodné 
zdroje podzemných vôd predstavu-
jú množstvo 146,7 m3/s a  dokumen-
tované využiteľné množstvo podzem-
ných vôd je 78,8 m3/s, t. j. 53 % z prírod-
ných zdrojov. Od roku 1990 je klesajúci 
trend využívania a  odberu podzem-
ných vôd, čoho dôsledkom je zlepšo-
vanie bilančného stavu podzemných 
vôd v  SR. Tento stav umožňuje využi-
tie podzemných vôd ako obchodova-
teľnej komodity, čo predstavuje cca 
20 – 25 % z celkového množstva pod-
zemných vôd, t. j. 219 – 274 mil. m3/rok. 
V prípade cezhraničného užívania pod-
zemnej vody bude v každom jednotli-

vom prípade potrebný súhlas vlády SR 
a  budú stanovené podmienky na jej 
prepravu, resp. prevod cez hranice SR. 
Dôležité bude bilančné preukázanie, 
že potreba vody na území SR je krytá 
zdrojmi podzemnej vody. Na záver Ing. 
Bujnová uviedla, že vzhľadom na to, že 
podzemné vody, prírodné liečivé vody 
a povrchové vody sú surovinou mimo-
riadneho významu vo vlastníctve štá-
tu, vláda SR podporuje ich všestrannú 
ochranu a  ich racionálne využívanie, 
vrátane stanovených a  navrhovaných 
opatrení a  vyhradzuje si právo rozho-
dovať o nakladaní, preprave a o prevo-
doch zdrojov podzemnej vody mimo 
územia SR, ako o strategickej surovine 
a  národnom bohatstve štátu v  súlade 
s verejným záujmom.  

Ing. Pavel Virág, SVP, š. p., vo svo-
jom príspevku prezentoval výsledky 
medzinárodnej spolupráce Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku na 
hraničných tokoch s  našimi susedmi 
[2]. Mokrá hranica SR má 594,308 km, 
čo predstavuje 35,95 % z celkovej dĺžky 
hraníc. Spolupráca sa realizuje v oblas-
ti koncepčného využívania a  ochrany 
vôd, pri ochrane pred škodlivými účin-
kami vôd a ľadov, pri využívaní vôd na 
plavbu, rozvoj infraštruktúry sused-
ných štátov a pri realizácii spoločných 
projektov - šport, turistika, spájanie re-
giónov. Spolupráca so všetkými su-
sediacimi štátmi je vo forme medzi-
národných zmlúv a  dohôd. Realizá-
cia spolupráce sa vykonáva prostred-
níctvom „komisií pre hraničné vody“ 
(KHV), ktoré sú vytvorené pre plnenie 
úloh vyplývajúcich zo zmluvy (s  Ra-
kúskou republikou) a  dohôd (ostatní 
hraniční susedia), vedené splnomoc-
nencami zmluvných strán, s  účasťou 
pracovných skupín a  expertov. Spo-
lupráca na úrovni KHV vytvára dobré 
podmienky pre spoločné projekty, naj-
mä v rámci aktivít EÚ. Za zmienku sto-
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ja projekty „Automatizácia výmeny krí-
zových dát v hydrologickej oblasti po-
vodí Moravy a  Dyje“, „Sútok Moravy 
a  Myjavy - Spoločné protipovodňové 
opatrenia na oboch brehoch Moravy“, 
„Kopčany – Hodonín - Spoločné pro-
tipovodňové opatrenia na oboch bre-
hoch Moravy“, „Renaturalizácia Mora-
vy od Radějovky po Myjavu – Spoločné 
protipovodňové opatrenia na oboch 
brehoch Moravy“ – Program Cezhra-
ničná spolupráca Slovenská republika 
– Česká republika. Ďalej projekt „CEfra-
me – Central European Flood Risk As-
sessment and Management in CEN-
TROPE (Stredoeurópske hodnotenie 
a  riadenie povodňového rizika v CEN-
TROPE)“ – Program Stredná Európa 
(Central Europe Program). Projekt „Vy-
tvorenie informačného systému PLUSK 
pre spoločné poľsko-slovenské hranič-
né vody v zmysle požiadaviek Rámco-
vej smernice o vode a Protipovodňovej 
smernice“ – Program cezhraničnej spo-
lupráce Poľsko – Slovenská republika 
2007 – 2013. Projekt „Prieskum povod-
ňových rizík povodia Slanej metódami 
snímania na diaľku“ a projekt „Vytvore-
nie spoločného integrovaného hydro-
logického systému pre povodie rieky 
Ipeľ, poskytujúceho predpovede a  in-
formácie v  reálnom čase“ – Program 
cezhraničnej spolupráce Maďarská re-
publika – Slovenská republika 2007 – 
2013. Projekt „Spolupráca pri správe 
dunajskej vodnej cesty – údaje a orien-
tácia na užívateľa“ – Program Juhový-
chodná Európa. Projekt „Danube FLO-
ODRISK“ zameraný na vytvorenie máp 
povodňového rizika a  ohrozenia pre 
Dunaj. Spolupráca na medzinárodnej 
úrovni je smerovaná na racionálne vy-
užívanie a  ochranu vôd, na ochranu 
pred povodňami a  ľadmi – napĺňanie 
Smernice o protipovodňovej ochrane, 
na zlepšovanie podmienok na plavbu 
a na to nadväzujúce aktivity a na zlep-
šovanie činnosti KHV.

Ing. Stanislav Hreha, VVS, a.s., 
vo svojom príspevku [3] informoval 
o ochrane zdravia a životného prostre-
dia v  oblasti verejných vodovodov 
a  kanalizácií. Poukázal na kontaminá-
ciu podzemných vôd dusičnanmi, kto-
ré využívajú občania na zásobovanie 
pitnou vodou z  vlastných zdrojov na 
území v pôsobnosti VVS, a.s. Najhoršia 
situácia bola zistená v okrese Trebišov, 
kde závadnosť vzoriek v  ukazovateli 
dusičnany bola až 64,84 %. V rámci po-
rovnania s produktmi z iných odborov 

v spotrebnom koši Ing. Hreha uviedol, 
že vodné predstavuje 0,53 % a  stočné 
0,36 %. Rovnako aj v odbore 04 spotre-
biteľského koša – bývanie, voda, elek-
trina, plyn a iné palivá (28,15 %) je stoč-
né len 0,36 % a vodné 0,54 %, takže nie 
je dôvod na využívanie nekvalitných 
zdrojov vody.

Ing. Jana Poórová, PhD., SHMÚ, 
vo svojom vystúpení informovala 
o  úlohách štátnej hydrologickej služ-
by a  štátnej meteorologickej služby 
na hraničných tokoch [4]. Táto činnosť 
vychádza zo zákona č. 201/2009 Z. z. 
o  štátnej hydrologickej službe a  štát-
nej meteorologickej službe, ktorú za-
bezpečuje Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav (SHMÚ). V  oblasti vôd má 
SHMÚ dlhoročnú tradíciu. Je člen om 
v medzinárodných organizáciách a zú-
častňuje sa riešení viacerých medziná-
rodných programov: WMO, IHP UNE-
SCO, Európska organizácia pre využí-
vanie me teoro logických satelitov,  Eu-
rópske centrum pre strednodobú 
predpoveď po ča sia a  COSPAR, ... Do-
hovor EHK OSN o  vodách, ICPDR, DK, 
OECD, bilaterálne dohody na hranič-
ných tokoch (KHV), EK – implementač-
né procesy smerníc EÚ. Aktívne pôso-
bí v pracovných skupinách KHV, ICPDR, 
podieľa sa na spoločných meraniach, 
výmene údajov, odsúhlasovaní mo-
nitorovaných údajov (spoločných po-
vrchových a  podzemných vôd) a  cha-
rakteristík, riešení spoločných vodných 
útvarov (podzemných vôd), spolupra-
cuje v  rámci predpovednej, hlásnej 
a varovnej povodňovej služby a na rie-
šení projektov EÚ. Z  medzinárodných 
projektov možno spomenúť nasledov-
né: CEFrame (A-CZ-SK-HU, mapy po-
vodňových rizík), PLUSK (SK-PL, da-
tabázy údajov), Aggtelek – Sloven-
ský kras (SK-HU), verifi kácia smerníc 
EHK/OSN pre monitoring a  hodnote-
nie podzemných vôd, Flood Manage-
ment in Slovakia and Ukraine (SK-UA, 
predpovedný systém Bodrog), SEERisk 
(mapy rizík – sucho, vietor, búrky, po-
vodne a  pod.). INCA, METEOALARM 
(nowcasting, výmeny výstrah), MOSES 
(SK-HU-UA, Improvement of fl ood ma-
nagement system).

Ing. Danica Lešková, PhD., SHMÚ, 
vo svojom príspevku [5] informova-
la o  budovaní povodňového predpo-
vedného a  varovného systému (PO-
VAPSYS). Úlohou predpovednej po-
vodňovej služby je poskytovať informá-
cie o  meteorologickej a  hydrologickej 

situácii a ich vývoji, hydrologické pred-
povede, výstrahy o  nebezpečenstve 
povodne, o  vzniku povodne a  o  ďal-
šom vývoji meteorologických a  hyd-
rologických podmienok ovplyvňujú-
cich vznik povodne a  poskytovať mi-
moriadne spravodajstvo. Informova-
la o  stupňoch hydrologických výstrah 
(1. Stupeň výstrahy, 2. Stupeň výstrahy 
a  3. Stupeň výstrahy), o  informačnom 
toku hydrologických výstrah a  o  sys-
téme varovania obyvateľstva. Projekt 
POVAPSYS má za cieľ i) vyvinúť nástro-
je umožňujúce prostredníctvom hyd-
rologických predpovedí, varovaní a vý-
strah výraznejšie znížiť škody spôsobe-
né povodňami, predovšetkým straty 
na životoch, ujmy na zdraví a  majet-
ku občanov a ii) ako integrovaný auto-
matizovaný povodňový predpovedný 
a varovný systém umožní vydávať hyd-
rologické predpovede v cca 100 pred-
povedných profi loch, ako aj varovania 
a  výstrahy upozorňujúce na nebezpe-
čenstvo vzniku povodní pre ohrozené 
územia. Aktivity projektu sú rozdelené 
na budovanie siete pozemných staníc, 
na budovanie systémov dištančných 
metód monitoringu, budovanie systé-
mov hydrologických predpovedných 
modelov, metód a metodík a na budo-
vanie informačných systémov a  infor-
mačných technológií. Aktivity projektu 
by mali byť ukončené 30. 6. 2015.

Doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc., 

VÚVH, vo svojom príspevku [6] infor-
moval o  medzinárodnej vedecko-vý-
skumnej spolupráci VÚVH. V príspevku 
sa zaoberal i) východiskami medziná-
rodnej vedecko-výskumnej spoluprá-
ce, ii) participáciou VÚVH na projek-
toch v  rámci medzinárodných vedec-
ko-výskumných programov a iii) prob-
lémami, podmienkami a  možnosťami 
vedecko-výskumnej spolupráce v  ob-
lasti vodného hospodárstva. Vo svo-
jom príspevku zdôraznil, že „Vodo-
hospodársky výskum je výsostne au-
tonómny s  ohľadom na osobitos-
ti hydrogeologických, hydrologických 
a  geo-ekologických pomerov s  ob-
medzenou možnosťou implementá-
cie poznatkov z iných krajín“. VÚVH sa 
zúčastnil riešenia viacerých projektov 
v  rámci medzinárodných vedecko-vý-
skumných programov. Išlo o  projekty 
„AWACSS“, „Projekt rieky Tisa – integ-
rované modelovanie povodia“ - 5. rám-
cový program; projekty „Diagnostic-
ké senzory na úrovni nanotechnológie 
a  mikrotechnológie (DINAMICS)“, „Vy-
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tvorenie kontrolného systému priorit-
ných látok v Európe (SOCOPSE)“, „Sieť 
referenčných laboratórií a  partner-
ských organizácií pre monitoring a bi-
omonitoring polutantov ohrozujúcich 
životné prostredie (NORMAN)“, „Integ-
rované modelovanie systému rieka – 
sedimenty – pôda – podzemná voda 
(AQUATERRA)“ - 6. rámcový program 
(EÚ, štátny rozpočet); projekt „Budo-
vanie vedomostných kapacít pre sek-
tor vodného hospodárstva v Turecku“ 
- Twinningový program (EÚ); projekt 
„Ochrana hraboša severského panón-
skeho Microtus oeconomus mehelyi“, 
„Implementácia nových postupov 
pre trvalo udržateľný manažment vôd 
a  krajiny maďarsko-slovenského úze-
mia (Malý žitný ostrov) – SZIGETKOZ“ 
– LIFE+ program (EÚ, štátny rozpočet); 
prostredníctvom programu Juhový-
chodná Európa (EÚ, štátny rozpočet) - 
projekt „Nakladanie s odpadom z vnút-
rozemskej plavby na Dunaji (WANDA)“, 
prostredníctvom programu cezhranič-
nej spolupráce AT-SK, HU-SK (EÚ, štát-
ny rozpočet) projekty „Revitalizácia 
rieky Moravy: Plán opatrení priprave-
ný v súlade so smernicami EÚ o ochra-
ne vôd a prírody (MoRe)“, „Harmonizá-
cia a  hodnotenie techník odberu vzo-
riek pre monitorovanie trendov vo 
vodnom prostredí (HESTIA)“, „Obno-
va spoločných záplavových území Du-
naja pre posilnenie protipovodňovej 
ochrany a zvýšenie ekologickej hodno-
ty ekosystému rieky v úseku medzi Sza-
pom a Szobom“ – Európsky fond regi-
onálneho rozvoja; projekt „Bezpečnosť 
dodávky pitnej vody“ – Nórsky fi nanč-
ný mechanizmus (EÚ); projekty „Pod-
pora procesu implementácie Smerni-
ce EÚ o hodnotení a manažmente po-
vodňových rizík v  Gruzínsku“, „Hod-
notenie a  manažment povodňových 
rizík v Čiernej Hore“ – Program Slova-
kAid (štátny rozpočet - SAMRS); pro-
jekt „Komunikačná a  výmenná plat-
forma vodohospodárskych časopisov 
a  informácií“ – Višehradský fond; pro-
jekt „Predpovedný hydrologicko-hyd-
raulický model v  riečnej sieti Bodrogu 
v rámci projektu Flood Management in 
Slovakia and Ukraine“ – DEPA (Dánska 
agentúra pre životné prostredie); pro-
jekt „Vytvorenie podporného systému 
pre rozhodovanie pri redukcii rizika 
znečisťovania v rieke Bosna“ – Program 
NATO; projekty „Prognóza morfolo-
gických zmien na aluviálnych tokoch 
ovplyvnených ľudskou činnosťou (MO-

DYN)“, „Experimentálny výskum a  nu-
merické modelovanie transportu se-
dimentov a  morfologických zmien 
aluviálnych tokov“ – Program ŠTEFÁ-
NIK (francúzsky program spolupráce); 
projekt „Hydrodynamický numeric-
ký 2D model pre Moravu a Dyje v Ra-
kúsku, Českej republike a  na Sloven-
sku“ – Financované rakúskou stranou. 
V súčasnej dobe sa ukazujú nové mož-
nosti medzinárodnej spolupráce: ve-
decká podpora JRC pre oblasť Dunaj-
skej stratégie, zapojenie sa do Európ-
skych tematických centier (ETC) pre 
Európsku environmentálnu agentú-
ru EEA – pre VUVH sú z hľadiska orien-
tácie zaujímavé 2 ETC - Climate chan-
ge impacts, vulnerability and adapta-
tion (EEA/ACC/13/002-ETC/CCA) a  In-
land, coastal and marine waters (EEA/
NSV/13/002-ETC/ICM), zapojenie exper-
tov VÚVH do programu Horizont 2020, 
operačné programy, LIFE+, Slovak Aid, 
7. rámcový program. Hlavné problé-
my, ktoré súvisia s  riešením projektov 
v rámci medzinárodnej spolupráce sú: 
dofi nancovanie projektov zo štátneho 
rozpočtu fi nancovaných z  fondov EÚ, 
neskorá refundácia výdavkov na rie-
šenie projektov (8 mesiacov až 1 rok), 
predfi nancovanie prípravy projektov, 
seminárov, konferencií, režijné náklady 
(limitované percentom celkových ná-
kladov 7 – 20 %) zvýšiť na cca 30 % (sta-
ré budovy, energetické náklady, admi-
nistratívna náročnosť dokladovania), 
proces verejného obstarávania (môže 
začať až po podpise zmluvy), možnosti 
bezúročnej pôžičky k projektom fi nan-
covaným formou refundácie – na vý-
davky prvého roku realizácie, doriešiť 
fi nančné prostriedky na udržateľnosť 
projektu po jeho ukončení (operačné 
programy).

Ing. Radoslav Bujnovský, VÚVH, 
prezentoval problematiku ochrany 
a zlepšovania kvality vôd v rámci „Du-
najskej stratégie“ [7]. Stratégia Európ-
skej únie pre dunajský región bola pri-
jatá dňa 24. júna 2011 Európskym par-
lamentom a Radou. Je makroregionál-
nou stratégiou, ktorá predstavuje nový 
nástroj teritoriálnej spolupráce na me-
dziregionálnej a  nadnárodnej úrov-
ni pre dosiahnutie cieľov defi nova-
ných v  stratégii Európa 2020. „Dunaj-
ská stratégia“ slúži na posilnenie eu-
rópskej integrácie prostredníctvom 
viacúrovňovej efektívnej koordiná-
cie európskych, národných a regionál-
nych nástrojov a  fi nancovania projek-

tov. Výzvy, týkajúce sa dunajského re-
giónu, boli premietnuté do štyroch pi-
lierov stratégie, v  rámci ktorých bolo 
identifi kovaných spolu jedenásť prio-
ritných oblastí. Piliere stratégie sú na-
sledovné: I. Prepojenie podunajskej 
oblasti; II. Ochrana životného prostre-
dia v podunajskej oblasti; III. Rozvíjanie 
prosperity v  podunajskej oblasti; IV. 
Posilnenie podunajskej oblasti. Hlav-
nými subjektmi vystupujúcimi v proce-
soch koordinácie a  riadenia Dunajskej 
stratégie sú: i) národný kontaktný bod 
a konzultačná skupina národného kon-
taktného bodu, ii) koordinátori priorit-
ných oblastí, iii) riadiace skupiny. Čin-
nosť Národného kontaktného bodu je 
v  Slovenskej republike zabezpečená 
Úradom vlády Slovenskej republiky. Na 
medzinárodnej úrovni pre každú prio-
ritnú oblasť sú určení dvaja koordiná-
tori. Slovenská republika je koordiná-
torom prioritných oblastí č. 4 Obnova 
a  zachovanie kvality vôd (spolu s  Ma-
ďarskom) a  č. 7 Rozvoj vedomostnej 
spoločnosti (spolu so Srbskom). V rám-
ci Slovenska bol koordináciou Priorit-
nej oblasti č. 4 Obnova a  zachovanie 
kvality vôd dňa 12. 9. 2011 poverený 
Výskumný ústav vodného hospodár-
stva. 

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., 

VÚVH, vo svojom vystúpení prezen-
tovala tému monitorovanie a  hod-
notenie stavu vôd [8]. Monitorovanie 
vôd sa dotýka kvality a  kvantity povr-
chových vôd, kvality a  kvantity pod-
zemných vôd a  chránených území. 
Pričom sa monitorovanie člení na zá-
kladné, prevádzkové a  prieskumné. 
Samotné monitorovacie programy 
zahŕňajú ciele a  účely, monitorova-
cie miesta (úseky), rozsahy a  frekven-
cie ukazovateľov, spôsob uchovávania, 
odovzdávania spracovania a hodnote-
nia výsledkov, zodpovednosti, systém 
zabezpečenia kvality a v neposlednom 
rade fi nančné náklady. Z  hľadiska sle-
dovaných ukazovateľov sa monito-
rujú: biologické prvky kvality, fyzikál-
no-chemické a  chemické ukazovatele, 
hydro-morfologické prvky kvality, rá-
diologické ukazovatele a  mikrobiolo-
gické ukazovatele. Monitorovanie vôd 
zabezpečujú v  prípade povrchových 
vôd Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva, Slovenský vodohospodársky 
podnik a  Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav a  v  prípade podzemných 
vôd Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva, Slovenský hydrometeorolo-



5 – 6  2013   Vodohospodársky spravodajca 7

Zaznamenali sme

Zima 2012 – 2013
z hľadiska operatívnej hydrologickej 

predpovede
Mgr. Michal Hazlinger, PhD.

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

gický ústav a  Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra. Výsledky monitorova-
nia sa sústreďujú v národnej databáze 
v SHMÚ a VÚVH, kde sa validujú a kon-
trolujú. Následne sa tieto výsledky šta-
tisticky spracovávajú a hodnotia podľa 
účelu hodnotenia.

Okrem slávnostnej konferencie, ko-
nanej pri príležitosti Svetového dňa 
vody, slovenskí vodohospodári orga-
nizovali ďalšie akcie venované témam 
vody. Touto formou si pripomenu-
li význam tohto média v našom živote.

Aj v  roku 2013 bola pri príležitos-
ti Svetového dňa vody vyhlásená Vý-
skumným ústavom vodného hospo-
dárstva, Združením zamestnávateľov 
vo vodnom hospodárstve na Sloven-
sku a  Asociáciou vodárenských spo-
ločností výtvarná súťaž pre študentov 
stredných umeleckých škôl (2. ročník). 

K  tejto výzve sa pripojilo aj Minister-
stvo životného prostredia SR. Študen-
ti umeleckých škôl z  Kežmarku, Žili-
ny, Trenčína a  Levíc svoje myšlienky 
o  vode premietli do obrazov. Tí naj-
úspešnejší získali za tvorivé úsilie dňa 
21. 3. 2013 – deň pred Svetovým dňom 
vody – Cenu Ministerstva životného 
prostredia, Cenu Výskumného ústavu 
vodného hospodárstva, Cenu Združe-
nia zamestnávateľov vo vodnom hos-
podárstve na Slovensku a Cenu Asoci-
ácie vodárenských spoločností.

Z  doručených diel vyberala porota 
víťazov, ktorým boli odovzdané ceny: 
  Cenu Ministerstva životného prostre-

dia SR získala Kristína Struhárová 
zo Strednej umeleckej školy Ladisla-
va Bielika v Leviciach.

  Cenu Výskumného ústavu vodné-
ho hospodárstva získala Renáta Ba-

torová zo Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku.

  Cenu Združenia zamestnávateľov 
vo vodnom hospodárstve získal Erik 

Petruščák zo Strednej umeleckej 
školy v Kežmarku.

  Cenu Asociácie vodárenských spo-
ločností získala Daniela Honiško-

vá zo Súkromnej strednej umeleckej 
školy Žilina.
Všetky zaslané diela boli v  dňoch 

od 21. 3. do 28. 3. 2013 vystavené 
v  priestoroch átria Ministerstva život-
ného prostredia SR.

Fotografi e k 18. celoslovenskej kon-
ferencii k Svetovému dňu vody a k ver-
nisáži obrazov stredných umeleckých 
škôl sú na 3. a 4. strana obálky

Autor: Ing. Pavel Hucko, CSc.
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ÚVOD
Zima 2012 – 2013 bola z  hydrolo-

gického hľadiska typická viacerými ob-

dobiami akumulácie snehovej pokrýv-
ky oddelenými prechodnými oteple-
niami, sprevádzanými spravidla daž-

ďom. To podnietilo výskyt série epizód 
vzostupov vodných hladín, aj s  do-
siahnutím stupňov povodňovej aktivi-

Veda, technika, technológia

Zima 2012 – 2013 bola charakteristická viacerými obdobiami akumulácie snehovej pokrývky a jej následného topenia, čo 

vyvolalo vznik početných povodňových situácií. Historicky najviac vody v snehu bolo viazanej na juhu Slovenska, kde v po-

vodí Slanej bol rekord prekonaný o 82 % a v povodí Bodvy o 24 %. Topenie snehu, často sprevádzané dažďom, viedlo počas 

zimy k 6-tim významným povodňovým situáciám, ktoré zasiahli najmä juh a východ Slovenska. Najvýraznejšie povodne 

zasiahli juh Slovenska na prelome marca a apríla, keď bolo dosiahnutých viacero 3. stupňov povodňovej aktivity.
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ty (SPA). Obdobia prechodného otep-
lenia a  s  ním asociované povodňové 
udalosti zasahovali najmä južnú a  vý-
chodnú časť územia Slovenska, ale ne-
vyhli sa ani ostatným oblastiam SR. 

VODA V SNEHOVEJ POKRÝVKE
Z  hľadiska množstva vody akumu-

lovanej v  snehovej pokrývke dosiahla 
zima 2012 - 2013 vrchol v prvej polovici 
februára – vztiahnuté k 11. 2. (v južnej 
časti územia Slovenska), resp. na kon-
ci februára – 25. 2. 2013 (v severnej po-

lovici). Napriek v  úvode spomenutým 
otepleniam s topením sa snehu nena-
stal v priebehu zimy signifi kantný po-

kles množstva vody v snehovej pokrýv-
ke. To narastalo až do maximálnych 
hodnôt zaznamenaných v  druhej po-
lovici mesiaca február. Prehľad vývoja 
množstva snehu viazaného v snehovej 
pokrývke v  jednotlivých hlavných po-
vodiach SR je v tab. 1 a v grafe 1.

Na základe meraní nepatrila zima 
2012 – 2013 v  priemere na celé Slo-
vensko z  hľadiska množstva vody ob-
siahnutej v  snehovej pokrývke me-
dzi najextrémnejšie. V  povodiach Sla-
nej a  Bodvy boli ale zaznamenané 

najvyššie hodnoty za celé historické 
obdobie meraní. Historickému maxi-
mu sa blížilo aj množstvo vody v sne-

hu v povodí rieky Ipeľ. V povodí Slanej 
bolo doterajšie maximum prekonané 
o 82,8 %, v povodí Bodvy o 23,3 %. Na-
opak, v povodiach Váhu a Popradu tvo-
rili tohtoročné maximá len 64,7 % resp. 
56 % z  dlhodobého maxima a   množ-
stvo vody viazanej v  snehu v  týchto 
povodiach zaostávalo aj v  porovnaní 
s predchádzajúcou zimou 2011 – 2012. 

Výrazne pod maximálnymi hodno-
tami ostali povodia na východnom 
Slovensku. V povodí Bodrogu bolo tej-
to zimy len 57,7 % z historického maxi-
ma, v čiastkových povodiach Hornádu 
a Ondavy po VD Ružín a Domaša ešte 
menej, v povodí Hornádu po Ružín do-
konca len asi 16 % z dlhodobého maxi-
ma a len asi 28 % z maximálneho obje-
mu vody v snehu počas predchádzajú-
cej zimy 2011 - 2012. 

POVODŇOVÉ SITUÁCIE ZIMY 
2012 – 2013

Počas zimy 2012 - 2013 sa vyskyt-
lo väčšie množstvo povodňových epi-
zód vyvolaných spravidla kombináciou 
oteplenia s topením snehu a tekutých 
zrážok. 

1. začiatkom januára zasiahli teku-
té zrážky nemecké a  rakúske povodie 
Dunaja a vyvolali prudký vzostup jeho 
hladiny. V dňoch 6. - 8. 1. boli prekro-
čené hodnoty zodpovedajúce 1. SPA 
v  staniciach Bratislava a  Medveďov 
a spätné vzdutie zasiahlo aj dolný úsek 
rieky Morava.

2. v polovici januára (16 - 17. 1.) za-
siahlo oteplenie a  dážď do 30 mm vý-
chod Slovenska. SPA bol dosiahnutý 
celkovo na 6 staniciach, na rieke Roňa-
va bol krátkodobo prekročený aj 2. SPA 
(pozri aj obrázok 1).

3. ďalšia vlna oteplenia a dažďa pri-
šla do strednej Európy na začiatku 
februára (1. - 4. 2. 2013). Priniesla zo se-
bou skomplikovanie hydrologickej si-
tuácie, keď boli dosiahnuté SPA na rie-
ke Morava a  na viacerých tokoch vý-
chodného Slovenska.

4. najzávažnejšia situácia spôsobe-
ná spolupôsobením topenia sa sne-
hu a dažďa nastala po prudkom otep-
lení v  poslednej februárovej dekáde
(24. - 28. 2.). Povodňami bola postih-
nutá celá južná polovica Slovenska. 
SPA boli prekročené na tokoch v  po-
vodiach Myjavy, v  Malých Karpatoch, 
v povodiach Nitry a najmä v povodiach 
Ipľa a  Slanej. Povodne kulminovali 
v dňoch 25. a 26. 2., keď bolo dosiahnu-
tých 15 prvých, 7 druhých a jeden tretí 

Tabuľka 1 Vývoj množstva vody viazanej v snehovej pokrývke v mil. m3 počas zimy 2013 - 2013 s vyznačením 
maximálnych hodnôt (hrubým písmom)

Dátum
Váh po 
Nosice

Hron 
ústie

Bodrog 
po 

hranicu
Poprad Ipeľ Slaná Bodva

Hornád 
po št. 

hranicu

3.12.2012 48,13 17,02 21,00 16,33 10,50 9,42 0,73 13,30

10.12.2012 102,69 40,17 41,10 19,07 34,95 23,09 10,27 31,34

17.12.2012 134,32 181,7 110,73 37,99 74,18 99,32 24,42 100,22

24.12.2012 194,10 241,12 85,72 40,06 99,09 110,00 21,01 86,52

31.12.2012 144,74 230,18 49,76 34,65 81,03 103,30 14,49 49,56

7.1.2013 213,32 178,82 117,48 69,96 53,08 84,14 8,81 61,81

14.1.2013 420,08 255,15 179,81 99,00 100,30 123,89 23,86 125,55

21.1.2013 530,72 430,2 172,18 117,77 178,62 215,64 41,17 201,11

28.1.2013 591,76 493,89 165,54 117,16 230,37 255,22 35,01 211,44

4.2.2013 716,06 503,21 246,56 131,30 181,41 240,64 41,82 221,46

11.2.2013 1060,34 732,17 398,87 203,81 319,25 363,69 73,16 354,30

18.2.2013 1079,38 693,81 384,97 195,74 270,96 334,39 68,82 324,84

25.2.2013 1181,82 727,07 376,38 205,76 267,26 359,40 76,47 363,98

4.3.2013 968,01 551,55 227,77 174,72 144,02 254,89 47,37 220,64

11.3.2013 616,35 320,45 39,27 83,00 36,67 91,82 20,88 131,18

18.3.2013 581,89 227,69 156,81 95,83 20,94 64,27 17,95 152,55

25.3.2013 553,42 288,01 95,14 81,34 37,00 86,93 8,97 90,09

Zdroj: http://www.shmu.sk/sk/?page=687 

Graf 1 Vývoj množstva vody v snehu vo vybraných povodiach SR počas zimy 2012-2013

Zdroj podkladových dát: http://www.shmu.sk/sk/?page=687 
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SPA, resp. 21 prvých a 4 druhé SPA. Tre-
tí SPA bol prekročený na dvoch stani-
ciach v povodí rieky Ipeľ na Litave a na 
Ipli v Slovenských Ďarmotách. 

5. ďalšia vlna zvýšeného odtoku 
v  hodnotenom období prišla v  súvis-

losti s výrazným oteplením v prvej mar-
covej dekáde 2013. Vzhľadom na to, že 
v  nižších polohách bola už podstatná 
časť snehu roztopená a  oteplenie ne-
bolo sprevádzané tekutými zrážkami, 
bol priebeh tejto povodňovej epizódy 

pomerne mierny a  plynulý. Zasiahnu-
té boli najmä povodia v severnej polo-
vici východného Slovenska, ale aj Mo-
rava, Hron a čiastočne aj povodia Nitry 
a horného Váhu.

6. posledná vlna v  tomto období 
sa čiastočne vymyká spomedzi ostat-
ných, keďže topenie sa snehu pri nej 
hralo len doplnkovú úlohu a  domi-
nantným zdrojom vody boli tekuté 
zrážky, ktorých množstvo presahovalo 
na mnohých miestach 35 mm. Retenč-
ná kapacita krajiny ale stále zodpove-
dala zimným podmienkam, povodia 
boli nasýtené vodou z topenia sa sne-
hu, a preto tieto povodne zahŕňam do 
tohto príspevku. Príčinné zrážky sa za-
čali v noci z 30. na 31. 3. Zasiahli naj-
mä juh stredného Slovenska a  povo-
die Nitry. V  rovnakých oblastiach boli 
rýchlo prekračované SPA, pričom 3. 
stupeň bol prekročený v  povodí Nit-
ry na Nitre, Bebrave, Radiši a  Žitave, 
na strednom Slovensku na Neresnici, 
Podlužianke, Sikenici, Krupinici, Lita-
ve, Štiavnici a na Búri. 1. 4. boli 3. SPA 
z  dotekania na dolnej Nitre a  na Ipli. 
Zároveň boli nižšie SPA dosiahnuté na 
mnohých staniciach v povodiach Hro-
na, Nitry, Ipľa a Slanej.

Ďalšia vlna zrážok zasiahla východ-
né Slovensko v  noci  z  3. na 4. 3.  Spô-
sobila výrazné vzostupy hladín na to-
koch na väčšine východného Sloven-
ska s  prekročením 3. SPA na Olšave 
a Roňave. 

Tabuľka 2 Porovnanie množstva vody v snehu v priebehu tejto zimy, zimy 
2011 - 2012, doterajšieho maxima a podiel tohtoročného objemu voči historickému maximu

profi l
Váh po 
Nosice

Hron 
ústie

Bodrog 
po 

hranicu
Poprad Ipeľ Slaná Bodva

VD 
Ružín

VD 
Domaša

2012-13 1181,82 732,17 398,87 205,76 319,25 363,69 76,47 35,66 30,50

2011-12 1354 516 491 209 159 155 14 128 79

hist. 1826 806 691 366 399 199 62 218 82

podiel v % 64,7218 90,83995 57,72359 56,21858 80,01253 182,7588 123,3387 16,3578 37,19512

Zdroj: SHMÚ

Graf 2 Porovnanie množstva vody v mil. m3 akumulovanej v snehovej pokrývke v jednotlivých povodiach SR 
počas zím 2012 - 2013,  2011 - 2012 a počas historických maxím

Zdroj: SHMÚ

Obrázok 1 Povodňové udalosti zimy 2012 - 2013 na rieke Roňava v Michaľanoch
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Hodnotenie udržateľného rozvoja 
s ohľadom na využívanie krajiny 
a kvalitu vody v povodí Popradu

V príspevku hodnotíme vývoj obyvateľstva a spôsob využívania krajiny s ohľadom na kvalitu vody v rieke Poprad cez vybra-

né ukazovatele kvality vody – ChSK
Mn

, BSK
5
, N-NH

4
, N-NO

3 
v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa na základe údajov 

Štatistického úradu SR, z územných plánov a webových stránok obcí, štatistických ročeniek pôdneho fondu na Slovensku. 

Kvalita vody v samotnom vodnom toku Poprad bola hodnotená na základe údajov SHMÚ pre obdobie rokov 1972 – 2011 

z troch staníc, a to „Poprad – pod Svitom“ (119,7 rkm), „Poprad – Veľká Lomnica“ (107,6 rkm) a „Poprad – Čirč“ (39 rkm). 

Ing. Tatiana Kaletová, PhD.1, Ing. Peter Stradiot2, Ing. Kristína Mandalová1

1Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
2Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Obrázok 2 Povodňové udalosti zimy 2012 - 2013 na Žitave vo Vieske nad Žitavou

ZÁVER
Táto zima ukázala, že v prípade ne-

priaznivých meteorologických pod-
mienok nemusí byť zimné obdobie pe-
riódou akumulácie snehu a  povodňo-
vého pokoja, ale naopak veľkej povod-
ňovej aktivity. 

Rekordné množstvo vody viaza-
nej v  snehu a  premenlivý charakter 
tejto zimy spôsobili sériu povodňo-

vých udalostí, ktoré zasiahli najmä juž-
nú polovicu Slovenska. Predchádzajú-
ce maximálne hodnoty vody viazanej 
v snehu boli výrazne prekročené v po-
vodiach Slanej a Bodvy. Hodnoty blíz-
ke rekordným údajom boli aj v povodí 
Ipľa. V južnej polovici Slovenska a v po-
vodí Nitry sa v  poslednej februárovej 
dekáde a  na prelome marca a  apríla 
odohrali aj najvážnejšie povodňové si-

tuácie, keď boli na viacerých staniciach 
prekročené vodné stavy zodpovedajú-
ce 2., resp. 3. SPA. Povodne sa ale ne-
vyhli ani ostatným oblastiam SR, vráta-
ne rieky Dunaj. 

LITERATÚRA
http://www.shmu.sk/sk/?page=687 
Operatívne dáta SHMÚ

Voda v krajine

ÚVOD
V  posledných rokoch sledujeme 

zmeny v počte obyvateľov obcí v okre-

soch Slovenska, ktoré vplývajú na jeho 
rozvoj. Ku zmenám došlo aj vo využí-
vaní pôdy a  samotnej poľnohospo-

dárskej krajiny. Podľa [1] využívanie 
pôdy znamená konkrétny vplyv ľud-
skej činnosti, v  priestore a  čase pred-
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stavuje stret prírodných podmienok 
územia, technológií a  znalostí ľudí 
a zároveň nesie informáciu o historic-
kom, ekonomickom, sociálnom a  kul-
túrnom potenciáli krajiny. Slovensko 
je v podstate poľnohospodárska kraji-
na, aj keď tradičné poľnohospodárstvo 
v mnohých oblastiach do značnej mie-
ry ustúpilo. 

Kvalita vody je súhrn jej fyzikálnych, 
chemických, mikrobiologických, biolo-
gických, toxických a  radiačných vlast-
ností vyjadrených hodnotami prísluš-
ných ukazovateľov kvality vody. Hod-
notenie kvality vôd na základe jednot-
livých ukazovateľov je najrýchlejším 
indikátorom zmien dočasného, príp. 

mimoriadneho zhoršenia vôd, naj-
lepším prostriedkom na kvantifi ká-
ciu zmien ako dôsledku vykonaných 
opatrení, alebo indikátorom možných 
zmien [2].

VÝVOJ OBYVATEĽSTVA 
A VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Ľudská populácia a  jej potenciál je 
jedným zo základných potenciálov pre 
rozvoj každého regiónu. Populácia je 
základným demografi ckým ukazova-
teľom a  môže byť vymedzená rozvo-
jom obcí, a to práve počtom ľudí, kto-
rí v nich žijú.

Populácia vo všetkých riešených 
okresoch má takmer konštantný vzos-
tupný trend. V  okrese Poprad bol ná-
rast obyvateľstva v  roku 2011 opro-
ti roku 1970 o  57  %, v  okrese Kežma-
rok sa zvýšil počet obyvateľov o  48 % 
a v okrese Stará Ľubovňa bol prírastok 
obyvateľstva 36 %.

Udržateľnosť v ekologickom poľno-
hospodárstve sa prejavuje pri ochra-
ne pôdy, biodiverzity, vody aj krajiny 
[3]. Poľnohospodárska pôda (PP) na 
Slovensku zahŕňa takmer 50 % celého 

územia. Najväčší je podiel ornej pôdy 
(OP), ktorý predstavuje približne 60 % 
z celkovej poľnohospodárskej pôdy.

V  okrese Poprad (celková rozloha 
1 105,092 km2) najviac plochy zabera-
jú záhrady, trvalé trávne porasty a poľ-
nohospodárska pôda (25,2 %, z  čoho 
OP tvorí 40,9 %). Celková plocha okre-
su Kežmarok je 629,997 km2, pričom PP 
sa rozkladá na 51,12 % z celkovej plo-
chy okresu, z  čoho trvalo trávne po-
rasty predstavujú 53,58  %. Okres Sta-
rá Ľubovňa sa rozprestiera na ploche 
1  507,867 km2, PP predstavuje 20  % 
z  celkovej plochy (z  toho orná pôda 
27,2 %).

V  našom poľnohospodárstve hrá 
dôležitú úlohu pšenica, jačmeň, kuku-
rica, zemiaky a  výroba olejnín. Z  po-
rovnania prvého a  posledného sledo-
vaného roku, sme pozorovali nárast zr-
nín, obilnín a zemiakov. Pri olejninách 
a krmivách došlo k poklesu pestovania. 
V  prípade zemiakov pozorujeme naj-
väčší nárast v  priebehu sledovaných 
rokov. 

KVALITA VODY 
Kvalita vody v  rieke Poprad je 

ovplyvnená priemyselnou činnosťou 
vykonávanou v  mestách, ktorými rie-
ka preteká. V meste Svit sa nachádzajú 
podniky Chemosvit, a.s. a Tatrasvit, a.s. 
V  Poprade počas celého hodnotené-
ho obdobia pôsobia spoločnosti Tat-
ravagónka, Tatramat a  od roku 1992 
spoločnosť Whirlpool Slovakia. V  Kež-
marku sa nachádza spoločnosť Tatra-
ľan. Kvalita vody v Starej Ľubovni bola 
najmä v minulosti ovplyvnená spoloč-
nosťou Skrutkáreň. Po celom toku rie-
ky Poprad sa nachádza niekoľko poľ-
nohospodárskych družstiev s intenzív-
nou rastlinnou a živočíšnou výrobou. 

Počas sledovaného obdobia sme 
zaznamenali výrazný pokles hodnôt 
BSK5 ako aj ChSKMn v mieste „pod Svi-
tom“. Na začiatku sledovaného ob-
dobia niekoľkokrát prekročili hodno-
ty ChSKMn 50 mg/l, pričom maximálna 
nameraná hodnota bola vyššia ako 70 
mg/l. Spoločnosť Chemosvit na pre-
lome  70. a  80. rokov 20. stor. zmenila 
chemický charakter výroby [4], čo vý-
razne ovplyvnilo aj kvalitu vody v rieke 
Poprad. Oba ukazovatele majú obdob-
ne klesajúci trend v priebehu sledova-
ného obdobia, až na stanicu „Čirč“, kde 
došlo k nárastu hodnôt ChSKMn, vráta-
ne minimálnych. V obci Veľká Lomnica 
v čase hodnotenia kvality neboli čiste-
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né odpadové vody, čo výrazne ovplyv-
nilo kvalitu vody. Došlo k nárastu poč-
tu obyvateľov, a tiež aj produkovaných 
odpadových vôd a  napriek zlepšeniu 
kvality vody v  hornom úseku toku, je 
kvalita vody v tomto ukazovateli v sta-
nici „Veľká Lomnica“ len o málo lepšia 
ako na začiatku hodnoteného obdo-
bia. Pokiaľ vynecháme extrémnu hod-
notu z  roku 1978, tak priemerná hod-
nota BSK5 bola 6,48 mg/l v rokoch 1972 
– 1989 a v rokoch 1990 – 2011 4,3 mg/l. 

Najvyššie priemerné ročné hodno-
ty N-NH4 počas celého sledovaného 
obdobia boli namerané v  stanici „Veľ-
ká Lomnica“. V stanici „pod Svitom“ je 
vidieť evidentný pokles hodnôt kon-
com hodnoteného obdobia. To sa 
však nedá povedať o  ostatných stani-
ciach. V stanici „Čirč“ priemerné ročné 
hodnoty neprekročili 0,8 mg/l a kolíšu, 
i keď v posledných rokoch sú tieto hod-
noty nižšie.

Priebeh priemerných ročných hod-
nôt N-NO3 je tiež rozkolísaný. V tomto 
ukazovateli sú najvyššie hodnoty v sta-
nici „Čirč“ a najnižšie „pod Svitom“. Za-
tiaľ, čo pri N-NO3 po toku hodnoty na-
rastajú, tak pri N-NH4 to neplatí. Dusič-
nany sa dostávajú do vody hlavne poľ-
nohospodárskou činnosťou, aplikáciou 
hnojív a nevhodnými agrotechnickými 
opatreniami v  blízkosti povrchových 
vôd. Spozorovali sme, že najvyššie 
hodnoty sú v  zimných mesiacoch 
a s nástupom jari dochádza k poklesu 

vo všetkých sledovaných staniciach. 
V jeseni opäť nastáva nárast hodnôt. 

ZÁVER
Trvalo udržateľné poľnohospodár-

stvo predstavuje systém,  ktorý je eko-
nomicky životaschopný, nepoškodzu-
je životné prostredie, je technologicky 
možný a  sociálne akceptovateľný [5]. 
Berie do úvahy sociálne potreby poľno-
hospodárov a  podporuje vidiecke ko-
munity, rovnako ako právo budúcich 
generácií na zdravú pôdu a zdravé po-
traviny.

Pre trvalo udržateľný rozvoj je po-
trebné zabrániť vplyvu faktorov, ktoré 
predstavujú záťaž pre krajinu. Je dôle-
žité chrániť vzduch, zabrániť znečiste-
niu pôdy a vody a vyhnúť sa nadmer-
ným sociálno-ekonomickým aktivitám. 
Tieto faktory môžu ovplyvniť vývoj kra-
jiny. Ak sa pozrieme na využívanie poľ-
nohospodárskej pôdy a  poľnohospo-
dársky produkčné regióny, v  posled-
ných rokoch boli významné zmeny, 
nastal úbytok pestovania niektorých 
poľnohospodárskych plodín, konkrét-
ne v  okrese Stará Ľubovňa bol zazna-
menaný prudký pokles pestovania ze-
miakov, ktorým bola táto oblasť známa. 

Znečistenie vody v  povodí nemô-
že byť úplne eliminované, niektoré lát-
ky sa vyskytujú prirodzene vo zvýšenej 
koncentrácii. Vhodnou poľnohospo-
dárskou činnosťou môžeme zabezpe-
čiť minimálny povrchový odtok z  poľ-

nohospodársky obrábaných plôch do 
toku a  prísun organických a  mikrobi-
ologických znečistenín vplyvom pa-
senia a  napájania dobytka v  blízkos-
ti toku. Poľnohospodárska činnosť sa 
prejaví na kvalite vody v  čase hnoje-
nia a obrábania strojmi v blízkosti toku, 
kedy sa dostávajú do toku živiny (Ncelk 
a  Pcelk). Obce ovplyvnia kvalitu vody 
v  toku privádzanými odpadovými vo-
dami. Správnym hospodárením na po-
zemkoch, čistením OV a vhodnou prie-
myselnou činnosťou môžeme kvali-
tu vody udržať na dobrej kvalitatív-
nej úrovni alebo dokonca ju môžeme 
ovplyvniť v pozitívnom smere. 

V  súčasnej dobe je potrebné brať 
do úvahy potreby budúcich generácií, 
a  preto sa veľká pozornosť zameriava 
na životné prostredie a  jeho udržateľ-
nosť. Iba ekologické a udržateľné poľ-
nohospodárstvo a  integrované vod-
né hospodárstvo sú možnosťami trva-
lo udržateľného rozvoja v slovenských 
regiónoch.
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ÚVOD
Pitná voda je nenahraditeľná súčasť 

potravového reťazca a  vo veľkej mie-

re ovplyvňuje zdravie obyvateľstva. Prí-
stup ku kvalitnej pitnej vode patrí v eu-
rópskom regióne k  bežným požiadav-

kám obyvateľov. Základnou úlohou 
distribučného systému pri zásobova-
ní obyvateľstva pitnou vodou je dopra-

Štúdium vlastností oxidu chloričitého, 
podmienky obmedzenia tvorby DBPs

RNDr. Jana Tkáčová1, doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.2

1Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava; 2Stavebná fakulta STU, Bratislava
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viť ku každému spotrebiteľovi dostatoč-
né množstvo pitnej vody, ktorá vyhovu-
je všetkým požiadavkám na jej kvalitu 
v zmysle nariadenia vlády SR č. 496/2010 
Z. z. [1]. Pitná voda pri doprave k spotre-
biteľovi sa zdržiava značnú dobu v dis-
tribučnom systéme, pričom dochádza 
k  fyzikálno-chemickým a  biologickým 
procesom, ktoré negatívne ovplyvňujú 
nielen jej kvalitu, ale aj ekonomiku pre-
vádzky dopravného systému. Na zaiste-
nie bezpečnosti a  zachovanie vyhovu-
júcej kvality pitnej vody pri jej doprave 
ku spotrebiteľovi je potrebné túto vodu 
zdravotne zabezpečiť a  pomocou dez-
infekcie zneškodiť mikrobiálne znečis-
tenie vody ohrozujúce ľudské zdravie. 
Oxid chloričitý je jedným z najviac pou-
žívaných dezinfekčných prostriedkov na 
hygienické zabezpečenie pitnej vody na 
Slovensku.

POUŽITIE OXIDU CHLORIČITÉHO - 
VÝHODY A NEVÝHODY - TVORBA 
DBPs

Oxid chloričitý je vysoko účinné oxi-
dačné činidlo, ktoré je alternatívou chló-
ru na úpravu pitnej vody. Vodné hos-
podárstvo používa oxid chloričitý na 
predoxidáciu kvôli odstráneniu vyšších 
koncentrácií železa a  mangánu v  suro-
vých vodách, na kontrolu problémov 
s chuťou a zápachom alebo na inaktivá-
ciu mikrobiologického znečistenia v sys-
témoch a  pod. Okrem nesporných vý-
hod, ktoré prináša použitie oxidu chlo-
ričitého, má aj veľa nevýhod, a to hlavne 
tvorbu vedľajších produktov dezinfek-
cie (DBPs). Sú to hlavne zdraviu škodli-
vé chloritany, chlorečnany a  v  posled-
nej dobe sem patria aj chloristany. Vý-
hody z mikrobiologickej inaktivácie ďa-
leko prevážia riziká spojené s  použitím 
oxidu chloričitého. Oxidačné činidlá 
a látky vnesené spolu s nimi pri úprave 
vody, rovnako ako aj vedľajšie produk-
ty dezinfekcie tvorené pri úprave a  hy-
gienickom zabezpečení vody sú dôleži-
té ako pri výrobe pitnej vody, tak aj pri 
jej budúcej kontrole. Oxid chloričitý sa 
vzhľadom na jeho nestabilitu pripravu-
je priamo na mieste použitia, a  to pre-
dovšetkým oxidáciou chloritanového 
iónu alebo redukciou chlorečnanového 
iónu. Každá vyvinutá technológia v ko-
nečnom dôsledku produkuje ClO2, avšak 
každý fi nálny produkt môže byť zlože-
ním a  čistotou veľmi odlišný. Najviac 
diskutované je znečistenie oxidu chlo-
ričitého chlórom. Ďalšie potenciálne ne-
čistoty tvoria chloritany, chlorečnany, 

H+ ióny, peroxid vodíka a  v  niektorých 
prípadoch chloristany. Na pochopenie 
dôležitosti a  významu nespotrebova-
ných prekurzorových chemikálií a  tvor-
by vedľajších produktov závažných pri 
každej technológii výroby oxidu chlori-
čitého bol navrhnutý experiment, kto-
rý overoval prítomnosť DBPs pomocou 
vhodných analytických metód ich sta-
novenia. Na stanovenie obsahu oxidu 
chloričitého bola použitá optimalizova-
ná metóda jeho stanovenia pomocou 
chlórfenolovej červene [2]. Na stanove-
nie obsahu chloritanov boli na porovna-
nie použité dve metódy ich stanovenia, 
a to: metóda iónovej kvapalinovej chro-
matografi e [3] a metóda vnútroelektró-
dovej coulometrickej titrácie [4]. Obsah 
chlorečnanov bol stanovovaný metó-
dou iónovej kvapalinovej chromatogra-
fi e [3]. Na stanovenie chlóru bola použi-
tá spektrofotometrická DPD metóda [5]. 
Prezentovaná práca poukazuje na po-
dobnosti a potenciálne rozdiely v zlože-
ní produktov výroby oxidu chloričitého.

SPÔSOBY VÝROBY OXIDU 
CHLORIČITÉHO

V  posledných rokoch bolo vyvinu-
té veľké množstvo technológií výro-
by oxidu chloričitého jednak na zlepše-
nie účinnosti konverzie pri jeho výrobe, 
ako aj  jeho čistoty. Oxid chloričitý je vy-
rábaný hlavne dvomi spôsobmi: reduk-
ciou chlorečnanu alebo oxidáciou chlo-
ritanu. V  skutočnosti sú na produkciu 
ClO2 používané rôzne komerčné výrob-
né technológie: 
1.  ClO2

-/Cl2 (používa sa vodný roztok 
chloritanu/plynný chlór; vodný roztok 
chloritanu/vodný roztok chlóru alebo 
pevný chloritan/plynný chlór)

2.  ClO2
-/H+

3.  ClO3
-/H+/redukčné činidlo (kyslá akti-

vácia)
4.  ClO3

-/H2SO4/H2O2
5.  elektrochemicky z chloritanu (ClO2

-)
Rozdiely medzi každou metódou vý-

roby oxidu chloričitého sú vedené do 
značnej miery chemizmom (kinetikou 
a termodynamikou) jeho výroby. 

Zhrnutie systémov založených na chlo-
ritanovom ióne

Primárnym cieľom chloritanového 
oxidačného procesu je produkcia oxi-
du chloričitého s  vysokou konverznou 
účinnosťou a  minimálnym množstvom 
nečistôt. Kyselinová aktivácia je menej 
účinná, čo vyplýva zo stechiometrie re-
akcie. To však neznemožňuje jej pou-
žitie. Tento proces je jednoduchý, ale 

pri konverzii chloritanu musíme rátať 
s 20%nou stratou. Chemizmus chlóru re-
agujúcim s chloritanom za tvorby oxidu 
chloričitého naznačuje, že na dosiahnu-
tie vysokého konverzného stupňa musí 
byť kontrolované množstvo faktorov. 
V  systémoch nevyužívajúcich odvede-
nie plynu je bežné vyvedenie nezrea-
govaných chemikálií do výtoku generá-
tora. Ak je konverzná účinnosť nízka, na 
jej zvýšenie sa využíva zvyšovanie dáv-
ky chlóru. Toto má zmysel vtedy, keď 
množstvo chlóru je nižšie ako stechio-
metrické množstvo potrebné pre 100 % 
konverziu. Keď je chlóru nadbytok, časť 
chlóru bude prechádzať do prúdu vody 
cez difuzér [6]. Prítomnosť chlóru v ko-
nečnom produkte vedie ku zvýšeniu 
koncentrácie chlorečnanu, čo bolo ex-
perimentálne overené.

Zhrnutie systémov založených na chlo-
rečnanovom ióne

Chlorečnanová redukčná metóda 
bola dlho preferovaná pri výrobe pa-
piera a  celulózy. Z  dôvodu nižších cien 
chemikálií potrebných na výrobu oxidu 
chloričitého z  chlorečnanu menšia časť 
takýchto generátorov mohla mať vyu-
žitie aj pri výrobe pitnej vody [7]. Avšak 
nevýhody tohto typu generátora (H2O2 
nie je odporúčaný na dezinfekciu, exis-
tencia usmernení týkajúcich sa H2O2 vo 
výtoku z  genetátora, zvýšenie kyslosti 
vody - kontrola korózie a tvorba zdraviu 
škodlivých chloristanov) bránia využitiu 
chlorečnanovej metódy pre výrobu pit-
nej vody.

Elektrochemické systémy
Koncepčne je elektrochemický gene-

rátor veľmi jednoduchý. Priama elektro-
lýza: 
2 ClO2

- + 2 H2O  2 ClO2 + 2 OH- + H2 
V princípe môže byť do cely dávkova-

ný jednoduchý zásobný roztok chlorita-
nu sodného. Na anóde sa chloritan pria-
mo oxiduje na oxid chloričitý a na kató-
de vzniká hydroxidový ión a  vodík. Na 
zabránenie ďalšej oxidácii oxidu chlo-
ričitého na chlorečnanový, prípadne 
chloristanový ión je oxid chloričitý ex-
trahovaný z  anódy (napr. preextrakcia 
alebo postupné stripovanie plynu). 

Perstrakcia (vytesnenie) je separačný 
proces, pri ktorom látka prestupuje cez 
membránu a  následne je extrahovaná 
s  rozpúšťadlom. Pretože oxid chloričitý 
existuje ako rozpustený plyn vo vode, na 
jeho extrakciu z extrakčnej komory bolo 
vyvinutých množstvo metód. Vytesne-
nia sa líšia použitou permeabilnou hyd-
rofóbnou membránou, ktorá je použitá 
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na separáciu z reakčnej komory do prúdu 
vody. Pri kontrole tlakového gradientu 
cez membránu môže byť oxid chloričitý 
extrahovaný z  chemicky komplikovanej 
reakčnej zmesi do prúdu vody na takej 
úrovni čistoty, ktorá nie je dosiahnuteľná 
s bežným stripovacím zariadením. Týmto 
spôsobom môže byť ekonomicky vyro-
bený vysoko čistý oxid chloričitý. 

OBMEDZENIE TVORBY VEDĽAJŠÍCH 
PRODUKTOV - DBPs

Prítomnosť ClO2
-, ClO3

-, ClO4
-, voľného 

chlóru a H+ iónov v generovanom oxide 
chloričitom má potenciálny cenový do-
pad na jeho použitie. Ak je zistená vyso-
ká koncentrácia niektorého z týchto bež-
ných vedľajších produktov, požaduje sa 
následná úprava generovaného ClO2 na 
úplnú redukciu alebo minimalizovanie 
regulovaných vedľajších produktov, kto-
ré by mohli byť vnesené do distribučné-
ho systému (napr. na zníženie reziduál-
nych chloritanov je potrebná redukcia 
železom a pod.). Chemizmus výroby do 
značnej miery určuje, ktorá látka bude 
prítomná vo fi nálnom produkte. Na zvý-
šenie čistoty produktu môžu byť použité 
technológie, ktoré získavajú ClO2 z kom-
plikovanej reakčnej zmesi. V  systéme, 
ktorý nepoužíva špeciálny typ transféru 
plynného produktu, môžu byť do pitnej 
vody vnesené aj nezreagované prekur-
zory. Transfér plynu pomáha pri ochra-
ne oxidu chloričitého pred nežiadúcimi 
reakciami pred jeho aplikáciou. V jedno-
duchom generátore na báze chloritanu, 
ktorý nie je vybavený aparatúrou na od-
plyňovanie, môže byť prítomná zvýšená 
koncentrácia nečistôt. Aj systémy vyba-
vené aparatúrou na odplyňovanie (vy-
volanie vákua, stupňovitý striping, per-
strakcia) môžu obsahovať nečistoty ako 
chlór, H+ ióny alebo H2O2, ktoré môžu 
neustále reagovať. Prítomnosť chloris-
tanu v pitnej vode je dôležitý problém. 
Dokiaľ nebude k dispozícii viac dát ohľa-
dom ich vplyvu na zdravie, zdroje vody 
alebo studne obsahujúce chloristan by 
mali byť vylúčené z  používania. Prob-
lém chloristanov je relatívne nový, preto 
nie sú ešte stanovené smernice týkajú-
ce sa odporúčaní pri jeho výskyte v pit-
nej vode. Správne nastavené generáto-
ry majú minimálne množstvo nežiadú-
cich zložiek vo výtoku generátora, teda 
ich produkty sú vysoko čisté.

Zhrnutie tvorby DBPs
Tvorba chlorečnanov – chlorečnan je 

jedným z  nežiadúcich vedľajších pro-

duktov dezinfencie. Jeho produkcia 
je možná cez medziprodukt – dimér – 
[Cl2O2] alebo [Cl-ClO2], ak generátor pra-
cuje s  nízkou počiatočnou koncentrá-
ciou reaktantu [6]:
[Cl2O2] + H2O  ClO3

- + 2H++ Cl-

[Cl2O2] + HOCl  ClO3
- + H++ Cl-

[Cl2O2] + 3HOCl + H2O  2ClO3
- + 5H++ 

3Cl-

Pri kyslom pH< 3 dimér prednostne 
degraduje na chlorečnan než na oxid 
chloričitý.

Ďalšie reakcie popisujúce tvorbu 
chlorečnanu sú nasledovné:
ClO2

- + HOCl  ClO3
- + H++ Cl-

ClO2
- + Cl2 + H2O  ClO3

- + H++ 2Cl-

Podmienky výskytu chlorečnanov:
1.  neprimerane vysoký pomer plynný 

chlór/chloritanu – prítomnosť chló-
ru v  konečnom produkte môže viesť 
k zvýšeniu koncentrácie chlorečnanu,

2.  prítomnosť vysokej koncentrácie voľ-
ného chlóru pri nízkom pH,

3.  roztok chloritanu udržiavaný pri níz-
kom pH,

4.  bázicky katalyzovaná disproporcioná-
cia oxidu chloričitého pri vysokej hod-
note pH (pH>11),

5.  vysoko kyslá reakčná zmes (pH<3),
6.  pri nadbytku kyseliny chlórnej bude 

priamo oxidovať chloritan na chloreč-
nan skôr než na oxid chloričitý – závisí 
to od rýchlej formácie medziproduk-
tu [Cl2O2].

Podmienky výskytu chloritanu:
1.  disproporcionácia oxidu chloričitého 

pri vyššom pH: 
2 ClO2 + 2 OH-  ClO2

- + ClO3
- + H2O

2.  reakcia oxidu chloričitého so substrá-
tom za vzniku chloritanu: 
ClO2 + substrát  ClO2

-

3.  v systémoch nevyužívajúcich odvede-
nie oxidu chloričitého z reakčnej zme-
si (stripovanie, membránová difúzia 
a pod.) je bežná existencia prekurzo-
ra – chloritanu v generovanom oxide 
chloričitom.

Podmienky výskytu chloristanu:
1.  sú obsiahnuté v roztoku chloritanu 

sodného ako nečistota,
2.  elektrolýzou chlorečnanu môže vzni-

kať chloristan: 
ClO3

- + H2O  ClO4
- + 2 H+ + 2 e-

3.  pri veľmi nízkom pH v chlorečnano-
vom systéme vzniká kyselina chlo-
ristá: 
8 HClO3  4 HClO4 + 2 H2O + 3 O2 + 
2 Cl2

Prezentované technológie naznaču-
jú, že účinnosť výroby oxidu chloričité-
ho z  chloritanu pri oxidačnom procese 
môže byť zložitá. Konečný produkt vždy 
obsahuje oxid chloričitý. Za optimál-
nych podmienok môže byť výstup ge-
nerátora maximalizovaný na 95  % kon-
verziu pôvodného materiálu použitého 
na výrobu, ale zloženie vyprodukované-
ho ClO2 (teda fi nálneho produktu) bude 
v praxi veľmi rozdielne. Existuje tu veľa 
nezodpovedaného:
  produkt môže obsahovať nespotre-

bované prekurzorové chemikálie 
  nespotrebované chemikálie môžu 

kontinuálne reagovať
  oxid chloričitý nemusí byť v  prítom-

nosti DBPs a/alebo nespotrebova-
ných prekurzorov stabilný 

  produkované a  prítomné DBPs v  ko-
nečnom zmesnom produkte môžu 
byť rôzne

ZÁVER
Každá technológia výroby oxidu 

chloričitého má špecifický chemiz-
mus, ktorý definuje konečný produkt 
oxid chloričitý. Nie je možné tvrdiť, že 
každá výrobná technológia produku-
je výrobok – oxid chloričitý s  rovna-
kým zložením, čistotou a výrobnou ka-
pacitou. Nie vždy sú k dispozícii vhod-
né analytické metódy schopné rozlíšiť 
tieto rôzne oxidačné látky. Nedávne 
pokroky vo výrobe a  čistení ClO2 po-
mohli k  zvýšeniu čistoty oxidu chlori-
čitého používaného pri úprave pitnej 
vody. Tento dôležitý vývoj je výsled-
kom lepšieho pochopenia chemizmu 
reakcií a schopností minimalizovať re-
akcie, ktoré znižujú účinnosť produk-
cie oxidu chloričitého alebo podporu-
jú tvorbu nežiadúcich DBPs. Je vhod-
ných niekoľko procesov generovania 
oxidu chloričitého a užívatelia si môžu 
vybrať najvhodnejší výrobný proces, 
ktorý spĺňa ich požiadavky a  potrie-
by dezinfekcie. Dôležitosť vzniku pre-
chodných látok je často zanedbáva-
ná a nepochopená, preto je potrebné 
jej venovať značnú pozornosť. Hlavne 
na začiatku zavedenia procesu výroby 
a aplikácie oxidu chloričitého je veľmi 
dôležité poznať jeho vlastnosti a reak-
cie, aby sme boli schopní zabezpečiť 
maximálnu tvorbu ClO2 a  minimalizo-
vať vznik nežiadúcich vedľajších pro-
duktov. 
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Konference Vodárenská biologie 2013 
v Praze

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.1, Ing. Pavel Hucko, CSc. 2

1VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí, Praha
2Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Ve dnech 6. až 7. února 2013, v pro-
storách hotelu DAP v Praze Dejvicích, se 
konala mezinárodní konference VODÁ-
RENSKÁ BIOLOGIE 2013 (již 29. ročník). 
Odborné střetnutí pořádaly organizace: 
Vysoká škola chemicko-technologická 
v  Praze, Vodní zdroje Ekomonitor spol. 
s  r.o., Česká limnologická společnost, 
Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Bratislava, Československá asociace vo-
dárenských expertů, Asociace pro vodu 
ČR, Biologické centrum Akademie věd 
České republiky, v.v.i. a  Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem FŽP. Mediál-
ními partnery konference byly EnviWeb 
s.r.o., Vodní hospodářství a  Education, 
s.r.o. Bylo předneseno celkem 40 odbor-
ných témat, včetně krátkých sdělení, tý-
kajících se vystavovaných posterů. Kon-
ference se zúčastnilo cca 200 účastní-
ků včetně zástupců prezentujících fi rem 
a vystavovatelů. 

Program konference byl rozdělen 
do několika tématických bloků, kte-
ré byly zaměřeny na legislativu, normy 
a  metody problematiku rybníků, nádr-
ží a eutrofi zace vod fosforem ekotoxici-
tu metody a  postupy aplikovatelné ve 
vodárenství (včetně zdrojů) polutanty, 
ekologické zatížení vod a revitalizaci re-
kreační vody. V neposlední řadě, v závě-
rečném bloku, byl vymezen prostor i pro 
moderovanou posterovou sekci.

BLOK PREDNÁŠOK
Tématický blok zaměřený na legisla-

tivní předpisy, uvedla paní prom. práv. 
Jaroslava Nietscheová (Povodí Vltavy 
s.p.) informací o  změnách prováděcích 
předpisů k vodnímu zákonu v důsledku 
jeho velké novely zákonem č.150/2010 
Sb. 

Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hyd-
roprojekt a.s.), v  příspěvku Nové nor-
my pro biologické metody, shrnula infor-
mace o činnosti pracovní skupiny CEN/
TC 230/WG 2 Biologické metody a  vý-
sledcích prověrek norem pro biologic-
ký rozbor vod a revize norem, které byly 
vypracovány v  roce 2012, zjm. ČSN EN 
ISO 10870 (75 7703) Kvalita vod – Ná-
vod pro výběr metod a zařízení pro od-
běr vzorků sladkovodního makrozoo-
bentosu, ČSN EN 16039 (75 7726) Kva-
lita vod – Návod pro hodnocení hydro-
morfologických charakteristik jezer, ČSN 
EN 16150 (75 7728) Kvalita vod – Návod 
pro poměrný (proporcionální) multiha-
bitatový odběr vzorků makrozoobento-
su z broditelných vod, ČSN EN ISO 8692 
(75 7740) Kvalita vod – Zkouška inhibice 
růstu sladkovodních zelených řas, ČSN 
ISO 14380 (75 7754) Kvalita vod – Stano-
vení akutní toxicity pro Thamnocepha-
lus platyurus (Crustacea, Anostraca), ČSN 
EN 16161 (75 7573) Kvalita vod – Návod 
pro použití absorpčních metod in vivo 

pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve 
vzorcích mořských a sladkých vod.

Ing. Alena Nižnanská z  Cslab spol. 
s  r.o. informovala o  výsledcích zkouše-
ní způsobilosti při vzorkování surové 
a  povrchové vody, ve kterých se jedná 
o  porovnání odběrových technik jed-
notlivých vzorkovacích skupin, výsled-
ků analýz odebraných vzorků, zjištění 
případných nedostatků při odběrech. 
Účast v  těchto PT vede k  harmoniza-
ci technik odběrů a ke zlepšování práce 
jednotlivých odběrových skupin.

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámko-
vá (VŠCHT ÚTVP Praha) v příspěvku Opě-
tovné využití vyčištěné odpadní vody v le-
gislativě ČR poukázala na potřebu zo-
hlednění a  stanovení pravidel a  limitů, 
které ve stávající legislativě zavedené 
nejsou.

Mgr. Petr Pumann (SZÚ Praha) infor-
moval o revizi ČSN 75 7712 Kvalita vod 
– Biologický rozbor – Stanovení bioses-
tonu, kterou došlo k  vypuštěných ně-
kterých článků metod a  postupů, kte-
ré se v praxi víceméně nepoužívaly. Do-
plněna byla informace o vymezení poj-
mu jedinec a  o  způsobu kvantifi kace. 
V  příspěvku s  názvem Počítání bezbar-
vých bičíkovců a améb ve vodě specifi ko-
val některé problémy při stanovení mi-
kroskopického obrazu v případě, kdy se 
ve vzorku vyskytují drobné a často pře-
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hlížené organismy a  doložil i  výsledky 
z mezilaboratorního porovnání zkoušek.

Kolektiv z  Povodí Vltavy, a.s., Ing. 
Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Jindřich Du-
ras, Ph.D. a  Ing. Michal Marcel ve svých 
příspěvcích uvedli podrobné informa-
ce o  bilančním monitoringu vybraných 
rybníků v roce 2012. Poukázali na poten-
ciál rybníků účinně zadržovat živiny, zjm. 
fosfor. Úloha rybníků je z  pohledu eu-
trofi zace podstatná pro retenci či uvol-
ňování fosforu a  pro potřeby správné-
ho a funkčního řízení procesů v povodí 
je nutné využít i potenciálu rybníků za-
držovat živiny a tuto vlastnost zohlednit 
i  v  rámci ekosystémových služeb. Sou-
stavná kontrola bodového zdroje zne-
čištění se ukázala jako velmi přínosná.

Příspěvek Mgr. Moniky Krolové (Bio-
logické centrum AV ČR) se zabýval fak-
tory, které ovlivňují litorální makrofyta 
v nádrži s kolísající hladinou. Cílem prá-
ce bylo poukázat na charakter litorál-
ních porostů v  nádrži s  rozsáhlým kolí-
sáním vodní hladiny VN Lipno a  upo-
zornit na komplex faktorů, které v  ná-
drži mohou litorální vegetaci ovlivňovat 
a dále najít řešení, jak podpořit litorální 
druhy makrofyt v nádrži tak, aby se stav 
nádrže přiblížil k požadavkům směrnice 
2000/60/ES.

O  třetím roku provozu „Opatření na 
brněnské údolní nádrži“ referoval za 
řešitelský kolektiv Ing. Jiří Palčík, Ph.D. 
(ASIO, spol. s r.o.). V průběhu roku 2012 
fi rma ASIO, spol. s r.o. provedla rozsáhlý 
monitoring, který popisuje i vliv míchá-
ní na vodní sloupec z  hlediska teploty, 
rozpuštěného kyslíku a  ostatních para-
metrů. Třetí koupací sezóna dokládá, že 
uskutečněná opatření byla vhodně zvo-
lená, nebyl překročen hygienický limit 
počtu buněk na ml ve vodním sloupci 
a nebyl vyhlášen zákaz koupání.

O realizované hydrické rekultivaci na 
Mostecku informovala doc. RNDr. Jana 
Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP 
Praha). Vodní biotopy vzniklé v  rám-
ci hydrických rekultivací jsou z hlediska 
biodiverzity a  ekosystémových funkcí 
v  krajině hodnotnější než biotopy způ-
sobů rekultivací zemědělských a  rekul-
tivací ostatních. Lze předpokládat pozi-
tivní vliv lokality na krajinný ráz okresů. 
Průzkum aktuálně napouštěného jezera 
Most, na místě zbytkových jam po těž-
bě, je významným a  potřebným moni-
toringem, který podchycuje stav lokality 
jezera za jeho soustavného napouštění. 

O  projektu s  názvem „Analýza vý-
znamnosti vlivu zdrojů znečištění z hle-

diska eutrofi zace v povodí vodní nádrže 
Rozkoš“ informoval Ing. Robin Hála (Vo-
dohospodářský rozvoj a  výstavba a.s.). 
Cílem projektu je vytvořit bilanční mo-
del kvality povrchové vody v povodí ná-
drže Rozkoš a s jeho pomocí identifi ko-
vat zdroje znečištění nejvíce se podílejí-
cí na přísunu živin do vodního toku Úpa 
a následně do samotné nádrže.

Příspěvek Mgr. Lenky Procházko-
vé (Univerzita Karlova v  Praze) byl pře-
hledem kvalitativního a  kvantitativního 
zhodnocení vývoje fytoplanktonu vodá-
renských nádrží Josefův Důl a Souš v ob-
dobí mezi lety 1993 až 2012. Jizerské 
hory leží v oblasti tzv. Černého trojúhel-
níku, epicentra kyselé atmosférické de-
pozice v Evropě, antropogenní acidifi ka-
ce výrazně ovlivnila chemismus i oživení 
těchto sledovaných lokalit. 

Snižování vodní hladiny u  nádrží 
v  průběhu vegetační sezóny je považo-
váno za jednu z nejvýznamnějších příčin 
zhoršování biologické i  chemické kvali-
ty vody. Mgr. Rodan Geriš (Povodí Mo-
ravy, s.p.) ve svém příspěvku s  názvem 
Vliv snížení hladiny na kvalitu vody v nádr-
ži Karolinka shrnul výsledky sledování oli-
gotrofní nádrže Karolinka, kde je úroveň 
hladiny snížena dlouhodobě. I přes toto 
snížení hladiny je nadále možno označo-
vat ji jako velmi dobrý zdroj pitné vody 
pro město Vsetín. Závěry jsou podpoře-
ny výsledky z monitoringu obsahu fosfo-
ru, manganu, forem dusíku, chlorofylu-a, 
kyslíkového režimu, průhlednosti a kvali-
tativního a  kvantitativního složení fyto-
planktonu. 

Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. 
(Prírodovedecká fakulta UK Bratislava) 
na řase Desmodesmus quadricauda in-
terpretovala hodnocení interakcí arsenu 
a selenu, které v životním prostředí mo-
hou negativně ovlivňovat biocenózy. 
Vzájemné synergické působení arsenu 
a selenu zvyšuje jejich akumulaci v bio-
mase fytoplanktonu a jejich přenos přes 
potravní řetězce může negativně ovliv-
nit jednotlivé složky ekosystému, včet-
ně člověka. 

Problematikou možného toxické-
ho působení nanočástic kovů (stříbra 
a mědi) o určité velikosti na kulturu zele-
ných řas se zabýval příspěvek Ing. Pavlí-
ny Adámkové (VŠCHT ÚTVP Praha). Tes-
továním byla zjištěna vysoká účinnost 
přípravku s obsahem částic stříbra o ve-
likosti 5 nm, v případě mědi u přípravku 
s velikostí částic 10 nm.

Příspěvek RNDr. Dany Baudišové, 
Ph.D. (VÚV T.G.M., v.v.i.) byl zaměřený 

na stanovení asimilovatelného organic-
kého uhlíku (AOC) v  devíti úpravnách 
vody o různé velikosti vzhledem ke ka-
pacitě vyráběné pitné vody, o  různých 
zdrojích surové vody pro úpravu a růz-
né technologii úpravy. Kromě AOC byly 
současně stanoveny heterotrofní mikro-
organismy (kultivovatelné mikroorga-
nismy při 22 °C a 36 °C a plísně) a celko-
vé počty bakterií. Byla zjištěna určitá ko-
relace mezi celkovým počtem bakterií 
a obsahem AOC jak v surové, tak v upra-
vené vodě.

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D. (ASIO, spol. 
s  r.o.) prezentoval výsledky dlouhodo-
bých experimentálních testování for-
mulací nátěrů s  příměsí ftalocyaninů, 
které byly aplikovány na stěnách pro-
stor úpraven vod. Tyto nátěrové systé-
my využívají fotokatalytických vlastností 
ftalocyaninů. Molekuly ftalocyaninů po 
osvitu světlem ve viditelné části spektra, 
generují aktivní formy kyslíku, které vy-
tvářejí prostředí nepříznivé pro růst bi-
ologického nárůstu na stěnách. Použi-
tí těchto nátěrů v  praxi může podstat-
ně zvýšit kvalitu čistoty prostředí tech-
nologických prostorů a snížit náklady na 
údržbu.

Ing. Lenka Matoušová (VÚV T.G.M. 
v.v.i.) v příspěvku Městské prameny jako 
havarijní zdroj vody. Může to mít význam? 
Shrnula výsledky systematického sledo-
vání vydatnosti a jakosti původních pra-
menů v  intravilánech vybraných měst. 
Sledování probíhá v  rámci projektu 
s  účelem ověřit možnost zapojení ješ-
tě existujících pramenů do systému ná-
hradních zdrojů v havarijních situacích.

O národním přístupu hodnocení eu-
trofi zace povrchových vod v  SR infor-
moval Ing. Pavel Hucko, CSc. (VÚVH Bra-
tislava). Na základě analýzy legislativ-
ních předpisů platných v SR a požadav-
ků legislativy EU bylo navrženo, aby se 
trofi cký potenciál útvarů tekoucích po-
vrchových vod hodnotil podle nařízení 
vlády č. 269/2010 Sb., přílohy 1 a podle 
tzv. francouzské metodiky, a útvarů sto-
jatých povrchových vod hodnotil podle 
metodiky OECD.

Studie kolektivu MUDr. Františka Ko-
žíška, CSc. (SZÚ Praha), prezentovaná 
v  rámci příspěvku s  názvem Výskyt pa-
togenů a  související riziko infekce ve vy-
braných povrchových vodách ČR sledo-
vala po dobu jedné koupací sezóny na 
vybraných profi lech povrchových vod 
využívaných ke koupání výskyt prvo-
ků Cryptosporidium spp. a  Giardia spp. 
a  bakterií Campylobacter spp. a  Sal-
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monella spp. Na lokalitách byly nale-
zeny mikroorganismy v  různé četnosti 
v množství desetin až jednotek (oocyst, 
cyst, KTJ) v 1 litru, salmonely nebyly po-
tvrzeny. Výskyt E. coli a  střevních en-
terokoků předpovídal výskyt sledova-
ných patogenů. V  příspěvku s  názvem 
Hodnocení zdravotního rizika z  vodní-
ho lyžování byla zmíněna zdravotní ri-
zika, která souvisejí s  provozováním 
vodního lyžování. Jedná se o onemoc-
nění způsobená infekcí viry, bakteri-
emi či prvoky nebo alergickou reakcí, 
nebo toxickým působením cyanotoxi-
nů a  bakteriálních endotoxinů. Legis-
lativa v  ČR zatím nepovažuje tuto for-
mu vodní rekreace (i když je provozova-
ná na komerční bázi) za předmět ochra-
ny, nicméně do budoucna je potřeba 
tuto činnost, vzhledem k  výsledkům 
studie, legislativně ošetřit. Soupis epi-
demií a jednotlivých onemocnění z pří-
rodních koupacích vod v ČR uvedl pří-
spěvek Mgr. Petra Pumanna (SZÚ Pra-
ha) s  názvem Onemocnění z  přírodních 
koupacích vod v  České republice. Prů-
zkumem byly zjištěny případy cerkario-
vé dermatitidy, dále pak kožní onemoc-
nění (58 %), onemocnění očí a horních 
cest dýchacích (20 %) a  gastrointesti-
nální onemocnění (15 %). 

Kolektiv RNDr. Viery Nagyové, Ph.D. 
(Úrad verejného zdravotníctva SR) 
v  rámci programů a  projektů v  roce 
2012 monitoroval mikrobiologickou 
kvalitu rekreačních vod na vybraných 
lokalitách v okolí Bratislavy. V souvislos-
ti s hledáním nových možností preven-
ce a ochrany zdraví lidí před infekčním 
onemocněním byl poprvé ve vodách na 
koupání sledován výskyt enterovirů. 

Ing. Kateřina Zákoutská, DiS. (Men-
delova univerzita v  Brně) příspěvkem 
Hodnocení zrealizovaných revitalizačních 
akcí na území ORP Přelouč zhodnotila vy-
brané zrealizované revitalizační akce na 
malých vodních nádržích a jakost povr-
chových vod dle NV 61/2003 Sb., v plat-
ném znění, včetně zařazení do tříd ja-
kosti povrchových vod dle ČSN 75 7221. 

BLOK POSTERŮ
Poster s  názvem Odstraňování spe-

cifi ckých látek z  vody (Ing. Renata Bi-

ela, Ph.D., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D, 
VUT Brno) popisoval adsorbenty, kte-
ré se používají pro odstraňování arsenu 
z  vody. V  souvislosti s  tím bylo specifi -
kováno i experimentální odstranění ar-
senu na dvou vybraných fi ltračních ma-
teriálech. 

Poster s názvem Litorální pásmo jako 
terciální stupeň kořenové čistírny odpad-
ních vod (Ing. Tereza Hudcová, Ph.D., 
Ing. Helena Maternová, Dekonta, a.s.) 
prezentoval projekt KČOV, který je sou-
částí výzkumného programu „Systém 
biotechnologického čištění odpadních 
vod v zemědělství a jejich recyklace“.

Poster s  názvem Biodegradabilita al-
kylpyridinium halogenidů (Ing. Iva Pro-
kešová, doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc., 
Ing. Hana Kujalová, Ph.D., VŠCHT ÚTVP 
Praha) byl přehledem sledování poten-
ciální aerobní biologické rozložitelnosti 
vybraných pyridiniových derivátů s růz-
nou délkou alkylového řetězce.

Poster s  názvem Biologická rozloži-
telnost vybraných sladidel a  jejich výskyt 
v přírodě (Ing. Lukáš Fuka, doc. Ing. Vla-
dimír Sýkora, CSc., Ing. Bc. Roman Pecl, 
VŠCHT ÚTVP Praha) prezentoval sle-
dování biologické rozložitelnosti sladi-
vých látek acesulfam, sucralosa, sacha-
rin a cyklamát.

Poster s  názvem Hodnocení kvality 
vody na horním toku řeky Jizery (Bc. Zuza-
na Hladíková, doc.Ing. Nina Strnadová, 
CSc., Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D., VŠCHT 
ÚTVP Praha a  Správa KRNAP) hodnotil 
kvalitu povrchové vody v KRNAPu, zjm. 
řeky Jizery, která je významně ovlivňo-
vána přítoky, z nichž nejvýznamnější je 
poslední levostranný přítok (řeka Jizer-
ka). Po zaústění řeky Jizerky bylo zazna-
menáno navýšení hodnot sledovaných 
ukazatelů, u  nichž největší změny bylo 
dosaženo u konduktivity (až o 12 %).

Poster s  názvem Využitie ekotoxiko-
logických skúšok pri hodnotení kvality 
pitných vôd (RNDr. Iveta Drastichová, 
RNDr. Viera Nagyová, Ph.D., Ing. Elena 
Kurejová, RNDr. Janka Leff érsová, Úrad 
verejného zdravotníctva SR a Regionál-
ny úrad verejného zdravotníctva so síd-
lom v  Banskej Bystrici) reprezentoval 
výsledky zkoušek akutní toxicity z  mo-
nitorování vody ve vodovodech pro ve-

řejnou potřebu, kde je hygienické za-
bezpečení prováděno na bázi chlóru.

Poster s  názvem O  důležitosti použí-
vání svorek při počítání v  počítacích ko-
můrkách (Mgr. Petr Pumann, Tereza 
Pouzarová, SZÚ Praha) doložil, že jsou 
výsledky při práci s komůrkou bez pou-
žití svorek oproti standardnímu postu-
pu (viz nová ČSN 75 7712) o několik pro-
cent vyšší.

Poster s  názvem Príspevok k  zníže-
niu eutrofi zácie vôd pomocou vybraných 
prírodných adsorbentov (prof. Ing. Eva 
Chmielewská, CSc., Mgr. Renata Hodos-
syová, Prírodovedecká fakulta UK Brati-
slava) reprezentoval výsledky z  odstra-
ňování fosforečnanů z  vody pomocí 4 
vybraných adsorbentů.

Poster s  názvem Štandardizácia od-
berov pitných vôd – Základný predpo-
klad prevencie vzniku infekčných ochore-
ní z vody (RNDr. Emília Pavleová, RNDr. 
Andrea Švardová, Úrad verejného zdra-
votníctva SR) reprezentoval problema-
tiku nesprávného výkladu a  používání 
legislativních předpisů, zjm. pak dodr-
žení norem o odběru a výkonu kontro-
ly kvality.

NA ZÁVĚR
Jak bylo uvedeno v  úvodě článku, 

konal se již 29. ročník mezinárodní kon-
ference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE, kte-
rá je pokračováním seminářů Aktuál-
ní otázky vodárenské biologie. S  pořá-
dáním těchto konferencí/seminářů je 
úzce spojeno jméno Alena Sládečková. 
Prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. spo-
lu s  manželem prof. RNDr. Vladimírem 
Sládečkem, DrSc. stála u  zrodu těchto 
odborných akcí. Rok 2013 je pro paní 
profesorku Alenu Sládečkovou jubilej-
ní, v  dubnu oslavila své 80. narozeni-
ny. Proto i na konferenci VODÁRENSKÁ 
BIOLOGIE 2013 jsme si v předstihu při-
pomenuli toto výročí a poděkovali paní 
profesorce za její celoživotní práci v ob-
lasti hydrobiologie.

Důležité sdělení! Zveme Vás na 
30.  ročník konference Vodárenská bi-

ologie 2014, který se bude konat v pro-
storách hotelu DAP v  Praze Dejvicích 
v lednu/únoru 2014. 

Použitá literatura: Vodárenská biologie 2013, 6.-7. února 2013, Praha, 
Česká republika, Říhová Ambrožová Jana (Edit.), str. 202, ISBN 978-80-
86832-70-8, © Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.
Zájemce o  bližší informace ke konané akci odkazujeme na internetovou 
adresu http://www.ekomonitor.cz/seminare/2013-02-06#hlavni, 
kde je možné shlédnout nejen program, fotogalerii, přehled témat doda-
ných a otištěných ve sborníku (prodejný i po konání akce, možno objednat 

na adrese firmy Ekomonitor), ale současně blíže nahlédnout do prezenta-
cí přednášejících v  souboru typu .pdf. Podstatné pro konanou akci je i fakt 
toho, že organizátoři vždy žádají, v souladu s vyhl. MZd. ČR č. 321/2008 Sb., 
kterou se mění vyhl. č. 423/2004 Sb., o přidělení kreditů pro autory a kredi-
tů pro účastníky Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků 
ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor 
mikrobiologický.
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Bezpečná pitná voda – procesné riadenie
Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., RNDr. Lívia Kijovská, PhD., 

RNDr. Miloslava Prokšová, CSc., Ing. Margita Slovinská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Pitná voda, ako limitujúci faktor ži-
vota a zdravia ľudskej populácie, je zá-
kladným predpokladom nielen zdra-
vej spoločnosti, ale aj jej ekonomické-
ho rozvoja. Bonnská charta, podpísaná 
v  roku 2004 charakterizovala bezpeč-
nosť pitnej vody nasledovne: “Cieľom 
je dobrá a  zdravotne nezávadná pit-
ná voda, ktorá sa teší dôvere spotrebi-
teľov. Je to voda, ktorú je možné bez 
obáv piť a  zároveň u  nej spotrebiteľ 
oceňuje jej estetickú kvalitu.“ Vo svojej 
podstate ide o  dostupnosť a  vhodnú 
kvalitu dodávanej pitnej vody pre kaž-
dého spotrebiteľa, čo sa v  súčasnos-
ti stáva stále aktuálnejšou témou. Zní-
ženie spotreby pitnej vody na Sloven-
sku v porovnaní s obdobím konca 20. 
storočia, ako aj  problémy v  súvislosti 
s  klimatickou zmenou majú za násle-
dok zvýšenie nárokov na stabilitu pit-
nej vody pri jej doprave k spotrebiteľo-
vi, ale aj potenciálny nedostatok kvalit-
ných zdrojov. Toto všetko má vplyv na 
kvalitu a kvantitu vody, ktorá je vhod-
ná na úpravu pre pitné účely. 

Slovensko je zatiaľ jednou z  krajín, 
ktorá má relatívne dostatok vody urče-
nej pre ľudskú spotrebu, napriek tomu 
je tu reálne riziko zhoršenia jej kvality. 
Povrchové zdroje pitnej vody sa v ob-
dobí dlhotrvajúceho sucha spotrebo-
vávajú a hladina vody môže byť natoľ-
ko nízka, že bude hroziť prehriatie vody 
a  s  tým môže súvisieť nárast mikroor-

ganizmov a zvýšená tvorba produktov 
ich metabolickej aktivity, ktoré môžu 
ohrozovať ľudské zdravie. K  takýmto 
organizmom patria napr. sinice/cya-
nobaktérie, ale aj viaceré druhy bakté-
rií, ktoré sa do vody môžu dostať rôz-
nymi spôsobmi. S tým môže súvisieť aj 
zmena chemizmu vody, nakoľko sa do 
vodného prostredia dostávajú aj časti-
ce prachu, ktoré môžu byť nosičmi rôz-
nych molekúl a organizmov, a na dru-
hej strane samotný životný cyklus or-
ganizmov vo vode môže prispieť k ta-
kejto zmene. Z tohto pohľadu sa kvalita 
pitnej vody a  jej udržateľnosť stáva 
myšlienkou 21. storočia. Nie nadar-
mo v roku 2016 sa v  rámci Slovenské-
ho predsedníctva Európskej únie stáva 
voda spolu s lesmi nosnou témou.

Plány bezpečnosti pitnej vody pri-
spievajú k zníženiu rizika zhoršenia kva-
lity dodávanej pitnej vody. Je to dôležitý 
manažérsky prístup založený na holis-
tickom prístupe k  celému vodárenské-
mu systému. Je dôležité, aby sa pripra-
vovali s  dokonalým poznaním situá-
cie, od zberného územia zdroja vody až 
po spotrebiteľa, pretože len tak je mož-
né určenie problematických miest sys-
tému. Plány bezpečnosti pitnej vody 
v sebe zahŕňajú komplexné hodnotenie 
a  riadenie rizík a  to vo viacerých úrov-
niach. V  teoretickej rovine ide o  napr. 
o  popis systému zásobovania vodou 
a  uskutočnenie analýz rizík, ktoré sa 

premietnu do praktického výstupu a to 
napr. stanovením opatrení a  ich moni-
torovaním a overovaním výstupov.

Publikácia je zameraná na komplex-
né riešenie problematiky plánov bez-
pečnosti pitnej vody spolu s  príklad-
mi ich využitia vo vodárenskej praxi. 
Je zostavená zo štyroch kapitol a  via-
cerých príloh, ktoré postupne objasňu-
jú problematiku v  teoretickej aj prak-
tickej rovine. Kapitola Rámcový plán 
bezpečnosti pitnej vody spolu s príloha-
mi objasňuje dôležitosť komplexného 
riešenia problematiky vodárenských 
systémov a predstavuje čitateľovi naj-
účinnejší spôsob ako zabezpečiť zdra-
votnú bezchybnosť pitnej vody. V ďal-
ších kapitolách Metodický pokyn na 
analýzu rizík vodárenských systémov, 
Metodický pokyn na technologický audit 
úpravní vôd a Metodický pokyn na biolo-
gický audit vodárenských systémov ako 
integrovaná súčasť Plánov bezpečnosti 
pitnej vody sú uvedené postupy, ktoré 
v konečnom dôsledku vedú k preven-
cii zavedením vhodných opatrení a na-
koniec ku riadeniu kvality vyrábanej 
pitnej vody v celom výrobnom a distri-
bučnom systéme, čo znamená zabez-
pečenie kontroly kvality od zdroja pit-
nej vody až po kohútik spotrebiteľa.

Publikácia Bezpečná pitná voda – 
procesné riadenie (ISBN 978-80-89062-
89-8) vyšla v roku 2012, má 456 strán a je 
dostupná u editorov na CD nosiči.

Publikácia Bezpečná pitná voda – procesné riadenie je výsledkom riešenia individuálneho projektu SK0135 Bezpečnosť do-

dávky pitnej vody, ktorý bol spolufi nancovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho fi nančného mechanizmu a zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
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Zaznamenali sme

Konferencia
Zdravotné zabezpečenie pitnej vody

Ing. Jana Buchlovičová

VodaTím s.r.o., Bratislava

Konferencia Zdravotné zabezpečenie pit-

nej vody, ktorá sa konala 9. a 10. apríla 2013 v ho-
teli LUX v  Banskej Bystrici, bola zameraná jednak 
na  vedecko-technologické poznatky (klady a  zá-
pory) rôznych dezinfekčných prípravkov a  zaria-
dení, jednak na praktické skúsenosti z prevádzko-
vania dezinfekcie vody a  na prezentáciu dodáva-
teľských fi riem.

Cieľom konferencie bolo zamyslieť sa nad slov-
ným spojením Bezpečnosť pitnej vody verzus 
Zdravotné zabezpečenie pitnej vody. Z  hľadiska 
odbornosti mala konferencia prispieť:
  k  lepšiemu poznaniu a  pochopeniu procesov, 

ktoré pri tomto poslednom technologickom 
stupni úpravy vody vznikajú,

  v  podmienkach prípravy modernizácie úprav-
ní vody na Slovensku v  rámci predprojekto-
vých prác odborne obohatiť dialóg navrhovateľ 
technológie – prevádzkar – projektant. 

Treba si uvedomiť, že zdravotné zabezpečenie 
nie je možné chápať ako samostatnú časť. Úspeš-
nosť či efektívnosť zdravotného zabezpečenia 
„je založeno na analýze rizika a  existenci násob-
ných bariér. Klasická chemická dezinfekce je po-
važována za jednu z  možných, ale ne nutně ne-
zbytných bariér.“ (MUDr. František Kožíšek, CSc., 
Státní zdravotní ústav, Oddělení hygieny vody). 
MUDr. Kožíšek ďalej vo svojom príspevku „Dez-
infekce pitné vody z pohledu hygienika“ upozorňu-
je na prístupy „..jak zajistit spolehlivou dezinfek-
ci, i  na její nežádoucí vedlejší účinky. Propaguje 
komplexní přístup k systému zásobování založe-
ný na moderních poznatcích.“ a  „…potřebuji za 
nutné upozornit, že hovoří-li se o dezinfekci pitné 
vody, není to totéž jako hovořit o zdravotním za-
bezpečení pitné vody, i když souvislost zde nepo-
chybně existuje.“ „Nicméně představy o optimál-
ním způsobu zajištění nezávadnosti pitné vody 
či zdravotním (hygienickém) zabezpečení pit-
né vody se v průběhu doby měnily, až se na kon-
ci dvacátého století vrátily ke zlatému standardu 
místního šetření, zdokonaleného o rizikovou ana-
lýzu a  multibariérový způsob zabezpečení záso-
bování pitnou vodou.“

Prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ústav technologie 
vody a prostředí, Vysoká škola chemicko – techno-
logická v Praze v svojom príspevku „Metody desin-
fekce pitné vody – výhody a  nevýhody“ poukazuje 
na možnosť tvorby vedľajších produktov používa-
ných oxidačných činidiel „Pod pojmem desinfekce 

zde rozumím použití chemických (oxidačních) čini-
del. Tato činidla produkují vedlejší nežádoucí pro-
dukty a svým oxidačním působením na přirozené 
makromolekulární organické látky zvyšují koncen-
traci asimilovatelného organického uhlíku v pitné 
vodě, tedy substrát pro mikroorganismy.“ Svoj prí-
spevok ukončil slovami „Přináší nám dnes použi-
tí chemických desinfekčních činidel takové benefi -
ty, aby byly převáženy záporné účinky jejich půso-
bení? Asi nelze odpovědět jednoznačně a univer-
zálně. Vše samozřejmě závisí i na dalších faktorech: 
kvalitě surové vody, kvalitě rozvodné sítě atd. Roz-
hodně bychom měli o otázce uvedené na začátku 
tohoto odstavce vážně uvažovat.“

V  podstate v  podobnom duchu prebiehali aj 
ostatné príspevky na konferencii a  aj bohatá dis-
kusia na danú tému, ktorú viedol MUDr. F. Koží-
šek, CSc.

Kolektív autorov z  Úradu verejného zdravot-
níctva SR, ktorý zastupovala RNDr. Viera Nagyo-
vá, PhD., predstavil prítomným spoločný  pro-
jekt Úradu verejného zdravotníctva SR a vodáren-
ských spoločností „Kvalita pitnej vody a  vedľajšie 
produkty dezinfekcie“. Citujem: „Hlavným cieľom 
projektu je zvýšenie zdravotnej bezpečnosti pit-
nej vody a ochrana verejného zdravia pred nežia-
ducimi účinkami vedľajších produktov dezinfekcie 
použitím ekotoxikologických metód ako skrínin-
gového nástroja na detekciu prítomnosti vedľaj-
ších produktov dezinfekcie. Ďalším cieľom projek-
tu je poskytnúť vybraným vodárenským spoloč-
nostiam, ktoré v  súčasnosti vyrábajú a  distribuu-
jú vysoko kvalitnú pitnú vodu, možnosť vynechať 
dezinfekciu pitnej vody, a tak umožniť výrobu pit-
nej vody, ktorá vyhovuje mikrobiologickým a che-
mickým požiadavkám bez použitia dezinfekcie na 
báze chlóru.“

Medzi zaujímavé príspevky možno zaradiť 
aj „Desinfekce pitné vody, zkušenosti projektanta 
a dodavatele“ od dvojice autorov Ing. Josef Drbo-
hlav (projektant – Sweco Hydroprojekt a.s.) a Mi-
lan Drda (dodávateľ – ENVI-PUR s.r.o.), ktorí vy-
chádzajú z dlhodobej spolupráce pri rekonštrukcii 
mnohých úpravní vody v  Českej republike. Citu-
jem: „Základním předpokladem pro výrobu kvalit-
ní pitné vody je funkční technologie úpravy vody, 
především prvního a  druhého separačního stup-
ně, případně fi ltrace přes granulované aktivní 
uhlí. Představa, že nedostatečnou funkci techno-
logické linky úpravny vody je možné na závěr za-

chránit použitím desinfekčního prostředku je hlu-
boký omyl. Nedostatečně fungující technologická 
linka neodstraní rizikové znečištění a  výsledkem 
je pak skutečnost, že desinfekcí takto upravené 
vody získáme další někdy výrazně rizikovější lát-
ky v pitné vodě.“

Zásadou by proto mělo být vždy zajistit bez-

chybně fungující technologickou linku úpravny 

vody, která odstraní maximum znečištění a na 

závěr volit kombinaci desinfekčních prostřed-

ků, které nejméně uškodí a v ideálním případě 

od desinfekce úplně upustit.“

Po odznení príspevkov z oblasti vedecko-tech-
nologických poznatkov, pokračovala konferencia 
príspevkami: praktické skúsenosti z  prevádzkova-
nia dezinfekcie vody. Odznelo tu viacero zaujíma-
vých prednášok zo Slovenskej a Českej republiky: 
  Zkušenosti s desinfekcí pitné vody při provozo-

vání oblastního vodovodu Vranov – Třebíč
  Přehled desinfekce na úpravnách vody ve sprá-

vě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
  Provozní zkušenosti s hygienickým zabezpeče-

ním pitné vody UV zářením a chloraminací
  Zdravotné zabezpečenie pitnej vody v  pôsob-

nosti VVS, a.s.
Na posledne menový príspevok nadväzoval 

príspevok kolektívu autorov z  Výskumného ústa-
vu vodného hospodárstva, v zastúpení Ing. Karo-
la Munku, PhD., v  ktorom prezentovali výsledky 
štúdie „Zmena spôsobu zabezpečenia dezinfekcie 
pitnej vody v prevádzke VS Starina-Košice.“ Cieľom 
tejto štúdie bolo objektívne posúdenie vplyvu 
zmeny dezinfekcie vody chlórom, resp. chlóra-
monizáciou na dezinfekciu vody chlórdioxidom 
z  hľadiska jeho možného agresívneho pôsobenia 
na prevádzkovaný distribučný systém pri jeho in-
terakcii s materiálom potrubia a inkrustami ako aj 
z  pohľadu jeho stability a  tvorby vedľajších pro-
duktov dezinfekcie.

Počas konania konferencie organizátori pripra-
vili aj sprievodný program :
  Prezentácie fi riem a dodávateľských organizácií
  Pre všetkých účastníkov konferencie, ako i po-

zvaných hostí bolo pripravené priateľské stret-
nutie, kde pokračovala voľná diskusia. 
Na záver by som chcela v  mene celého orga-

nizačného výboru konferencie vyjadriť vďaku zá-
stupcom sponzorujúcich fi riem, ktorí nám výrazne 
pomohli pri zorganizovaní konferencie Zdravotné 

zabezpečenie pitnej vody.



20  Vodohospodársky spravodajca   5 – 6  2013

Veda, technika, technológia

ÚVODNÍ TERMINOLOGICKÁ POZNÁMKA
Na  úvod potřebuji za  nutné upozornit, že 

hovoří-li se o dezinfekci pitné vody, není to to-
též jako hovořit o zdravotním zabezpečení pit-
né vody, i když souvislost zde nepochybně exis-
tuje. Termín „zdravotní (či hygienické) zabez-
pečení vody“ se v  Československu objevil ně-
kdy po roce 1955, zřejmě pod vlivem sovětské 
hygienické literatury, a  byl v  té době opravdu 
převážně chápán jako synonymum k dezinfekci 
pitné vody: „Zdravotní zabezpečování vody; též 
dezinfekce vody je metoda úpravy vody, kterou 
se zneškodňují zárodky ohrožující lidské zdraví“ 
(ČSN 73 6521, později ČSN 75 0150 Vodní hos-
podářství. Názvosloví vodárenství).

Nicméně představy o  optimálním způsobu 
zajištění nezávadnosti pitné vody či zdravotním 
(hygienickém) zabezpečení pitné vody se v prů-
běhu doby měnily, až se na  konci dvacátého 
století vrátily ke zlatému standardu místního še-
tření, zdokonaleného o rizikovou analýzu a mul-
tibariérový způsob zabezpečení zásobování pit-
nou vodou. Protože byla tato poslední proměna 
nepřehlédnutelná a nezpochybnitelná, přistou-
pilo se v  České republice (ČR) také k  formální 
terminologické kodifi kaci tohoto pojmu. Podle 
novelizované normy ČSN 75 0150 Vodní hospo-
dářství – Názvosloví vodárenství z roku 2008 už 
zdravotní (hygienické) zabezpečení vody zname-
ná „zabezpečení souboru preventivních i  ná-

pravných opatření, který pomocí systému ně-

kolika bariér průběžně zajišťuje celkovou ne-

závadnost pitné vody“ [1, 2].
Z uvedeného je patrné, že dezinfekce vody, 

čímž rozumíme aplikaci biocidní látky, popř. bi-
ocidního fyzikálního faktoru, může (ale také ne-
musí) být jednou z bariér při zdravotním zabez-
pečení vody, resp. zdravotní zabezpečení vody 
může dobře fungovat i  bez dezinfekce, jsou-li 
v systému přítomny jiné dostatečné bariéry.

HYGIENICKÉ PŘEDSTAVY O DEZINFEKCI
Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody urče-

né pro lidskou spotřebu, ze které v současnosti 

legislativa pitné vody v zemích EU vychází, žád-
ný požadavek ohledně dezinfekce ani zbytko-
vého obsahu chloru či jiného biocidu v distribu-
ované pitné vodě neobsahuje a proto jednotli-
vé země řeší tuto otázku individuálně. Národní 
hygienický (či obdobný) orgán může ve  vzta-
hu k provozovateli vodovodu a dezinfekci vody 
postupovat v  zásadě dvojím či trojím způso-
bem. Tyto přístupy zde pracovně nazývám jako 
„paternalistický“ („preskriptivní“), „liberální“ 
a „kombinovaný“.

Paternalistický přístup
Národní předpisy přesně určují, jak se 

musí voda dezinfi kovat nebo alespoň přede-
pisují udržování určitého zbytkového obsa-
hu chloru v  síti. Takových zemí dnes již není 
v EU mnoho – před vstupem směrnice 98/83/
ES v  platnost jen tři státy (Portugalsko, Špa-
nělsko a  Velká Británie) z  tehdejších 15 člen-
ských zemí EU vyžadovaly udržování zbytko-
vého chloru či jiného oxidantu ve vodovodní 
síti [3]. A podobná je i situace dnes – legislati-
va většiny evropských zemí přítomnost zbyt-
kového chloru nevyžaduje a nechává toto roz-
hodnutí na výrobci.

Typickým příkladem paternalistického pří-
stupu jsou však USA se svými požadavky 
na úpravu pitné vody vyráběné ze zdrojů povr-
chových anebo i podzemních, pokud jsou pod 
vlivem vody povrchové [4]. Zákony jako Sur-
face Water Treatment Rule (1989) [5], Enhan-
ced Surface Water Treatment Rule (2006) a dal-
ší ukládají výrobcům přesné povinnosti (tro-
chu odlišné podle velikosti systému zásobová-
ní) ohledně monitorování kvality surové vody, 
druhů úpravy (fi ltrace, chemická dezinfekce) 
a  jejich dezinfekční účinnosti vyjádřené jako 
„log-inactivation“ čili stupeň odstranění/usmr-
cení vybraných referenčních patogenů, včet-
ně způsobu výpočtu potřebných CT hodnot 
(koncentrace /C/ a době působení /T/) pro růz-
né dezinfekční přípravky, patogenní organismy 
a teploty vody atd.

Liberální přístup
Příkladem může být současná legislativa 

ČR, která požaduje distribuci mikrobiologic-
ky nezávadné vody (podle zvolených ukazate-
lů a  limitů, které se neliší od směrnice 98/83/
ES), ale nechává plně na výrobci vody, jaké ná-
stroje a  technologie zvolí k  zajištění tohoto 
úkolu; preventivní přítomnost chloru či jiné-
ho biocidu v  distribuované vodě tato legisla-
tiva nevyžaduje. Regulátor se v  takovém pří-
padě buď domnívá, že takové opatření je do-
stačující k  zajištění nezávadnosti vody, nebo 
předpokládá, že provozovatel bude volit ta-
kové nástroje a postupy, které odpovídají mo-
derním trendům a vědeckým poznatkům, aby 
mikrobiologickou (i  chemickou) nezávadnost 
skutečně kontinuálně zajišťoval. To může být 
někde pravda, někde nikoliv.

Tam, kde je to pravda, si provozovatel zjis-
tí, jaká je skutečná mikrobiologická kvalita jeho 
surové vody, a  tomu přizpůsobí svoji techno-
logii úpravy vody včetně dezinfekce. Způsob 
dezinfekce – ať už co do výběru metody (che-
mická oxidace, fi ltrace, UV záření) nebo její-
ho přesného použití – se totiž bude lišit pod-
le toho, jsou-li ve vodě přítomny bakterie, viry 
nebo prvoci a v jakých asi (nejvyšších) počtech. 
To opět předpokládá znalosti o potřebném CT 
faktoru (viz výše) jednotlivých způsobů dezin-
fekce, a  to nejen chemické, ale i  fyzikální (UV 
záření).

Jaká je obvyklá skutečnost v ČR? Dávkování 
dezinfekčního přípravku se neřídí v první řadě 
nějakou hodnotou CT, které by mělo být dosa-
ženo, ale tím, aby si na  nejbližším odběrovém 
místě odběratelé nestěžovali na  pach a  chuť 
vody. Pokud se v síti nalezne nevyhovující mi-
krobiologický nález (obvykle vyšší počty kolo-
nií), je nárazově zvýšena dávka dezinfekčního 
přípravku (obvykle chloru), což je však pro mi-
krobiologickou stabilitu vody v  síti to nejhor-
ší, co lze udělat, protože se tím změní rovnová-
ha a naruší biofi lm, ze kterého je do volné vody 
uvolněno a následně uvolňováno velké množ-

Dezinfekce pitné vody z pohledu hygienika
MUDr. František Kožíšek, CSc.

Státní zdravotní ústav, Oddělení hygieny vody a Univerzita Karlova v Praze, 
3. lékařská fakulta, Ústav obecné hygieny

Příspěvek shrnuje současné legislativní i odborné přístupy ke zdravotnímu zabezpečení pitné vody, které je založeno na 

analýze rizika a existenci násobných bariér. Klasická chemická dezinfekce je považována za jednu z možných, ale ne nutně 

nezbytných bariér. Upozorňuje na postupy, jak zajistit spolehlivou dezinfekci, i na její nežádoucí vedlejší účinky. Propaguje 

komplexní přístup k systému zásobování založený na moderních poznatcích.
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ství bakterií, takže mikrobiologický obraz může 
být po delší dobu horší než dříve, když je dáv-
ka chloru zase snížena. V  případě použití UV 
záření se instaluje UV lampa o  minimální dáv-
ce 400 J/m2 (jak požaduje vyhláška č. 409/2005 
Sb.), ale pokud není dodána mimořádně osví-
ceným dodavatelem, který provozovatele po-
drobně instruuje o potřebné průběžné kontro-
le, o její provoz se nadále již nikdo nestará, do-
kud „lampa svítí“.

Kombinace obou přístupů
Kombinaci obou přístupů lze ilustrovat 

na  příkladu legislativních požadavků Norska 
nebo Nizozemí, které dávají rámcové požadav-
ky na existenci bariér či účinnost dezinfekce, ale 
volbu vlastních nástrojů nechávají na provozo-
vateli. Nicméně úřady podrobně kontrolují, zda 
jsou bariéry dobře nastaveny, resp. efektivita 
dezinfekce skutečně zachována.

V roce 2004 postihla Norsko (Bergen) největ-
ší evropská epidemie giardiózy (průjmové one-
mocnění způsobené prvokem Giardia lamb-
lia) z pitné vody: bylo evidováno 1 úmrtí a 1361 
potvrzených případů, ale celkový odhad posti-
žených se pohyboval mezi 4 až 6 tisíci [6]. Tato 
událost hned v následujícím roce vedla v Norsku 
ke  zpřísnění požadavků na  provozování vodo-
vodů. Již od roku 1994 platilo v Norsku naříze-
ní, že každá vodárna má mít „certifi kát“ založený 
na hodnocení rizik a dokládající existenci dvou 
hygienických bariér vůči každému relevantní-
mu polutantu. Bergenské vodárny považovaly 
za bariéry vůči mikroorganismům chráněné po-
vodí nádrže a  dezinfekci chlornanem sodným, 
což se ale ukázalo být nedostatečným, protože 
chlor ani ve vyšších dávkách prvoky obvykle ne-
usmrtí. Od roku 2005 tedy platil tento požada-
vek (dvou hygienických bariér doložených nezá-
vislým auditem) i nadále, ale provozovatelé mají 
navíc za povinnost sami aktivně provádět ana-
lýzu rizik a  norský regulátor kvality vody (Nor-
wegian Food Safety Authority, NFSA) byl pově-
řen „auditem auditu“, tedy osobní návštěvou 
vodárny a její inspekcí a ověření správnosti na-
stavených bariér – a konečně i schválením pro-
vozu vodárny. Je zajímavé, že NSFA při prvních 
návštěvách zjistila, že skoro 30 % vodáren nemá 
hygienické bariéry uspokojivě nastaveny [7].

Legislativa pitné vody v  Nizozemí je stej-
ně jako v jiných zemích EU odvozena od směr-
nice Rady 98/83/ES o  jakosti vody určené pro 
lidskou spotřebu. Nicméně Nizozemí se při její 
transpozici nespokojilo s  minimálním standar-
dem směrnice a již v roce 2001 si stanovilo pro 
mikrobiologickou kvalitu pitné vody následující 
rozšířené požadavky s využitím nových vědec-
kých poznatků, mj. metody QMRA (Quantitati-
ve microbial risk assessment čili kvantitativní 

hodnocení mikrobiologického rizika) [8]:
1.  Výrobci pitné vody s  rizikovým zdrojem su-

rové vody (tj. používající povrchovou vodu 
nebo podzemní vodu ovlivňovanou povr-
chovou vodou) musí nechat každé tři roky 
zpracovat studii QMRA, která doloží, že od-
hadované roční riziko infekce z  distribuova-
né vody je nižší než 1 infekce na 10  000 osob 
(pro enteroviry, kampylobaktery, kryptospo-
ridia, giardie a další relevantní patogenní mi-
kroorganismy). Riziko 1x10-4 je vlastně vy-

jádřením požadovaného zdravotního cíle 

při zajištění nezávadnosti pitné vody, 

resp. vyjádřením společensky akceptova-

telného rizika při zásobování pitnou vo-

dou.

2.  E.coli a enterokoky 0 KTJ/100 ml.
3.  Aeromonády <1000 KTJ/100 ml (provozní 

ukazatel).
4.  Počty koloní při 22 °C <100 KTJ/ml (provoz-

ní ukazatel).
5.  Koliformní bakterie a  Clostridium perfringens 

0 KTJ/100 ml (provozní ukazatel) [9].
Protože požadavek na QMRA byl pro výrob-

ce vody nový, trvalo několik let, než byl plně za-
veden do praxe. Mezitím probíhalo intenzivněj-
ší monitorování mikrobiologické kvality vody 
v  průběhu celého systému (od  surové vody 
po konec distribuce, přičemž v surové vodě se 
monitorování opakovaně zaměřuje i na výskyt 
patogenů, nejen indikátorů fekálního znečiště-
ní) a výzkum zaměřený na účinnost (záchytu či 
usmrcení referenčních patogenů) jednotlivých 
stupňů úpravy vody i  podmínky bezpečného 
provozování distribučního systému. Vláda po-
žádala RIVM (National Institute of Public Heal-
th and Environment) o zpracování ofi ciální me-
todiky, jak QMRA pro tento účel provádět a jaká 
data používat. Tuto metodiku („Směrnice 5318“ 
[10]) vydalo v roce 2005 ministerstvo pro život-
ní prostředí a územní plánování (VROM), do je-
hož kompetence pitná voda spadá. 

Směrnice 5318 defi nuje čtyři referenční či in-
dexové patogeny (enterovirus, kampylobakter, 
kryptosporidium a giardia), které je třeba sledo-
vat a hodnotit. I když jde samozřejmě o zlomek 
možných patogenních mikroorganismů, které 
se v pitné vodě mohou vyskytnout, díky jejich 
vlastnostem a způsobu výběru (výskyt, nebez-
pečnost, možnost odstranění při úpravě a pre-
vence) se má za  to, že jestliže je technologie 
úpravy vody schopná se dostatečně vypořádat 
s těmito referenčními organismy, je garantová-
na dostatečná bezpečnost vody celkově.

Směrnice také defi nuje požadavky na  mo-
nitorování těchto patogenů v  surové vodě – 
nejde jen o  minimální frekvenci, ale povinné 
je i  vzorkování v  případě mimořádných udá-
lostí (např. během vysokých srážek či krátce 
po  nich). Například vodárny, které produkují 
méně než 10.000 m3 vody za den, musí odebrat 
vzorek surové vody náhodně každé dva měsíce 
(6 do roka) a vedle toho ještě 3 vzorky v období 

mimořádných událostí, které vedou ke zhorše-
ní kvality surové vody. Protože při úpravě vody 
během jednotlivých stupňů úpravy počet těch-
to patogenů postupně výrazně klesá až pod je-
jich detekční limit, směrnice defi nuje, jaké indi-
kátorové organismy je možné použít pro sledo-
vání účinnosti úpravy vody: F-specifi cký nebo 
somatický bakteriofág je indikátorem pro ente-
roviry, E. coli indikátorem pro kampylobaktery 
a spory siřičitany redukujících klostridií indiká-
torem pro kryptosporidia a giardie [11].

V roce 2006 předložilo studie QMRA prvních 
pět vodárenských společností, které provozují 
celkem čtrnáct úpraven vody využívajících po-
vrchové vody. Data shromážděná výrobci vody 
zpracoval a riziko vypočetl RIVM a každý výsle-
dek, resp. zpráva ke  každé úpravně vody pak 
byla probírána na  společné schůzce provozo-
vatele, RIVM a inspekčního orgánu (VROM). Po-
znatky z  těchto a  pozdějších hodnocení pak 
souhrnně komentoval a  publikoval RIVM [12]. 
Do roku 2008 již byly studie QMRA provedeny 
pro všechny úpravny s povrchovou vodou.

Zjednodušeně řečeno, požadovaná QMRA 
je porovnáním kvality surové vody a účinnosti 
úpravy vody za  účelem zjištění, zda distribuo-
vaná voda nepředstavuje nepřijatelné riziko in-
fekce. Neboli jak účinná musí technologie úpra-
vy (při dané kvalitě surové vody) být, aby pit-
ná voda byla „ještě přijatelně“ mikrobiologicky 
bezpečná. Provedené studie QMRA v  Nizoze-
mí ukázaly, že skutečná účinnost úpravárenské-
ho procesu (při záchytu či zneškodnění pato-
genů) je někdy mnohem nižší než se teoretic-
ky předpokládalo na základě literárních údajů. 
V tabulce 1 je pro ilustraci uveden přehled vý-
sledků QMRA pro čtyři různé úpravny povrcho-
vé vody, které ukazují, jak musí být na té které 
úpravně technologie úpravy účinná, aby upra-
vená voda splňovala přijatelné riziko. Rozdí-
ly jsou dané různou kvalitou surové vody. Infi l-
trace vody na pískových dunách nebo jiný způ-
sob pasáže surové vody půdou je považována 
za nejúčinnější bariéru proti mikrobiologickým 
nebezpečím, protože přispívá k  redukci pato-
genů o 8 log řádů. 

Jiný příklad výstupu, tentokrát ze studie 
QMRA pro jednu konkrétní úpravnu vody, uka-
zuje obrázek 1. Na párových sloupcových gra-
fech demonstruje požadovanou a  skutečnou 
účinnost úpravy pro jednotlivé referenční pato-
geny. Levý sloupec (tmavá barva) ukazuje po-
žadovanou účinnost úpravy (vzhledem ke kva-
litě surové vody a přijatelné míře rizika), pravý 
sloupec ukazuje jednak celkovou účinnost, jed-
nak podíl jednotlivých stupňů úpravy na celko-
vé účinnosti. Účinnost je opět vyjádřena jako 
logaritmická redukce. Graf pěkně ilustruje, jak 
jednotlivé stupně úpravy mají různou účinnost 
na  různé patogeny. Zatímco např. UV záření 
na této úpravně je nezbytné pro zajištění poža-
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dovaného rizika z kampylobakteru, pro krypto-
sporidium už tak klíčové není, jen poskytuje do-
datečnou bezpečnost [13].

Účinnost všech důležitých technických ba-
riér vůči mikroorganismům musí být průběžně 
a pečlivě monitorována. Čím je účinnost barié-
ry vyšší a tedy čím vyšší dopad by mohl mít její 
výpadek, tím intenzivnější musí být její kontro-
la. Například pro bariéru zajišťující redukci pato-
genů o 6 log řádů by měl existovat automatic-
ký on-line monitorovací systém verifi kující účin-
nost každých 10 sekund (!) [14].

Pokud je pitná voda vyráběná z  povrcho-
vého zdroje, nizozemská legislativa požaduje 
denní rozbory upravené vody v  ukazatelích E. 
coli, Clostridium perfringens, koliformní bakte-
rie a počty kolonií (pokud se jedná o podzem-
ní zdroj, je frekvence 1x týdně). Provozovate-
lé si však vedle toho dobrovolně testují pitnou 
vodu na přítomnost E. coli, ale ve větším obje-
mu vzorku vody než je vyžadováno (obvykle 
od 100 do 1000 ml). Některé vodárny dokonce 
jednou měsíčně vyšetří na přítomnost E. coli až 
tisícilitrový vzorek vody [13].

Když se po  prvních třech letech aplikace 
QMRA studií všichni aktéři (VROM, RIVM a vodá-
renské společnosti) společně sešli, aby zhodno-
tili své zkušenosti, většina provozovatelů tuto 
novou zkušenost uvítala a jmenovala konkrétní 
příklady, v čem jim studie pomohly „otevřít oči“ 
vůči nedostatkům v provozu, kterých si dosud 
nebyli vědomi [13].

Na závěr připomínám, že nizozemská legis-
lativa nevyžaduje přítomnost zbytkového dez-
infekčního rezidua v distribuční síti a 99 % dis-
tribuované vody je zcela bez chloru nebo jiné-
ho chemického dezinfekčního oxidantu. Tento 
systém je postaven na fi lozofi i, že je lepší před-
cházet pomnožování bakterií v  distribuční síti 
jejich vyhladověním (distribuovaná voda musí 
být biologicky stabilní čili obsahovat minimum 
asimilovatelného uhlíku) než jejich růst potla-
čovat zbytkovým dezinfekčním prostředkem, 
který sebou nese řadu problémů [13].

POHLÍŽET NA VODU JAKO CELEK
Závěrečnou poznámkou o  nizozemské 

zkušenosti se již dostáváme k  obecnější otáz-
ce: jaký má dezinfekce vliv na  celkovou kva-
litu vody? Víme totiž, že např. dezinfekce po-
mocí chemické oxidace (např. chloru) startuje 
ve vodě řadu reakcí, z nichž zdaleka ne všech-
ny můžeme považovat za žádoucí:
a)  oxidaci (destrukci, změnu formy) nežádou-

cích látek,
b)  vznik toxických vedlejších produktů oxidace 

(dezinfekce),
c)  pachové a  chuťové problémy vody (vliv sa-

motného oxidantu nebo vzniklých slouče-
nin),

d)  přeměnu vysokomolekulárních NOM látek 
na  jednodušší s  nižší molekulovou hmot-
ností, které jsou využitelné bakteriemi jako 
zdroj potravy a energie  snižování biolo-
gické stability vody  podpora sekundární-

ho pomnožování bakterií v distribuční síti,
e)  inaktivaci (usmrcení) patogenních mikroor-

ganismů,
f)  inhibici sekundárního pomnožování bakterií 

v distribuční síti,
g)  inaktivaci jen indikátorových, ale ne pato-

genních mikroorganismů, což poskytuje fa-
lešně negativní obraz o  nezávadnosti vody 
[15, 16, 17].
Zda a  nakolik se tyto reakce v  daném sys-

tému skutečně projeví a zda převáží reakce žá-
doucí či nežádoucí, záleží na řadě různých fak-
torů, z  nichž samotná dávka oxidantu nemusí 
být rozhodující. O tom, jaká řešení se pro mini-
malizaci či úplné odstranění nežádoucích reak-
cí nabízejí a v praxi používají, bylo již referováno 
dříve [2]. Existující alternativy sahají od jiné che-
mické dezinfekce, přes stejnou dezinfekci s do-
konalejší předúpravou vody nebo omezením se 
na primární dezinfekci (bez udržování zbytkové 
koncentrace v distribuční síti), použití UV záře-
ní až po vyloučení dezinfekce za předpokladu ji-
ných dostatečných bariér, včetně různých účin-
ných mechanických separačních procesů.

Klíčovým požadavkem je, aby voda z úprav-
ny odcházela spolehlivě mikrobiologicky nezá-
vadná a s nízkým obsahem živin a v distribuční 
síti byl udržován stálý přetlak. Nejsou-li v distri-
buční síti nějaké hrubé závady, lze pak distribu-
ovat vodu bez zbytkového dezinfektantu, čímž 
lze předejít řadě nežádoucích jevů. Je nutné zá-
roveň porozumět základním biologickým pro-
cesům probíhajícím v síti a nehledět na ni jako 
„černou skříňku“, do které není vidět a proto jí 
nelze rozumět. Procesy probíhající v síti za růz-
ných podmínek, včetně absence jakéhoko-
li chemického oxidantu, byly široce studová-
ny a  popsány [18] a  lze se jimi řídit při provo-
zu sítě. V mikrobiologii vody je klíčová role bi-
ofi lmu v  potrubí, na  který dnes už nemusíme 
nahlížet jen negativně, ale také jako na důleži-
tý prvek v  zajištění mikrobiologické nezávad-
nosti vody! Hlavní příčinou zvýšení počtu kolo-
nií ve vodě jsou totiž poruchy ve vodovodní síti 
a změny provozních podmínek, např.:
  poškození biofi lmu dezinfekčními prostředky 

a čištěním sítě (odkalování)
  tvorba nutrientů jako důsledek dezinfekce
  mobilizace usazenin
  stagnace vody v nových vodovodních řadech 

a v potrubích, v nichž není vytvořen stabilní 
biofi lm

ZÁVĚR
Používání prvních hygienických bariér při 

výrobě pitné vody, včetně chemické  dezinfek-
ce, se datuje do  období na  přelomu 19. a  20. 
století [19]. Od té doby se mnohé změnilo, jak 
co do  poznání účinnosti jednotlivých bariér 
a  dostupnosti nových nástrojů (především při 
úpravě vody), které lze jako bariéry využít, tak 

Tabulka 1 Přehled požadovaných účinností úpravy vody (vyjádřených jako logaritmická redukce výchozího počtu 
patogenů v surové vodě) na čtyřech různých úpravnách vody v Nizozemí, aby byl splněn požadavek přípustného 
rizika 10-4 [podle 13].

Patogenní mikroorganismus Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 Lokalita 4

Kryptosporidium 6,4 5,6 5,1 6,5

Giardia 6,7 5,9 5,2 6,9

Kampylobakter 8,4 8,5 8,6 6,9

Enteroviry 4,3 4,3 4,2 5,7

Obrázek 1 Požadovaná účinnost jedné úpravny vody při odstranění vybraných patogenů (levý tmavý slou-
pec – „Required“) a skutečná celková účinnost a podíl jednotlivých technologických stupňů (pravý sloupec 
– „Reservoir“ = akumulace vody po určitou dobu v otevřené nádrži; „Filtr SSF“ = pomalá písková fi ltrace; 
„Coa/sed“ = koagulace a sedimentace) [13].
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co do  požadavků na  kvalitu vody: „Cílem je 

dobrá nezávadná pitná voda, která se těší 

důvěře spotřebitelů. Voda, kterou lze nejen 

bez obav pít, ale u  níž spotřebitel zároveň 

oceňuje její estetickou kvalitu.“ [20].
Aby se těmto vysokým požadavkům vyho-

vělo, nelze již nadále pokračovat v provozní tra-
dici, která byla založena pouze na empirii, popř. 
na omezeném poznání, a na fi losofi i nahrazová-
ní většího zla menším. Současné poznatky a ná-

stroje umožňují zabezpečit systém zásobování 
pitnou vodou tak, aby dezinfekce byla účinná 
nejméně na 99,99 procent a zároveň neměla ne-
žádoucí vedlejší účinky.

Moderní vodárenství, představované pro-
fesionálními vodárenskými společnostmi 
v průmyslově rozvinutých zemích, by nemělo 
čekat, až bude k naznačenému přístupu přinu-
ceno legislativou, ale mělo by ho začít zavádět 
do praxe dobrovolně. Pak se nejen vyhne ča-

sovému stresu (při změně legislativy), ale zís-
ká si skutečnou důvěru spotřebitelů i hygienic-
kých orgánů.

Tento príspevok zo zborníka Zdravotné za-
bezpečenie pitnej vody (Zborník odborných prác 
z konferencie. Banská Bystrica, 9. – 10. apríl 2013. 
Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013. ISBN 978-80-
971272-0-6) publikujeme na  vyžiadanie a  so sú-
hlasom autora.
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Využitie chlórnanu sodného vyrábaného 
elektrolýzou pri zdravotnom 

zabezpečení pitnej vody 
ako alternatíva plynného chlóru

Príspevok sa zaoberá náhradou plynného chlóru pri zdravotnom zabezpečení pitnej vody vo vybraných prevádzkach BVS a.s. 

chlórnanom sodným vyrobeným elektrolýzou. Táto zmena súvisí s platnou legislatívou v rámci civilnej obrany obyvateľstva, 

ktoré v prípade využívania plynného chlóru vo vodárenských zariadeniach vyžaduje zriadenie monitorovacieho systému. 

Zdravotné zabezpečenie vody dodáva-
nej spotrebiteľovi je jednou z  najdôležitejších 
činností prevádzkovateľa. Dezinfekciu pitnej 
vody je možné vykonávať rôznymi prostried-
kami ako oxidačnými chemikáliami, oligody-
namickým účinkom niektorých kovov a  fyzi-

kálnymi metódami. Efektívnosť dezinfekčné-
ho procesu je komplexom funkcií množstva 
premenných, vrátane typu a dávky dezinfekč-
ného prostriedku, typu a  koncentrácie mikro-
organizmov, reakčnej doby a kvality vody. Vý-
ber vhodného typu a  dávky dezinfekčného 

prostriedku je veľmi dôležitý jednak z  pohľa-
du prevádzkovateľa a cieľa, ktorým je zdravot-
né zabezpečenie vody. Najdôležitejším a  naj-
viac využívaným dezinfekčným prostriedkom 
v celoštátnom meradle je chlór a jeho zlúčeni-
ny, ktoré zaisťujú vysoký hygienický štandard 
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pri pomerne nízkych prevádzkových a investič-
ných nákladoch.

Dezinfekcia vody je proces, ktorý nezávisí od 
druhu použitej metódy. Proces začína naruše-
ním substancie, ktorá je neprijateľná pre che-
mické reakcie vo vnútri a v okolí bunky. Na zá-
klade tejto predstavy možno hovoriť, že dezin-
fekcia ako proces prebieha v  dvoch stupňoch 
a to narušením stien buniek a druhý stupeň tvo-
ria reakcie vo vnútri bunky, čo má za následok 
usmrtenie alebo inaktiváciu mikroorganizmu. 

Chlór a  jeho zlúčeniny sú zatiaľ najpouží-
vanejšie dezinfekčné prostriedky pre zdravot-
né zabezpečenie pitných vôd. Vo vodárenskej 
praxi sa chlór aplikuje vo forme plynného chló-
ru, roztoku chlórnanu sodného alebo chlóramí-
nov. Chlór a jeho zlúčeniny sa vyznačujú znač-
nou rozpustnosťou vo vode a  tým, že v  nej 
veľmi rýchle hydrolyzuje na kyselinu chlórnu 
a chlórovodíkovú. Kyselina chlórna je veľmi ne-
stabilná a uvoľňuje kyslík. Kyslík má vysoké oxi-
dačné účinky, napadá bakteriálne bunky, a tým 
spôsobuje ich deštrukciu.

Chlórnan sodný je najstarším dezinfekčným 
prostriedkom. V jednom litri roztoku sa nachá-
dza 150 g v  zimnom období a  140 g v  letnom 
období aktívneho chlóru, podľa údajov výrob-
cu. Tento technický chlórnan sodný sa vyrába 
absorbciou chlóru v zriedenom roztoku hydro-
xidu sodného. Podľa údajov výrobcu je to žlto-
zelená číra alebo slabo zakalená tekutina, kto-

rá obsahuje okrem chlóru aj 12 g/l hydroxidu 
sodného a 4 g/l uhličitanu sodného. Na zákla-
de praktických skúseností, len málokedy boli 
tieto podmienky splnené a  to najmä nebola 
splnená podmienka čírosti a farby. Okrem toho 
pri dlhšej a  nevhodnej dobe skladovania do-
chádza k  znižovaniu koncentrácie aktívneho 
chlóru, k  vyzrážaniu uhličitanov, ktoré môžu 
pri dávkovaní spôsobovať problémy s  dávko-
vacími čerpadlami ako aj s  presnosťou dávky 
dezinfekčného činidla. Ako bolo vyššie uve-
dené, tento roztok obsahuje aj nezreagovaný 

hydroxid sodný a uhličitan sodný. Tieto zlúče-
niny sa pri dezinfekcii dostavajú do pitnej vody 
ako nežiaduce látky aj keď len v  minimálnom 
množstve. 

V  prípade veľkokapacitných zdrojov vody 
BVS a.s. a  to Ostrovné lúčky (Qdop. 2000 l/s), 
Pečniansky les (Qdop. 620 l/s), sa zdravotné za-
bezpečenie vody vykonávalo plynným chló-
rom. Spotreba plynného chlóru pri vyššie uve-
dených množstvách čerpanej vody bola znač-
né vysoká. Okrem toho plynné chlorátory sú 
vyhradené technické zariadenia, ktoré ročne 
podliehajú technickej kontrole a  objekty chló-
rovní ako aj skladu chlóru museli byť tempero-
vané v zimnom období a vybavené indikátormi 
úniku chlóru. 

V súvislosti s platnosťou zákona č. 42/1994 
Z. z. o  civilnej obrane  v  znení neskorších plat-
ných predpisov je každý, kto využíva plynný 
chlór vo výrobnom procese, povinný vybudo-
vať varovný a  vyrozumievací systém s  násled-
ným monitoringom na možnom zasiahnutom 
území. Náklady na vybudovanie tohto systému, 
ako aj jeho prevádzkovanie na predmetných 
veľkozdrojoch pitnej vody by boli značné vy-
soké, preto vedením BVS a.s. bolo rozhodnuté 
vykonať náhradu plynného chlóru pri zdravot-
nom zabezpečení pitnej vody zo zdrojov vody 
pre Bratislavu, ale aj v prevádzkach mimo Brati-
slavy chlórnanom sodným vyrábaným elektro-
lýzou. V  meste Bratislava sa v  prvej fáze usku-

točnila výmena na ČS Podunajské Biskupice 
a  ČS Kutlíková za bezmembránové elektroly-
zéry Clórinsitu II o výkone 1000 g/hod a v dru-
hej fáze ČS Pečnianský les, kde bolo inštalova-
né membránové zariadenie Clórinsitu III o  vý-
kone 600 g/hod. Na objektoch mimo Bratisla-
vy boli zariadenia Chlórinsitu III o  výkone 300 
g/hod umiestnené a  to vo vodojeme Rožník – 
Dolný, ktorý je súčasťou Záhorského skupino-
vého vodovodu, na ČS Fajnory, ktorá je súčas-
ťou Myjavského skupinového vodovodu a  vo 
vodojeme Senec, ktorý je súčasťou Seneckého 

skupinového vodovodu. Týmito inštaláciami sa 
z prevádzok BVS a.s. úplne vylúčilo využívanie 
plynného chlóru pri zdravotnom zabezpečení 
pitnej vody. 

ZARIADENIE PRE VÝROBU CHLÓRNANU 
SODNÉHO ELEKTROLÝZOU - 
BEZMEMBRÁNOVÉ

Zariadenie pracuje na základe elektrolýzy 
slaného roztoku, kde prebieha chemický pro-
ces podľa rovníc: 

2NaCl + 2H2O  Cl2 + 2NaOH + H2 

2NaOH + Cl2  NaClO + NaCl + H2O

Elektrochemický dej prebieha v  reakčnej 
komore, kde v  našom prípade nie je oddele-
ná anóda od katódy, to znamená, že pre výro-
bu chlórnanu sodného využívame bezmembrá-
nový spôsob. V komore dochádza k zmiešava-
niu produktov elektrolýzy. Výsledným produk-
tom je chlórnan sodný a  vedľajšími sú chlorid 
sodný a vodík, ktorý je z reakčnej cely odsávaný 
do ovzdušia (obrázok 1).

Upravená (zmäkčená) voda na iontomeni-
či je automaticky prečerpávaná do zásobní-
ka so soľou (používa sa priemyselná tableto-
vaná soľ o  čistote 99,9 %), kde vzniká roztok 
soli, ktorý je dopravovaný do tkz. hypocely, 
kde prebieha elektrolýza, ktorej produktom 
je chlórnan sodný koncentrácie 5 g/l. Ten sa 
sústreďuje v  zásobníku chlórnanu sodného, 

z  ktorého je následne dopravovaný dávko-
vacími čerpadlami do pitnej vody. Celý pro-
ces výroby prebieha v automatickom režime, 
len tabletovaná soľ je manuálne doplňovaná 
z 25 kg vriec do 760 l nádoby pre prípravu soľ-
ného roztoku. Dávkovanie vyrobeného chlór-
nanu sa vykonáva v  závislosti od prietoku, 
ale aj od nameranej hodnoty voľného chló-
ru na kontinuálnom prístroji. Výroba chlórna-
nu je diskontinuálna a jeho množstvo je riade-
né nastavením min. a max. hladín v zásobníku 
chlórnanu sodného. 

Obrázok 1 Obrázok 2
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ZARIADENIE PRE VÝROBU CHLÓRNANU 
SODNÉHO ELEKTROLÝZOU – 
MEMBRÁNOVÉ

Zariadenie pracuje na základe elektrolýzy 
slaného roztoku, kde prebieha chemický pro-
ces v reakčnej komore delenej ión selektívnou 
membránou podľa reakcie:

2 NaCl + 2H2O  Cl2 +2NaOH + H2

2NaOH + Cl2  NaClO + NaCl + H2O

Elektrochemický dej prebieha v komore roz-
delenej membránou prepúšťajúcou katióny 
Na+ za vzniku NaOH. Membrána zabráni zmie-
šaniu NaOH s  produktom anódovej časti re-

akčnej komory, čo je voľný chlór a slaný roztok. 
K reakcii NaOH a Cl2 dôjde až v separátnom re-
aktore. Ten je zaradený až za vákuovým odlu-
čovačom plynného chlóru od vodného rozto-
ku NaCl. Slaný roztok sa vracia späť do anódo-
vej komory a  ďalej sa zhodnocuje. Výsledkom 
membránovej reakčnej komory je 20 až 25 g/l 
NaClO bez zvyškovej soli, čím sa nezvyšuje po-
diel chloridov v upravovanej vode (obrázok 2).

V zariadení typu CHLORINSITU III je zmäkče-
ná voda na iontomeniči automaticky prečerpá-
vaná do zásobníka so soľou, kde vzniká nasýte-

ný roztok solí, ktorý je dopravovaný do reakčnej 
komory s membránou, kde produktom elektro-
lýzy sú plynný chlór, hydroxid sodný a  vodík, 
ktorý je z priestoru komory odsávaný. Následne 
plynný chlór a hydroxid sodný sú dopravované 
do separátneho reaktora, kde vzniká chlórnan 
sodný vysokej čistoty. Takto vyrobený chlórnan 
sodný je prečerpávaný do zásobníka, z  ktoré-
ho je následne dopravovaný dávkovacími čer-
padlami do pitnej vody (obrázok 3).

Ako už bolo vyššie uvedené, celý proces vý-
roby chlórnanu sodného eletrolýzou prebieha 
v automatickom režime, len tabletovaná soľ je 
manuálne doplňovaná z 25 kg vriec do zásobní-

ka. Aby celý proces prípravy chlórnanu sodné-
ho elektrolýzou prebiehal v  automatickom re-
žime, v tomto roku plánujeme odstrániť manu-
álne doplňovanie soli a nahradiť ho zariadením 
pre kontinuálnu prípravu soľného roztoku pre 
zabezpečenie napájania soľničiek elektrolyzé-
rov nasýteným roztokom soli a  veľkokapacit-
nou násypkou soli. Zariadenie predpokladá na-
vážanie suroviny vo veľkokapacitných BIG-BAG 
obaloch s objemom 1m³ (obrázok 4).

Hlavnou časťou zariadenia je násypný zá-
sobník s užitočným objemom cca 3000m³. Ná-

sypka sa umiestňuje pod závesnú trať pre do-
pravu BIG-BAG vriec pre jednoduché plnenie. 
Násypka je vybavená dýzami distribujúcimi 
vodu k soli. Pri násypke je umiestnené cirkulač-
né čerpadlo pre nútenú cirkuláciu vody a rozto-
ku pre dosiahnutie požadovanej koncentrácie 
v  čo najkratšom čase. Cirkulačné čerpadlo na-
sáva vodu/roztok z priestoru kvapalného rozto-
ku a čerpá ho do násypky. Z násypky voda pre-
padáva späť do zásoby kvapalného roztoku. Na 
výtlaku cirkulačného čerpadla je inštalované 
meranie koncentrácie roztoku a odbočky s ria-
denými ventilmi pre dopĺňanie soľničiek elek-
trolyzérov.

V  súčasnosti prevádzkujeme v  našej spo-
ločnosti 7 zariadení pre elektrolýzu chloridu 
sodného a  to tri zariadenia bezmembránové 
a štyri zariadenia s membránou. Z kontroly kon-
centrácie výroby chlórnanu sodného vyplýva, 
že vyrobený chlórnan bezmembránovou tech-
nológiou dosahuje koncentráciu od 4,8 do 5,0 
g/l (výrobcom deklarovaná je 5,0 g/l) a u tech-
nológie s membránou dosahuje chlórnan kon-
centrácie od 18,5 g/ do 20,2 g/l (výrobcom de-
klarovaná koncentrácia nad 20,0 g/l). 

Z  doterajšej prevádzky elektrolyzérov, kto-
ré máme v prevádzke na veľkokapacitných čer-
pacích staniciach, ale aj na menších čerpacích 
staniciach, vyplývajú nasledovné výhody opro-
ti využívaniu plynného chlóru a technicky vyrá-
banému chlórnanu.
–  pre dezinfekciu pitnej vody sa využíva čistý 

roztok chlórnanu sodného takmer bez tvor-
by chlorečnanov a bromičnanov (obrázok 5).

–  nie sú také prísne požiadavky pre dodržiava-
nie predpisov BOZP ako v prípade využívania 
plynného chlóru

–  odstránenie nebezpečenstva úrazu pri mani-
pulácií s plynovými nádobami

–  nie je potreba vykonávať pravidelné školenia 
pre prácu s plynmi

–  nie je potrebne vykonávať ročné prehliadky 
(vyhradené technické zariadenie)

Veda, technika, technológia

Obrázok 3 Obrázok 4

Obrázok 5
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Voda v krajine

Zákon č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdravot-
níctve defi nuje pitnú vodu ako zdravotne bez-
chybnú za podmienok, že ani pri trvalom poží-
vaní alebo používaní nezmení zdravie prítom-
nosťou mikroorganizmov a  organizmov alebo 
látok ovplyvňujúcich zdravie akútnym, chronic-
kým alebo neskorým pôsobením a ktorej vlast-
nosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej po-
žívaniu alebo používaniu [1]. Takto defi novaná 
pitná voda by mala obsahovať minimálne kon-
centrácie organických látok a organizmov, naji-
deálnejšie nulové.

VVS zabezpečuje distribúciu pitnej vody na 
území Košického, Prešovského kraja a sčasti aj 
Banskobystrického kraja, celkom v 16 okresoch. 
Spravuje 236 verejných vodovodov, na kto-
ré je pripojených 919  908 obyvateľov (73,2  % 
napojenosť obyvateľstva) a 36 úpravní s kapa-
citou 3594 l/s. Dĺžka vodovodného potrubia 

je 6  483 km. Množstvo vyrobenej vody v  roku 
2012 bolo 49,716 mil m3.

HYGIENICKÉ ZABEZPEČENIE VODY VO VVS 
Dominantnou metódou hygienického za-

bezpečenia pitnej vody vo VVS je dezinfek-
cia na báze chlóru - či už dávkovanie chlórna-
nu sodného alebo  plynného chlóru v závislos-
ti od veľkosti zdroja. Na 236 verejných vodovo-
doch je osadených celkom 44 chlorátorov na 
dávkovanie plynného chlóru a 281 dávkovacích 
čerpadiel na dávkovanie roztoku chlórnanu 
sodného. Z toho je na úpravniach vôd umiest-
nených 10 chlorátorov a 11 dávkovacích čerpa-
diel na chlórnan sodný. 

Na dávkovanie plynného chlóru používa-
me vákuové systémy Advance a Wallace & Tier-
nan s  diaľkovým ovládaním. Na dávkovanie 
chlórnanu sodného používame čerpadlá Pro-

minent, Wallace & Tierman, DK 11.1,12.1, ADK, 
ale v  niektorých prevádzkach máme ešte DA-
NED a  Chloroz. Zdrojom energie pre činnosť 
čerpadla je NN rozvodná elektrická sieť 240 V, 
50 Hz alebo napájanie z batérií 12 V (DC). Výho-
dou oproti predchádzajúcim dávkovačom roz-
toku chlórnanu sodného je presné nastavenie 
dávky, možnosť dávkovania v závislosti od prie-
toku a možnosť diaľkového prenosu a riadenia 
priamo z dispečingu. Zariadenia Daned a Chlo-
roz tieto operácie neumožňujú a sú osadené už 
len na niektorých malých zdrojoch ako núdzo-
vé riešenia.

CHLÓRDIOXID 
V roku 1996 sme prvý raz uvažovali o náhra-

de chlóru za chlórdioxid pri dezinfekcii vody 
na ÚV Stakčín. Úpravňa vody upravuje surovú 
vodu z  VN Starina, má projektovanú kapacitu 

Ing. Nataša Riganová, Ing. Jozef Dunaj 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Zdravotné zabezpečenie
pitnej vody v pôsobnosti 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Cieľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom v Košiciach (ďalej VVS) je dodávka kvalitnej pitnej vody, 

čoho neoddeliteľnou súčasťou je hygienické zabezpečenie pitnej vody. Naša spoločnosť nepodceňuje významnosť procesu 

dezinfekcie vody a snaží sa o modernizáciu, resp. náhradu dávkovacích zariadení dezinfektantu za progresívnejšie, ktoré 

umožňujú presnejšie dávkovanie dezinfekčného prostriedku a kontinuálne sledovanie stavu dezinfekcie aj s prenosmi do 

riadiacich centier vodárenských dispečingov. Trendom spoločnosti je uplatňovanie moderných technológií dezinfekcie v zá-

vislosti od miestnych podmienok verejného vodovodu.

–  odstránenie požiadaviek na zriadenie skladu 
chlóru, jeho temperovanie ako aj údržba za-
riadenia na únik chlóru

–  najvyššia prevádzková bezpečnosť vďaka 
podtlakovému spôsobu výroby

POROVNANIE NÁKLADOVOSTI PRI 
VÝROBE CHLÓRNANU SODNÉHO 
ELEKTROLÝZOU A TECHNICKÉHO
Bezmembránový systém (napr. CHLORINSITU II)
1 kg Cl2 = 4,0 kg soli á 0,2 € + 7,9 kWh á 0,08409 
€ = 1,464 € = 44,104 Sk

Optimalizovaný membránový systém (napr. 
CHLORINSITU III)

1 kg Cl2 = 3 kg soli á 0,20 € + 4,7 kWh á 0,08409 € 
= 0,995 € = 29,097 Sk
Tieto porovnania sú prepočítané pre zariadenia 
s kapacitou 1 kg Cl2/h.

Cena technického chlórnanu a plynného chlóru
Chlórnan technický 1 kg = 0,30 € reálne pri 13 % 
Cl2, 1kg = 2,3 € = 69,52 Sk
Plynný chlór 1 kg = cca 1,327 € = cca 40,0 Sk

Z  porovnania nákladovosti vyplýva, že naj-
nižšie náklady na 1 kg Cl2 sú pri výrobe chlór-
nanu membránovou elektrolýzou 0,995 €, po-
tom bezmembránovou elektrolýzou 1,464 
a najvyššie náklady sú pri technickom chlórna-

ne 2,3 €. Náklady pri výrobe chlórnanu sodné-
ho membránovou elektrolýzou sú dokonca niž-
šie ako pri plynnom chlóre, kde ešte do nákla-
dov neboli zahrnuté náklady na revízie a prená-
jom fl iaš.

Z  porovnania priamych prevádzkových ná-
kladov pri doterajšej prevádzke bezmembráno-
vých elektrolyzérov sú náklady na 1 m³ vyrobe-
nej vody 0,000498 €.

Tento príspevok zo zborníka Zdravotné za-
bezpečenie pitnej vody (Zborník odborných prác 
z konferencie. Banská Bystrica, 9. – 10. apríl 2013. 
Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013. ISBN 978-80-
971272-0-6) publikujeme na  vyžiadanie a  so sú-
hlasom autora.
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1 000 l/s a  je najvýznamnejším zdrojom pitnej 
vody v rámci VVS. V roku 2012 úpravňa vyrobi-
la 14,245 mil. m3.

Pitná voda sa dodáva prostredníctvom Vo-
dárenského systému Starina-Košice (VSS-K) do 
7 okresov: Snina, Humenné, Michalovce, Vra-
nov nad Topľou, Trebišov, Prešov a Košice, kde 
žije cca 400 000 obyvateľov. Pred uvedením do 
prevádzky je aj privádzač smerom na Giraltov-
ce, Stropkov a Svidník. VSS-K zabezpečuje výro-
bu a dopravu pitnej vody až do Košíc potrubím 
DN 1 000 o dĺžke cca 145 km. Voda sa po trase 
odovzdáva jednotlivým závodom, ktoré ďalej 
zodpovedajú za kvalitu a dodávku pitnej vody 
až priamo ku spotrebiteľom, vrátane dodatoč-
ného hygienického zabezpečenia vody.

Hygienické zabezpečenie upravenej vody 
sa prvotne zabezpečuje na ÚV Stakčín dáv-
kovaním plynného chlóru na hodnotu 0,30 – 
0,32 mg Cl2/l na výstupe z úpravne. Vyššie dáv-
ky nie sú možné, pretože hneď pod úpravňou 
je priamo z potrubia (bez VDJ) odber pre obec 
Stakčín. Ďalšia dezinfekcia vody počas jej do-
pravy až do Košíc sa na trase VSS-K nevykonáva.

V rámci sledovania kvality vody dopravova-
nej VSS-K sa pravidelne (min. 1x mesačne) na 
7 odberných miestach (Humenné, Vranov nad 
Topľou, Parchovany, Hanušovce, DU-18 Petič, 
Prešov a  Košice) vykonávajú odbery a  analýzy 
vzoriek. Aj keď sa voda dopravuje na vzdiale-
nosť 145 km a až do Košíc je doba zdržania vody 
v potrubí cca 4 dni, nezaznamenali sme mikro-
biologicky nevyhovujúce vzorky. Napriek tomu 
v roku 1996 sa uvažovalo s možnosťou nahra-
denia chlóru chlórdioxidom. Zo strany vtedaj-
šieho vedenia našej spoločnosti však táto myš-
lienka nebola podporená. Opakovane sme sa 
k tomu vrátili v roku 2004, a to najmä z týchto 
dôvodov:
  dlhá doba zdržania vody v potrubí pri dopra-

ve do Košíc cca 4 dni a podľa vtedy dostup-
ných informácií z literatúry aj od dodávateľov 
tejto technológie, chlórdioxid mal mať pod-
statne dlhodobejší účinok ako chlór 

  nutnosť výmeny zastaraných tlakových chlo-
rátorov na ÚV Stakčín a stále sa sprísňujúca 
legislatíva v  oblasti civilnej ochrany pre ob-
jekty, kde sa používa chlór (povinnosť vy-
budovania autonómneho varovného systé-
mu pre obyvateľstvo pre prípad úniku chló-
ru mimo objektu, odborné školenia obsluhy, 
cvičenia v  objekte, vybavenie ochrannými 
pomôckami atď.), použitím metódy výroby 
chlórdioxidu pomocou chloritanu sodného 
a  kyseliny chlorovodíkovej by sa tieto kom-
plikácie vylúčili

  podľa dostupných informácii bola deklarova-
ná nižšia agresivita vody ošetrenej chlórdio-
xidom voči oceľovému potrubiu, ktoré je po-
užité aj na trase VSS-K 

  v  oblasti kvality vody bolo deklarované pri 

použití chlórdioxidu na dezinfekciu podstat-
ne nižšie riziko tvorby vedľajších produktov 
dezinfekcie ako u chlorácie (napr. THM)

  pH upravenej vody v  úpravni vzhľadom na 
používanie vápna má hodnotu 8 až 8,5. So 
stúpajúcou hodnotou pH klesá účinnosť 
chlóru, pričom u  chlórdioxidu sa uvádza 
mierne opačný účinok. 

Pri zvažovaní možnosti zmeny zdravotného 
zabezpečenia pitnej vody sa brali do úvahy aj 
isté negatívne skúsenosti s chlórdioxidom, kto-
ré už boli po jeho zavedení na Slovensku zná-
me. Na základe stanoviska vtedajšieho ŠZÚ 
v Košiciach nám vyplynula povinnosť zabezpe-
čiť najskôr vypracovanie odbornej štúdie, ktorá 
objektívne posúdi zmenu zdravotného zabez-
pečenia vody v úpravni vody Stakčín.

Štúdia bola objednaná vo VÚVH v Bratisla-
ve. Bola zameraná na objektívne posúdenie 
vplyvu zmeny dezinfekcie vody chlórom, resp. 
chlóramonizáciou na dezinfekciu vody chlórdi-
oxidom z hľadiska jeho možného agresívneho 
pôsobenia na prevádzkovaný distribučný sys-
tém pri jeho interakcii s  materiálom potrubia 
a inkrustami, ako aj z pohľadu tvorby vedľajších 
produktov dezinfekcie. Na základe záverov štú-
die VÚVH neodporúčal aplikovať chlórdioxid 
na zdravotné zabezpečenie vody v diaľkovode 
Starina-Košice, preto sa pristúpilo k rekonštruk-
cii chlórového hospodárstva. Rekonštrukcia sa 
ukončila v decembri 2003 [2].  

ELEKTROLYZÉRY CHLORINSITU III
V súvislosti s platnosťou zákona č. 42/1994 

Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ne-
skorších platných predpisov je každý, kto vyu-
žíva plynný chlór vo výrobnom procese, povin-
ný vybudovať varovný a vyrozumievací systém 
s následným monitoringom na možnom zasiah-
nutom území. Vybudovanie tohto systému je fi -
nančne náročné a  nerieši problémy so samot-
ným únikom chlóru. Z toho dôvodu sa VVS roz-
hodla nahradiť plynný chlór iným dezinfekčným 
prostriedkom. Pri výbere náhrady dezinfekčné-
ho prostriedku sa vychádzalo z prevádzkových 
a  ekonomických podmienok, kvality vodovod-
nej siete a  spôsobu zásobovania. Ako vhodný 
variant prichádzal do úvahy chlórnan sodný vy-
rábaný elektrolýzou z chloridu sodného [3]. 

Prvé zariadenia ProMinent Chlorinsitu III 
boli uvedené do skúšobnej prevádzky kon-
com  roku 2010 na objekte RK Torysa a  Vyšný 
Slavkov. V  prvých dňoch prevádzkovania bola 

zaznamenaná zvýšená spotreba soli na výro-
bu, ktorá súvisela s  dennou regeneráciou ion-
tomeničovej kolóny, a  to v  súvislosti s  nasta-
vením pre maximálny výkon reaktora. Po pre-
hodnotení celkových priemerných výkonov sa 
v súčasností vykonáva regenerácia 1x za 3 – 5 
dní podľa tvrdosti vstupnej vody, čím sa výraz-
ne znížila spotreba soli. Doteraz máme inštalo-
vaných 13 elektrolyzérov a ďalšie sú  plánova-
né v roku 2013. 

Z  doterajšej prevádzky týchto zariadení 
oproti plynnému chlóru vyplývajú nasledovné 
výhody: 
–  odstránenie nebezpečenstva úrazu pri mani-

pulácii s plynovými tlakovými nádobami
–  zmiernenie požiadaviek pre dodržiavanie 

predpisov BOZP oproti plynnému chlóru 
–  jednoduchá manipulácia so soľou oproti 

plynnému chlóru
–  odpadá povinnosť pravidelných školení pre 

prácu s plynmi
–  nie je potrebné vykonávať ročné prehliadky 

(nejde o vyhradené technické zariadenia)

Tabuľka 1: Prehľad elektrolyzérov Prominent Chlorinsitu III
Závod Umiestnenie Výkon Prietok Rok osadenia

Košice

ČS Drienovec 600 g Cl2/h cca 160 l/s 2010

VDJ Ťahanovce 600 g Cl2/h cca 250 l/s 2010

Vodojem Z1 - KVP 100 g Cl2/h cca 30 l/s 2011

ÚČS 600 g Cl2/h cca 60 l/s 2011

ÚV Bukovec I. etapa 600 g Cl2/h
500 l/s

2013

ÚV Bukovec II. etapa 600 g Cl2/h -

Michalovce
ÚV Hrádok 200 g/h 25 l/s 2012

ČS Strážske 50 g/h 15 l/s 2012

Prešov
ČS Vyšný Slavkov 200 g Cl2/h 90 l/s 2010

RK Torysa 100 g Cl2/h 10 - 80 l/s 2010

Trebišov ÚV Borša 20 - 25 g/l 18 - 45 l/s 2012

Svidník

ČS Ladomírka 100 g Cl2/h 4 - 8 l/s 2012

Svidník VDJ za Domovom dôchodcov 100 g Cl2/h 6 - 16 l/s -

Stropkov VDJ, I. TP 100 g Cl2/h 13 -30 l/s -
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–  odstránenie požiadaviek na zriadenie skladu 
chlóru

–  nie je potrebné vybavenie a údržba zariade-
nia na únik chlóru

Nevýhodou je ručné napĺňanie zásobníka 
na soľ z 25 kg vriec, ktoré sa vykonáva jedenkrát 
týždenne. Dopĺňanie zásobníka solí je možné 
riešiť z  veľkokapacitných  big-bagov, avšak za 
súčasných fi nančných podmienok nebol tento 
investičný zámer zrealizovaný.

UV ŽIARENIE 
S vývojom nových technológií a poznatkov 

vo vodárenstve prehodnocuje naša spoločnosť 
klasický prístup k  zdravotnému zabezpečeniu 
pitnej vody, so snahou o zavádzanie modernej-
ších a  bezpečnejších metód do svojich prevá-
dzok. Aj keď dezinfekcia UV žiarením je vo sve-
te bežná, na Slovensku je realizovaných len nie-
koľko aplikácií. Keďže ide o  metódu, ktorá je 
bezpečná, neovplyvňuje senzorické vlastnosti 
vody, nevytvára vedľajšie produkty, je nenároč-
ná na prevádzku, atď., má budúcnosť aj v našej 
spoločnosti.

Naše prvé skúsenosti s UV žiarením siaha-
jú do 90-tych rokov, kde sme realizovali za-
riadenie na UV dezinfekciu Katadyn typu VR-
2G-200. UV žiarič bol umiestnený pred aku-
mulačnou nádržou na úpravni vody Giraltov-
ce. Výsledný efekt dezinfekcie bol vzhľadom 
na charakter upravovanej vody priamo z rieky 
Topľa veľmi dobrý, no problém bol v nespráv-
nom umiestnení dezinfekčného zariadenia. 
Dĺžka výtlačného potrubia bola cca 1,5 km a za 
tým bol vodojem. Na tejto trase a v samotnom 
vodojeme dochádzalo k  sekundárnej konta-
minácii, takže aj naďalej sa muselo chlórovať. 
Okrem toho jedna lampa vydržala maximálne 
3 mesiace, jej cena bola 30  000 Sk, takže na tú 
dobu príliš ekonomicky náročné riešenie. Za-
riadenie je technicky zastaralé, jeho ďalšie vy-
užitie sa neplánuje.

V súčasnosti už máme realizovaných 5 apli-
kácií dezinfekcie UV žiarením a  v  tomto roku 
pripravujeme ďalšie dve, z toho jedno zariade-
nie pre mesto Michalovce, kde v súčasnosti je 
už voda pre polovicu mesta upravovaná touto 
technológiou a ďalšie zariadenie pre časť Košíc, 
pre vodu z  podzemných zdrojov, ktorá je veľ-
mi kvalitná. 

 VDJ JELŠAVA – DECEMBER 2009 

Zariadenie bolo osadené v období výskytu 
zvýšenej koncentrácie PAU v  Muránskom sku-
pinovom vodovode za kolónami s  granulova-
ným aktívnym uhlím pre spotrebisko Jelšava. 
Je inštalované v  armatúrnej komore vodoje-
mu, voda je dezinfi kovaná v mieste za odtokom 
z vodojemu. 

Ide o zariadenie typu Dulcodes W s automa-
tickým mechanickým stieraním, ktoré pracuje 

s  lampami High-Flux 2 x 230 W s výkonom 64 
m3/hod. [4]

 MEDZILABORCE 

Rozhodujúcim zdrojom pitnej vody pre 
mesto Medzilaborce je ÚV Danová. Z  tohto 
zdroja je zásobovaná aj obec Vydraň. Úpra-
va vody je jednostupňová s  možnosťou dez-

infekcie plynným chlórom, v  súčasnosti sa 
pripravuje jej rekonštrukcia. Na akumuláciu 
vody slúžia tri vodojemy (VDJ Vydraň, VDJ 
DTP a VDJ HTP). 

Naším cieľom je pre celé mesto hygie-
nicky zabezpečiť pitnú vodu UV žiarením. 
V   roku 2011 boli osadené dve zariadenia, 
a   to DUV 1A145-10-50 vo vodojeme Vydraň 
(2x100 m3) na prietok 5 m3/h (1,388 l/s) a DUV 
4A300H-10-150 použité v jednej komore vodo-
jemu DTP Medzilaborce (1x400 m3) navrhnuté 
na prietok 67 m3/h (18,6 l/s). 

Zariadenia boli osadené na zásobnom po-
trubí na výstupe z  vodojemov. Týmito dvo-
mi zariadeniami bola zdravotne zabezpečená 
voda pre spotrebisko Vydraň a dolnú časť mes-
ta Medzilaborce. V roku 2012 bolo osadené ďal-
šie zariadenie DUV 2A300N-10-150 na prietok 
6,9 l/s pre hornú časť mesta. Zmena dezinfekcie 
vody z chlórnanu sódneho na UV žiarenie pre 
poslednú časť mesta (Sídlisko Vrch) bude rieše-
ná v rámci rekonštrukcie ÚV Danová. Jestvujú-
ce zariadenie na dávkovanie plynného chlóru 
na ÚV je naďalej plne k dispozícii [5].

Tieto zariadenia fi rmy UV LIT sú vybave-
né funkciou chemického čistenia, ktoré sa vy-
konáva kyselinou šťaveľovou. Garantovaná ži-
votnosť UV lampy je minimálne 12 000 hodín. 
Vo VDJ DTP boli vymenené lampy po odpraco-
vaných 12  233 hodinách. Vo VDJ Vydraň bola 
vymenená lampa po 7648 pracovných hodi-
nách z dôvodu trhliny na kremíkovom skle kry-
tu v dôsledku vysokého poklesu teplôt, nakoľ-
ko v objekte nie je zabezpečené vykurovanie. 

Kvalita pitnej vody z rozvodnej siete po dez-
infekcii UV žiarením je prezentovaná v tabuľke 
3, kde sú hodnotené mikrobiologické a biolo-
gické ukazovatele. Zaevidované bolo prekro-
čenie limitu v  3 vzorkách na koncovej vetve 
vodovodu, a  to v  období odstraňovania po-

Obrázok 4 Zásobovanie pitnou vodou z úpra-
vne vôd Danová
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ruchy na verejnom vodovode. Ostatné vzorky 
neprekročili limit stanovený NV SR č. 354/2006 
Z. z. v znení č. 496/2010 Z. z., z čoho vyplýva, 
že použitie UV dezinfekcie je účinné a dokáže 
efektívne zdravotne zabezpečiť pitnú vodu.

 MICHALOVCE

Mesto Michalovce je zásobované z podzem-
ných zdrojov, voda je akumulovaná v  3 vodo-

jemoch. Zmena dezinfekcie vody z  plynného 
chlóru na UV žiarenie bola realizovaná v októbri 
2012 vo vodojeme Biela Hora (2 x 200 m3), z kto-
rého je zásobovaná polovica mesta. Zariadenie 
bolo inštalované na zásobnom potrubí na vý-
stupe z VDJ.
Technické parametre dezinfekčného zariadenia:
Výrobca: UV LIT 
Typ: DUV-6A500-10-250-T-M

Počet UV lámp: 6 ks
Prietok: 432 m3 /h
Stieranie lámp: automatické mechanické a che-
mické 
Max. príkon:
dezinf. komora a ovl. skrinka: 3,8 kW
preplachovací blok: 0,25 kW
objem dezinfekčnej komory: 160  l

Mikrobiologické hodnotenie kvality pitnej 
vody zdravotne zabezpečenej UV žiarením po-
tvrdilo vyhovujúcu účinnosť inštalovaného za-
riadenia. V roku 2013 sa plánuje riešiť dezinfek-
cia vody týmto spôsobom aj pre druhú polovi-
cu mesta. 

OZONIZÁCIA
V roku 1984 bola v  rámci výstavby ÚV Bar-

dejov navrhnutá na dezinfekciu vody ozonizá-
cia. Na výrobu ozónu slúžili ozonizátory vyro-
bené ako prototypy pod názvom SIGMA PRE-
FA. Samotná ozonizácia pozostávala z prívodu 
vzduchu, chladiacich zariadení typu FRIGERA, 
sušičiek zo silikagélovou náplňou, ozonizáto-
rov, rozvodov ozónu a keramických trubíc pre 
absorbciu ozónu a  jeho jemné rozptýlenie vo 
vode. Samostatnou súčasťou boli elektrické 
transformátory umiestnené v  trafokobkách. 
Elektrický výboj pre výrobu ozónu vznikal na 
suchých sklenených trubiciach umiestnených 
v ozonizátore v počte 180 ks s dĺžkou jednej tru-
bice cca 150 cm. V prípade, že sa do ozonizáto-
ra dostal nedostatočne vysušený vzduch, do-
chádzalo k  praskaniu trubíc, pričom samotná 
výmena bola veľmi komplikovaná (demontáž 
tesnení, celého veka ozonizátora a samotné ur-
čenie prasknutej trubice). Po každej demontáži 
nasledovali skúšky tesnosti.

Vyrobené množstvo ozónu bolo dávko-
vané do usadzovacích nádrží v  úpravni vody 
a do akumulačnej nádrže. Dávkovanie do usa-
dzovacích nádrží sa nevykonávalo, pretože 
ozón sa nestačil spotrebovať na dezinfekciu, 
veľká časť sa dostala do vzduchu a  nakoľko 
išlo o  uzavretý priestor, jeho koncentrácia vo 
vzduchu ohrozovala bezpečnosť pracovníkov. 
Do akumulačnej nádrže sa ozón dávkoval ne-
celé tri mesiace. Kvalita vody po stránke biolo-
gickej a  mikrobiologickej bola výborná, voda 
mala charakteristický modrastý nádych. Po ur-
čitom čase začali praskať aj keramické trubi-
ce v AN, čím dochádzalo k zväčšeniu bubliniek 
unikajúceho ozónu a jeho vplyv sa strácal. Na-
koľko nebolo možné regulovať množstvo ozó-
nu vo vode tak, aby nedochádzalo k  jeho vy-
parovaniu vo vodojeme, všetky železné kon-
štrukcie počas dvoch mesiacov boli čiastočne 
skorodované. K tomu, že sme ustúpili od jeho 
použitia, prispeli hlavne:
–  vysoká energetická náročnosť
–  nevyriešené keramické trubice
–  časté praskanie trubíc v ozonizátore
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Tabuľka 2 Prehľad zariadení s UV žiarením pre mesto Medzilaborce – technické údaje 

Parameter Jednotka
Miesto osadenia

VDJ Vydraň VDJ DTP
Vodomerná šachta 

„Pod čerešňou“

Typ zariadenia DUV 1A145-10-50 DUV 4A300H-10-150 DUV 2A300N-10-150

Typ UV lampy DB 145 DB 300N DB- 300H

Počet UV lámp ks 1 4 2

Prietok l/s 0,5 10 4

Maximálny príkon.
dezinf. komora a ovládacia skrinka
preplach. blok

kW
0,2

0,25
1,12
0,25

0,56
0,25

Objem komory l 4 42 19,6

Tabuľka 3 MB a B ukazovatele pitnej vody v rozvodnej sieti po UV žiarení za rok 2012 

Názov ukazovateľa Jednotka Limit* Min. Max.
Počet 

vzoriek
Počet závad-
ných vzoriek

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 31 0

Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 4 15 31 3

Enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 31 0

Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 200 0 46 31 0

Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 50 0 24 31 0

Bezfarebné bičíkovce jedince/ml 0 0 0 31 0

Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 31 0

Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 31 0

Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 31 0

Mŕtve organizmy jedince/ml 30 20 32 31 1

Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 10 0 0 31 0

Abioseston pokryv.p. v % 10 1 2 31 0

* Limit podľa NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.

Tabuľka 4 Počet závadných stanovení mikrobiologických a biologických ukazovateľov a chlóru v rozvodnej sieti 
za roky 2003 – 2012 vo VVS

Rok  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Závadné stanovenia 140 181 168 74 12 52 25 27 7 3

Stanovenia spolu 32021 26577 24789 32609 34495 33594 30711 32669 29234 29915

% závadnosti 0,44 0,68 0,68 0,23 0,03 0,15 0,08 0,08 0,02 0,01

Voľný chlór 247 157 155 85 20 54 3 6 11 5
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Voda v krajine

Protipovodňová ochrana Bratislavy
v átriu Ministerstva životného prostredia SR

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Hovoriť o protipovodňovej ochrane Bratisla-
vy by však určite nebolo možné bez poukáza-
nia na historické aspekty povodní, ktoré po stá-
ročia znepríjemňovali život obyvateľom nášho 
hlavného mesta, ale aj celej Podunajskej níži-
ny. A tak sa scenáristi výstavy najskôr rozhodli 
fotodokumentačne spracovať podrobnú histó-
riu najväčších a najrozsiahlejších povodní v Bra-
tislave, ktoré sú síce pravidelne zaznamenáva-

né až od roku 1897, no začiatky protipovodňo-
vých opatrení na Dunaji sa spájajú už s rokom 
1426, keď kráľ Žigmund Luxemburský otvore-
ným príkazom nariadil všetkým majetným ob-
čanom a  šľachticom na území horného Žitné-
ho ostrova povinnú organizovanú ochranu pro-
ti povodniam. Zákon z  roku 1569 už dokonca 
prikazoval majiteľom pozemkov na území Bra-
tislavskej a  Komárňanskej župy odpracovať 6 

dní v roku na výstavbe ochranných hrádzí. Od 
roku 1871 bola však už výstavba a údržba hrá-
dzí zverená len vodným družstvám pôsobiacim 
na tomto území.

V decembri roku 2000 vstúpila do platnos-
ti Rámcová smernica o vode, ktorá zjednotila 
dovtedajšie nekoordinované smernice v  rámci 
vodohospodárskej politiky Európskej únie. Ten-
to nový prístup k ochrane vôd umožnil vytvo-

V dňoch 11. - 22. marca 2013 sa v átriu Ministerstva životného prostredia uskutočnila ďalšia z plánovaných výstav rezortu. 

Tentoraz sa na nej predstavili vodohospodári z bratislavského odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podni-

ku, š.p., ktorí sa rozhodli verejnosti priblížiť priebeh, ukončenie a význam najväčšej investičnej akcie slovenských vodohos-

podárov v posledných rokoch. Výstava pod názvom Bratislava – protipovodňová ochrana tak veľmi podrobne zdokumento-

vala vybudovanie najrozsiahlejšej protipovodňovej ochrany nášho hlavného mesta v jeho doterajšej histórii.

LITERATÚRA
[1] NV SR č. 354/2006 Z.z. v znení NV SR č. 496/2010 Z.z. 
[2] Riganová N., Jelinková M.: Prevádzkové skúsenosti s dezinfekciou pitnej 
vody vo VVS, a.s., Košice , konf. Tatranská Štrba 2008 
[3] Šuťak D., Kočiško R., Riganová N.: Zdravotné zabezpečenie pitnej 
vody chlórnanom sodným vyrobeným membránovou elektrolýzou vo

vodárenských prevádzkach, konf. Kvalita vody vo VVS, a.s. , Košice 2012 
[4] Riganová N., Kočiško R., Kopecký J.: Odstránenie PAU z  pitnej vody 
v Muránskom skupinovom vodovode, konf. Pitná voda, Tábor 2010 
[5] Kaduk J. : Dezinfekcia vody UV žiarením vo VVS, a.s., konf. Kvalita vody vo 
VVS, a.s. , Košice 2012

–  slabá možnosť regulácie spotreby
–  korózia výtlačného oceľového potrubia.

KVALITA PITNEJ VODY:
Z prehľadu počtu závadných stanovení (ta-

buľka 4) vyplýva, že kvalita pitnej vody z mikro-
biologického hľadiska sa v priebehu posledných 
10-tich rokov zlepšila v rámci celej spoločnosti. 
K zlepšeniu prispela aj výmena chlórovacích za-
riadení za zariadenia modernejšie, s presnejším 
dávkovaním a  nižšou poruchovosťou.

ZÁVER 
Aj napriek tomu, že dominantnou metó-

dou zdravotného zabezpečenia v našej spoloč-
nosti je stále dezinfekcia prostriedkami na báze 
chlóru, trendom spoločnosti je minimalizovať 
prevádzky s plynným chlórom a nahrádzať ich 
bezpečnejšími metódami. Zároveň smerujeme 
k  novým technológiám s  cieľom zlepšovať vý-
slednú kvalitu pitnej vody pre spotrebiteľa. Pri 
výbere spôsobu dezinfekcie je dôležité prihlia-

dať na špecifi ká daného vodovodu, ako aj sa-
motnej kvality upravovanej vody.

Tento príspevok zo zborníka Zdravotné za-
bezpečenie pitnej vody (Zborník odborných prác 

z konferencie. Banská Bystrica, 9. – 10. apríl 2013. 
Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013. ISBN 978-80-
971272-0-6) publikujeme na vyžiadanie a  so sú-
hlasom autora.

Graf 1 Závadnosť mikrobiologických a  biologických ukazovateľov a  voľného 
chlóru v rozvodnej sieti v rámci VVS

Zaznamenali sme / výstava
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riť jednotný systém hodnotenia vôd v jednotli-
vých krajinách únie, ako aj rovnaký postup pri 
určovaní cieľov a vytváraní nevyhnutných opat-
rení na ochranu a zlepšenie stavu vôd. 

Z hľadiska protipovodňovej ochrany na Slo-
vensku si určite najvýznamnejšiu a  najnalieha-
vejšiu pozornosť vyžiadala otázka protipovod-
ňovej ochrany hlavného mesta Bratislavy, keďže 
ide o miesto s najväčšou koncentráciou obyva-
teľstva, ktoré je súčasne lokalizované na brehoch 
medzinárodného vodného toku. Zo 172 kilomet-
rov slovenského úseku Dunaja pripadá 142 km 
na hranicu s  Maďarskom a  8 km s  Rakúskom. 
Zvyšných 22  km tvorí úsek, ktorého obidva bre-
hy si musíme pred povodňou chrániť sami. 

História nás presviedčala, že ochrana Brati-
slavy pred povodňami bola stále nedostatočná. 
Na jednom z vystavených panelov boli napríklad 
zdokumentované najväčšie vodné stavy a prie-
toky, ktoré boli na Dunaji v Bratislave od čias pra-
videlného merania zaznamenané. Najvyšší vod-
ný stav Dunaja vo výške 991 cm bol dosiahnutý 
16. augusta 2002. No najväčší prietok vody bol 
zaznamenaný 19. septembra 1899, keď sa Du-
najom za jednu sekundu valilo 10 870 m3 vody. 
Povodeň v  roku 2002 zapríčinili predovšetkým 
extrémne zrážky v Bavorsku a Dolnom Rakúsku, 
ktoré spadli už do predtým nasýteného povo-
dia, pričom väčšina povodní na Dunaji je ovplyv-

ňovaná buď vysokými zásobami snehu v Alpách 
a náhlym oteplením, alebo extrémnymi zrážka-
mi na rakúskych a nemeckých úsekoch Dunaja.

Na vystavených paneloch sa však návštev-
ník výstavy mohol oboznámiť aj s bohatým fo-
todokumentačným materiálom z  najväčších 
povodní novodobej histórie, ktorými boli po-
vodne v roku 1954, 1965, 2002 a 2006. Posled-
ná povodeň v roku 2010 bola však už elimino-
vaná novou stavbou protipovodňovej ochrany 
Bratislavy s  tzv. mobilným hradením, zvyšujú-
cim pevné brehy až na úroveň tzv. 1000-roč-
nej vody s prietokom 13 500 m3/s. (Pre porov-
nanie - doteraz najvyšší zaznamenaný prietok 

bol z už spomínaného roku 1899, ktorý dosaho-
val 10 870 m3/s).

Povodeň v auguste 2002 jasne demonštro-
vala nedostatočnú protipovodňovú ochranu 
mesta Bratislava. Preukázalo sa, že preliatie, 
resp. pretrhnutie existujúcej ľavostrannej pro-
tipovodňovej línie Dunaja by nespôsobilo iba 
zaplavenie významnej časti Bratislavy (vrátane 
priemyselnej zóny), ale aj podstatnej časti Žit-
ného ostrova a Podunajskej nížiny v oblasti Ma-
lého Dunaja. Pretrhnutie pravostrannej hrádze 
rieky Dunaj by spôsobilo podobné škody ako 
na jeho ľavom brehu. Najväčšia obývaná mest-
ská časť Petržalka (asi 150  000 obyvateľov) by 
bola zaplavená vo veľkom rozsahu, siahajúcom 
až na územie Rakúska a Maďarska.

To všetko urýchlilo rozhodnutie zrealizo-
vať doteraz najrozsiahlejšiu protipovodňovú 
ochranu nášho hlavného mesta, ktorá sa stala 
aj najväčšou investičnou akciou Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. 

Projektové práce na vybudovanie systémo-
vých protipovodňových opatrení v  meste Bra-
tislava sa začali už v máji roku 2004, teda ešte 
pred schválením žiadosti o poskytnutie pomo-
ci z Kohézneho fondu Európskej únie, ktorú Eu-
rópska komisia schválila v decembri roku 2005. 
Na základe tohto rozhodnutia miera pomoci EÚ 
na projekt predstavovala 85 % oprávnených ná-

kladov, pričom maximálna čiastka pomoci z EÚ 
bola 26  552  936 €. Štátny rozpočet SR sa po-
dieľal na spolufi nancovaní 10 % a  5 % z  opráv-
nených nákladov projektu bolo hradených zo 
zdrojov Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku, š. p.

Po schválení projektu sa rozbehli projektové 
a stavebné práce na jednotlivých úsekoch (tzv. 
aktivitách), ktoré prehľadne zdokumentovala 
na jednotlivých paneloch aj táto výstava. Zho-
toviteľom stavby sa po úspešnom výberovom 
konaní stala akciová spoločnosť Váhostav Žilina.

Koncom roka 2010 bola stavba Bratislava - 
protipovodňová ochrana skolaudovaná, pri-

čom celkové investičné výdavky projektu do-
siahli 32  648  356,06 €, z  toho stavebné práce 
27 091 291,48 €. Túto stavbu však ešte pred jej 
skolaudovaním v máji a júni 2010 preverili mi-
moriadne zvýšené prietoky, pričom novovy-
budované objekty protipovodňovej ochrany 
i s mobilným hradením ochránili Devín a Devín-
sku Novú Ves pred zaplavením časti ich intravi-
lánov a poškodením majetku občanov.

Systémová komplexná protipovodňová 
ochrana v intraviláne Bratislavy znamená v ko-
nečnom výsledku vybudovanie dostatočne vy-
sokej neprerušovanej ochrannej protipovodňo-
vej brehovej línie pevného aj mobilného cha-
rakteru tak, aby takzvaná návrhová povodeň 
neškodne pretiekla záujmovým územím mes-
ta. Jeho nutnou súčasťou je aj zabezpečovacia 
činnosť počas povodňových stavov, nakoľko 
niektoré prvky protipovodňovej ochrany majú 
spomínaný mobilný charakter.

Ako to však na otvorení výstavy zdôraznil I. 
štátny tajomník Ministerstva životného prostre-
dia SR, Ing. Vojtech Ferencz, PhD., výstavou Bra-
tislava – protipovodňová ochrana sme si pripo-
menuli nielen najvýznamnejšiu investičnú ak-
ciu Slovenského vodohospodárskeho podniku 
v posledných rokoch, ale túto príležitosť súčas-
ne využívame aj na zamyslenie sa nad význa-
mom protipovodňovej ochrany a jej ďalšej ne-

vyhnutnej realizácie i  v  ostatných regiónoch 
Slovenska.

Výstava, ktorú mali možnosť vidieť návštev-
níci Ministerstva životného prostredia, tak pod-
ľa slov Vojtecha Ferencza predstavila jedno 
z  úžasných protipovodňových diel korešpon-
dujúcich s  jednotnou vodohospodárskou poli-
tikou Európskej únie, pričom Ministerstvo život-
ného prostredia bude aj v ďalšom období maxi-
málne podporovať systémové protipovodňové 
opatrenia, ktorých rozhodujúcim realizátorom 
je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Foto: Ing. Eva Šimová

Zaznamenali sme / výstava

Výstavu otvoril I. štátny tajomník Ministerstva životného prostredia, 
Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Vedľa neho (sprava doľava) hovorca MŽP SR, 
Mgr. Maroš Stano; generálny riaditeľ SVP,š.p. Banská Štiavnica, Ing. Marián Supek; riaditeľ bratislavského 
odštepného závodu SVP,š.p., Ing. Juraj Soták; a jeho technický námestník, Ing. Milan Tomovič.

Výstava zaujala významom protipovodňového diela i svojou 
príťažlivou inštaláciou.
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V á s  z v o u  n a  k o n f e r e n c i  s  m e z i n á r o d n í  ú č a s t í

VODNÍ NÁDRŽE 2013

POVODÍ MORAVY, S.P., VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU VĚDECKOTECHNICKOU VODOHOSPODÁŘSKOU 

SPOLEČNOSTÍ, S OSTATNÍMI PODNIKY POVODÍ A PARTNERY

Témata konference

• Provoz nádrží a vodohospodářských soustav
• Provozování malých vodních nádrží
•  Plánovaní v oblasti vod – plány dílčích povodí
•  Eutrofi zace nádrží, eroze, transport a zdroje 

živin

•  Speciální ochrana povodí – vodárenské 
nádrže

•  Speciální ochrana povodí – koupací oblasti
• Revitalizační projekty – konkrétní příklady

25. – 26. září 2013, hotel OREA Voroněž, Brno

17. – 21. září, Praha
Stavební veletrh FOR ARCH  každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, 
své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci 
dalších souvisejících oborů. 

Zájem o technologické systémy pro vodní hospodářství roste, ať již se jedná o dodávky, konzultace nebo chemii. Veletrh 

FOR ARCH 2013 je místem i pro prezentaci technologických novinek v oboru vodohospodářských staveb a technických 
zařízení jako jsou kanalizace, vodovody, čerpadla, armatury či domácí vodárny. Poptávka stavebníků zahrnuje septiky, fi ltry, 
vodoměrné šachty, jímky, zásobníky na pitnou vodu, nádrže na dešťovou vodu i čistírny odpadních vod.

Do 30. května 2013 přijímáme návrhy přednášek včetně abstraktu. 

Více informací naleznete zde: 

http://vodninadrze.pmo.cz/cz/stranka/harmonogram-pro-prednasejici/
Informace poskytne také Mgr. Dušan Kosour: kosour@pmo.cz 

Detailní nabídka pro fi remní prezentaci:

http://vodninadrze.pmo.cz/cz/stranka/nabidka-partnerum-konference/

Kontakt:

Ing. Hana Marková, tel: 225 291 266; fax: 225 291 191; mobil: 739 003 162; e-mail: markova@abf.cz, www.forarch.cz
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, www.abf.cz

FOR ARCH
24. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍ VELETRHY

FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY SAUNY & SPA FOR WASTE

4. veletrh vytápění, 
alternativních zdrojů 

energie a vzduchotechniky

8. veletrh dřevostaveb 
a využití dřeva 

pro stavbu

8. mezinárodní veletrh 
bazénů, bazénových 

technologií a saun

8. veletrh nakládání 
s odpady, recyklace, čištění 

a ekologie
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Sekretariát konferencie

Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s.r.o., Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: +421 903 268 508, e-mail: buchlovicova@vodatim.sk, vodatim@vodatim.sk

Kontakt

NMC spol. s r. o., Makovického 10, 010 01 Žilina
tel: 041 5166661; fax: 041 5006977; e-mail: nmc@internet.sk; web: www.nmc.sk

p r i p r a v u j ú  X V .  k o n f e r e n c i u  s  m e d z i n á r o d n o u  ú č a s ť o u

7 .  r o č n í k  m e d z i n á r o d n e j  o d b o r n e j  k o n f e r e n c i e
E N V I R O - M A N A G M E N T  2 0 1 3

PITNÁ VODA 

VODATÍM S.R.O; SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA; VODOHOSPODÁRSKA SEKCIA RZ SKSI BRATISLAVA, 

W&ET TEAM ČESKÉ BUDĚJOVICE; ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR; ČSAVE – ČESKOSLOVENSKÁ 

ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH EXPERTOV

Témy konferencie
•  Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a 

riadenie
• Technický a technologický audit
• Systémy environmentálneho manažérstva
• Zdroje vody a ich ochrana

• Technológia úpravy vody
• Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
• Doprava vody
•  Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, 

technológie, údržby...

Program konferencie

•  Postavenie Európy na globálnom trhu druhotných surovín
•  Odpady ako príležitosti plynúce z nedostatku prírodných zdrojov
•  Využiteľné technologické riešenia v odpadovom hospodárstve
•  Uplatnenie hodnotenia životného cyklu (Life Cycle Assessment) v 

odpadovom hospodárstve
•  Moderné postupy termického zhodnotenia odpadov a a technológie 

typu Waste to Energy
•  Bioplynové technológie a energetické zhodnocovanie odpadov

•  Financovanie zámerov na likvidáciu a zhodnocovanie odpadov
•  Práca s verejnosťou počas prípravy a realizácie projektov odpadového 

hospodárstva
•  Biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečný odpad
•  Materiálová recyklácia a Eco-materiály
•  Efektívne využívanie zdrojov
•  Skládky a udržateľný spôsob skládkovania
•  Nové myšlienky a koncepty v odpadovom hospodárstve

Dôležité termíny
 31. 5. 2013 termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku (max. 10 riadkov) 
 21. 6. 2013 oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
 16. 8. 2013 odovzdanie príspevkov do zborníka
 20. 9. 2013 odoslanie vyplnených prihlášok

Dôležité termíny
 do 15. 6. 2013 zaslanie abstraktov a registrácie
 do 31. 7. 2013 oznámenie autorom o prijatí príspev-
kov a zaslanie pokynov na vypracovanie rukopisov

 do 15. 10. 2013 konečný termín doručenia rukopisov
 do 15. 11. 2013 uzávierka záväzných prihlášok na 
konferenciu a avíz o platbe, prerokovanie reklamnej 
prezentácie a jej vyplatenie

8. – 10. október 2013, Kúpeľná dvorana, Trenčianske Teplice

15. – 17. október 2013, Štrbské Pleso, hotel Patria

ODPADY AKO VÝZVA
NA ZÁCHRANU NAŠEJ ZEME
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http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/konferencie/manazment-povodi-a-povodnovych-rizik-2013 - slovenská verzia
http://www.vuvh.sk/index.php/en_US/konferencie/manazment-povodi-a-povodnovych-rizik-2013 - anglická verzia

Kontakt

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

olga.halouskova@ekomonitor,cz; seminare@ekomonitor.cz

Kontakt

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava

simkova@vuvh.sk,  tel.: 02/59 343 238

p o ř á d a j í

p r i p r a v u j ú  4 .  v e d e c k ú  k o n f e r e n c i u  s  m e d z i n á r o d n o u  ú č a s ť o u

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE
VE VÝSKUMU A PRAXI VI

MANAŽMENT POVODÍ
A POVODŇOVÝCH RIZÍK 2013

EKOMNITOR, VŠCHT PRAHA, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK BRATISLAVA, ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, 

POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI, FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ 

UNIVERZITY PARDUBICE

RELEVANTNÉ SUBJEKTY SLOVENSKÉHO VODNÉHO HOSPODÁRSTVA V SPOLUPRÁCI S PARTNERMI 

VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY

Program konference
• inovativní sanační technologie
• pilotní ověření inovativních sanačních technologií
• matematické modelováni

•  technologie ukládání vysoce toxických 
a radioaktivních odpadů

• membránové technologie
• biotechnologie

Program konferencie
•  Skúsenosti s implementáciou plánov manažmentu 

povodí na národnej a medzinárodnej úrovni
•  Klimatická zmena a adaptačné opatrenia

•  Povodne a suchá: skúsenosti s implementáciou 
smernice 2007/60/EC Európskeho parlamentu a Rady 
o hodnotení a manažmente povodňového rizika

Důležité termíny
• do 25. 6. 2013 přihlášky referátů a plakátových sdělení v elektronické formě doplněné abstraktem
• do 15. 7. 2013 informace autorům o přijetí příspěvků předběžné přihlášky k účasti bez příspevku
• do 5. 9. 2013 odeslání příspěvků do sborníku

Dôležité termíny
•  do 15. 6. 2013 zaslanie abstraktov a registrácie
•  do 31. 7. 2013 oznámenie autorom o prijatí príspev-

kov a zaslanie pokynov na vypracovanie rukopisov

•  do 15. 10. 2013 konečný termín doručenia rukopisov
•  do 15. 11. 2013 uzávierka záväzných prihlášok na 

konferenciu a avíz o platbe, prerokovanie reklamnej 
prezentácie a jej vyplatenie

16. – 17. říjen 2013, Praha, hotel Populus

11. – 13. december 2013, Bratislava, hotel Družba
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Naši jubilanti

Bude to už trinásť rokov, čo Ing. Aleš Mazáč začal svoju vy-
soko zodpovednú prácu generálneho riaditeľa Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku v  Banskej Štiavnici. Túto funkciu 
zastával plných šesť rokov a  to v  čase veľmi dynamickom po 
všetkých stránkach, aj z pohľadu politického, aj ekonomického.

 Ing. Mazáč sa narodil 2. apríla 1943 v Prešove v rodine ban-
kového úradníka. Po ukončení základnej školy a maturite na je-
denásťročenke začal študovať v  Nitre na Vysokej škole poľno-
hospodárskej (teraz Slovenská poľnohospodárska univerzita) 
odbor poľnohospodárske a  prevádzkové inžinierstvo. Po ab-
solvovaní si štúdium doplňoval na Vysokej škole ekonomickej 
(postgraduál regionálne plánovanie) a na City University v Bra-
tislave.

 Po krátkej kariére ekonóma v JRD Košické Olšany a JRD Rá-
koš a  po absolvovaní vojenskej základnej služby začala v  pa-
mätnom roku 1968 jeho vodohospodárska kariéra na Povodí 
Bodrogu a Hornádu (PBaH) v Košiciach. Tu pracoval ako vedú-
ci fi nančného oddelenia, neskôr vo funkcii vedúceho útvaru ekonomického plánu a fi -
nancií, následne sa stal ekonomickým námestníkom. No nie iba ekonomike patrila jeho 
pozornosť, rokmi sa z neho nevyhnutne stal uznávaný vodohospodár, ktorý dokonale 
poznal problémy protipovodňovej ochrany v povodiach východoslovenských riek, vo-
dohospodárske problémy Východoslovenskej nížiny a tak sa, opäť v pamätnom roku 
1989, stal riaditeľom Povodia Bodrogu a Hornádu. Z tejto funkcie odchádza po dvanás-
tich rokoch do Banskej Štiavnice za generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodár-

skeho podniku (SVP), teda do najvyššej a najzodpovednejšej vo-
dohospodárskej funkcie. Bol členom protipovodňových komisií, 
komisií pre hraničné vody s Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom, 
mal na starosti tvorbu nového zákona o vodách a viaceré súvi-
siace právne normy. V rokoch 2001 až 2004 bol poradcom pre-
zidenta SR pre otázky vodného hospodárstva. Aktívne podpo-
roval činnosť Slovenského priehradného výboru, zaujímal sa 
o priehradné staviteľstvo vo svete a mnohé priehrady v Európe 
a Austrálii aj navštívil, obdivoval a rozumel ich problematike po 
všetkých stránkach. Bol účastníkom mnohých odborných prie-
hradárskych konferencií. Za svoju činnosť bol poctený viacerý-
mi rezortnými vyznamenaniami a konečne aj Krížom preziden-
ta SR za významný prínos pre vodné hospodárstvo Slovenska.

 Milí čitatelia, posúďte sami, viete si predstaviť v  takej vý-
znamnej a zodpovednej funkcii riaditeľa SVP kvalifi kovanejšie-
ho a zodpovednejšieho človeka? Po krátkom pôsobení ako špe-
cialista v Slovenskom vodohospodárskom podniku, odštepnom 

závode v Košiciach (bývalé PBaH) odišiel Ing. Mazáč v roku 2007 do dôchodku.
 Vážený Pán riaditeľ, inžinier Mazáč, milý Aleš! V mene redakčnej rady Vodohospo-

dárskeho spravodajcu Ti ďakujem za Tvoju kvalifi kovanú a vysoko odbornú činnosť pre 
vodné hospodárstvo Slovenska a do nasledovných rokov Ti prajem pevné zdravie, po-
hodu v rodine a veľa radosti z vnúčat. 

Za slovenských vodohospodárov a redakčnú radu VS: Ing. Vladimír Holčík

Od jubilanta sa očakáva, že sa vhodným spôsobom predstaví verejnosti. Podľa 
môjho názoru by sa jubilant o sebe nemal vôbec vyjadrovať. O čom by mal písať, je vy-
jadrenie názoru na problémy, s ktorými sa v živote stretol a ktoré dôverne pozná.

Mne osud určil zaoberať sa problémami vody, ako základnej podmienky života na 
Zemi. Dve dekády v priamom riešení problémov, ďalšie dve v štátnických pozíciách.

Aj keď heslo „Voda je život, chráňme si ju“ sa častým citovaním stalo klišé, hlboká 
pravda jeho obsahu platí neustále. Veď aj svetová veda hľadá vo vesmíre telesá – pla-
néty podobné našej Zemi s predpokladaným výskytom vody - ako podmienky existen-
cie života nášho typu.

Pri spätnom pohľade na obdobie mojej aktívnej činnosti chcem vysloviť obdiv 
a úctu slovenským vodohospodárom, ktorí v ťažkých povojnových rokoch po 2. sveto-
vej vojne vypracovali skvelý dokument – Štátny vodohospodársky plán – ako komplex-
né riešenie problematiky vody v podmienkach Slovenska. Nebolo veľa štátov na svete, 
ktoré by takto komplexne riešili problematiku vodného hospodárstva svojho územia 
pre zabezpečenie potrieb spoločnosti.

Aj v realizácii cieľov tohto plánu sme za polstoročie dosiahli pozitívne výsledky, hoci 
ambície mohli byť väčšie. Vďaka za to patrí našim vysokým školám, ktoré vychovali 
stovky kvalitných odborníkov s úspechom uplatňujúcich svoje vedomosti doma i v cu-
dzine.

Ak sme nedosiahli viac, padá to i na vrub štátnych orgánov, ktoré nie vždy pochopi-
li nadrezortnú potrebu starostlivosti o potreby vodného hospodárstva. V systéme štát-
nych orgánov sa často hral s vodným hospodárstvom akýsi ping – pong a pričleňovalo 
sa k momentálnym prioritám štátu. Raz to bola energetika, poľnohospodárstvo, plav-
ba, zásobovanie pitnou vodou a niekedy aj protipovodňová služba, či iné aspekty využí-
vania vody. Zabúdalo sa, že žiaden monokratický orgán štátnej správy nemôže zabez-
pečiť komplexné riešenie problémov vody, zasahujúcich do všetkých oblastí života spo-
ločnosti. Ani súčasný stav nie je ideálny.

Žiaľ, zo solidárnej príslušnosti k tomu-ktorému rezortu sa aj vodohospodári zača-
li deliť na „malovodárov a veľkovodárov“, na hydroenergetikov, závlahárov, plavební-
kov, či ďalšie odnože a zabúdalo sa, že voda je len jedna a vyžaduje si komplexný nadre-
zortný prístup a tiež jediný ústredný orgán štátnej správy nadrezortnej povahy.

V jednom – aspoň dúfam – sa všetci zhodli. Na „streche Európy“ sa musíme snažiť 
životodarnú vodu čo najviac zadržať a nie ju expresne posielať nevhodne regulovaný-
mi vodnými tokmi do mora. Veď až na výnimky (Dunaj) obhospodarujeme vodu, ktorá 
vo forme zrážok spadne na území Slovenska.

Aj tu však narážame na rôznosť názorov ako to dosiahnuť a zabúdame na nutnosť 
kombinácie rôznych systémov, ktoré sa musia dopĺňať a nie si konkurovať. 

Potrebujeme sieť mnohopočetných drobných prepážok priamo na mieste dopadu 
dažďových zrážok, potrebujeme vo vhodných profi loch vytvoriť retenčné priestory su-
chých nádrží (poldrov), potrebujeme využiť všetky prírodné možnosti akumulovať ne-
vsiaknutú vodu prívalových dažďov. No rovnako potrebujeme aj sieť veľkých vodných 
nádrží, ktoré zachytia povodňové prietoky a  zabránia povodniam na veľkých úze-
miach. Súčasne akumulujú prebytky mokrého obdobia pre nadlepšenie nízkych nedo-
statkových prietokov vo vodných tokoch v suchom období. 

Táto logická symbióza lokálnych a regionálnych opatrení by mala vodohospodá-
rov spájať a  nie evokovať konkurenčný boj o  miere zodpovednosti za hospodárenie 
s vodou.

Vzájomné pochopenie všetkých vodohospodárov a  presadzovanie komplexného 
prístupu k problematike hospodárenia s vodou je to, k čomu by som rád vyzval mojich 
kolegov aj pri pripomienke môjho životného jubilea.

Július Hanus

Dovetok:

Ing. Július Hanus sa narodil 12. februára 1923 v Cinobani-Turíčky. V období svojej 
aktívnej profesijnej kariéry bol stavebným inžinierom, vodohospodárom, ale tiež poli-
tikom, poslancom a  členom viacerých vlád. Jeho vnímanie súčasného vodného hos-
podárstva zaznamenal člen redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu, Ing. Jú-
lius Hétharši, CSc.

Redakčná rada Vodohospodárskeho spravodajca praje týmto Ing. Júliusovi Hanu-
sovi všetko len to najlepšie a najkrajšie do ďalších dní! 

Readakcia VS

Ing. Aleš Mazáč sedemdesiatnikom

90. narodeniny Ing. Júliusa Hanusa

dnejšej v

me s

Bude to 

ubil
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Predpisy, normy

Informácie o nových STN

STN EN ISO 14403-1: 2013 (75 7475) Kva-
lita vody. Stanovenie celkových kyanidov 
a  voľných kyanidov prietokovou analýzou 
(FIA a CFA). Časť 1: Metóda injekčnej prie-
tokovej analýzy (FIA)
STN EN ISO 14403-2: 2013 (75 7475) Kva-
lita vody. Stanovenie celkových kyanidov 
a  voľných kyanidov prietokovou analýzou 
(FIA a  CFA). Časť 2: Metóda kontinuálnej 
prietokovej analýzy (CFA)
Vydaním STN EN ISO 14403-2: 2013 sa ruší 
norma STN EN ISO 14403: 2003 Kvalita vody. 
Stanovenie celkových kyanidov kontinuál-
nou prietokovou analýzou (75 7475).
STN 75 7611: 2013 Kvalita vody. Rádioche-
mické ukazovatele. Celková objemová akti-
vita alfa
Vydaním STN 75  7611: 2013 sa ruší norma 
STN 75 7611: 2005 Kvalita vody. Rádiologické 
ukazovatele. Celková objemová aktivita alfa.
STN 75 7612: 2013 Kvalita vody. Rádioche-
mické ukazovatele. Celková objemová akti-
vita beta
Vydaním STN 75  7612: 2013 sa ruší norma 
STN 75  7612: 2005 Kvalita vody. Rádiologic-
ké ukazovatele. Celková objemová aktivita 
beta.
STN EN 16101: 2013 (75 7035) Kvalita 
vody. Návod na medzilaboratórne porov-
návacie štúdie na ekologické hodnotenie
STN EN 16260: 2013 (75 7208) Kvalita 
vody. Vizuálne skúmanie morského dna 
vlečným pozorovacím zariadením s  diaľ-
kovým ovládaním na zber environmentál-
nych údajov
STN EN ISO 7827: 2013 (75 7544) Kvali-
ta vody. Hodnotenie úplnej aeróbnej bi-
odegradability organických látok vo vod-
nom prostredí. Metóda analýzy rozpuste-
ného organického uhlíka (DOC) 
Vydaním STN EN ISO 7827: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN ISO 7827: 1999.
TNI CEN/TR 16355: 2013 (73 6670) Pre-
ventívne opatrenia proti rozmnožovaniu 
baktérie Legionella vo vodovodných potru-
biach na pitnú vodu vnútri budov
STN EN 15029: 2013 (75 8145) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Hydroxid-oxid železitý
Vydaním STN EN 15029: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 15029: 2006.
STN EN 896: 2013 (75 8160) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Hydroxid sodný

Vydaním STN EN 896: 2013 sa ruší predchá-
dzajúce vydanie STN EN 896: 2005.
STN EN 897: 2013 (75 8161) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Uhličitan sodný
Vydaním STN EN 897: 2013 sa ruší predchá-
dzajúce vydanie STN EN 897: 2005.
STN EN 898: 2013 (75 8162) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Hydrogenuhličitan sodný
Vydaním STN EN 898: 2013 sa ruší predchá-
dzajúce vydanie STN EN 898: 2005.
STN EN 12173: 2013 (75 8180) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Fluorid sodný
Vydaním STN EN 12173: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12173: 2005.
STN EN 1421: 2013 (75 8190) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Chlorid amónny
Vydaním STN EN 1421: 2013 sa ruší predchá-
dzajúce vydanie STN EN 1421: 2005.
STN EN 12126: 2013 (75 8192) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Skvapalnený amoniak
Vydaním STN EN 12126: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12126: 2005.
STN EN 12123: 2013 (75 8193) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Síran amónny
Vydaním STN EN 12123: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12123: 2005.
STN EN 12120: 2013 (75 8202) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Hydrogensiričitan sodný
Vydaním STN EN 12120: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12120: 2005.
STN EN 12121: 2013 (75 8203) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Disiričitan disodný
Vydaním STN EN 12121: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12121: 2005.
STN EN 12124: 2013 (75 8205) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Siričitan sodný
Vydaním STN EN 12124: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12124: 2005.
STN EN 12125: 2013 (75 8206) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Tiosíran sodný
Vydaním STN EN 12125: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12125: 2005.
STN EN 12386: 2013 (75 8207) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 

Síran meďnatý
Vydaním STN EN 12386: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12386: 2005.
STN EN 15482: 2013 (75 8413) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Manganistan sodný
Vydaním STN EN 15482: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 15482: 2008.
STN EN 15028: 2013 (75 8415) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Chlorečnan sodný
Vydaním STN EN 15028: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 15028: 2006.
STN EN 15030: 2013 (75 8419) Chemikálie 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Soli striebra na nesystematické používanie
Vydaním STN EN 15030: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 15030: 2006.
STN EN 12905: 2013 (75 8612) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Expandovaný hlinitokremičitan
Vydaním STN EN 12905: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12905: 2006.
STN EN 12906: 2013 (75 8613) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Pemza
Vydaním STN EN 12906: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12906: 2006.
STN EN 12909: 2013 (75 8615) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Antracit
Vydaním STN EN 12909: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12909: 2006.
STN EN 12910: 2013 (75 8616) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Granát
Vydaním STN EN 12910: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12910: 2006.
STN EN 12912: 2013 (75 8618) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Baryt
Vydaním STN EN 12912: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12912: 2006.
STN EN 12913: 2013 (75 8619) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Prášková kremelina
Vydaním STN EN 12913: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12913: 2006.
STN EN 12914: 2013 (75 8620) Výrobky 
používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Práškový perlit
Vydaním STN EN 12914: 2013 sa ruší pred-
chádzajúce vydanie STN EN 12914: 2006.

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V marci a apríli 2013 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
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Opustili naše rady

Za Ing. Jánom Vincentom, CSc.

Za RNDr. Ivanom Panenkom

Dr. František Molnár opustil rady slovenských meteorológov

Ing. Ján Vincent, CSc., sa narodil 12. mája 1928 v  Trubíne v  okrese Žiar 
nad Hronom. Po ukončení ľudovej školy pracoval ako robotník a študoval 
popri zamestnaní. V rokoch 1950 – 1955 vyštudoval odbor vodné staviteľ-
stvo na SVŠT v Bratislave, kde v roku 1965 obhájil vedeckú hodnosť kandi-

dáta technických vied.
V  období 1955 – 1990 pracoval vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva 

v  Bratislave. Ťažiskom jeho práce bol najmä hydraulický a  morfologický vývoj koryta 
Dunaja pred a po výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Na hydrau-
lických a aerodynamických modeloch sa zaoberal celým radom alternatív SVD G–N, ako 
aj možností dispozičného usporiadania funkčných objektov gabčíkovského stupňa. Zá-
roveň na týchto modeloch s pohyblivým dnom riešil morfologický vývoj koryta Dunaja 
nad a pod Bratislavou z hľadiska jej ochrany pred povodňami. Podieľal sa na projekte 
zavodnenia dunajských ramien z hľadiska zväčšenia dynamických zásob podzemných 
vôd a zásobovania Bratislavy pitnou vodou. Zaoberal sa aj vplyvom lesných porastov 
na prietočnosť v  inundačnom území medzihrádzia Dunaja. Úspešne sa podieľal aj na 
riešení problémov  spojených s problematikou zanášania nádrží Liptovská Mara a Do-
maša. Na základe hydraulického výskumu v praxi overoval stabilitu kamenných rozpre-
stierok a  balvanitých sklzov na malých tokoch a  bystrinách. Pri    riešení všetkých svo-
jich výskumných úloh venoval mimoriadnu pozornosť otázkam komplexnosti a multi-
disciplinárneho prístupu.

Výsledky modelového výskumu hladinového a  prietokového režimu a ľadových 
úkazov na Dunaji úspešne aplikoval v  rokoch 1992 až 1999 v štátnom podniku Vodo-
hospodárska výstavba š.p. a to nielen v ramennej sústave, na vodnej  elektrárni v Gabčí-

kove a v starom koryte Dunaja, ale aj pri prepúšťaní ľadov cez objekty VD Čunovo a VD 
Gabčíkovo.

Mal mimoriadny talent pre riešenie praktických odborných otázok a  jeho vedecké 
publikácie sa stretli s výrazným ohlasom aj v zahraničí. Od roku 1973 do roku 1978 bol 
poradcom pre hydrotechniku v  medzinárodnej organizácii Dunajská komisia v  Buda-
pešti, kde sa osvedčil ako jeden z najlepších znalcov dunajského veľtoku. Pracoval tiež vo 
viacerých odborných komisiách a v redakčnej rade časopisu Vodní hospodářství. 

Poznali sme ho ako človeka, ktorý bol nielen vynikajúcim odborníkom. Bol aj milým 
a láskavým človekom, vždy ochotný poskytnúť radu mladším kolegom a podať pomoc-
nú ruku. S neúnavnou trpezlivosťou a pozornosťou sa venoval odbornému rastu a výcho-
ve mladých inžinierov. Jeho priateľský a ľudský prístup ku kolegom pomohol vyriešiť aj tie 
najzložitejšie pracovné situácie a navždy zostane vzorom a príkladom najmä pre strednú 
generáciu „vodohospodárov“, ktorí pod jeho vedením odborne vyrastali.

Ing. Jána Vincenta si pamätáme ako skromného a zároveň mimoriadne náročného 
človeka, hlavne voči sebe. Všetci sme ho obdivovali pre jeho neskutočnú pracovitosť, ne-
všednú dôslednosť, bohaté vedomosti a skúsenosti.

V mene všetkých spolupracovníkov,  priateľov a  všetkých pracovníkov vo  vodnom 
hospodárstve sa s Tebou lúčime a zároveň ďakujeme za Tvoju obetavú prácu vo vodnom 
hospodárstve. Významný francúzsky mysliteľ Jean Paul Sartre hovorí, že „...človek nezo-
mrel, pokiaľ si na neho aspoň jeden živý spomenie.“ Veríme, že v pamäti svojich priateľov 
a nasledovníkov bude Ing. Ján Vincent, CSc. žiť veľmi dlho!

Mgr. Ing. Anton Sikora, CSc.

Ing. Ingrid Grundová, Vodohospodárska výstavba, š. p.

So zármutkom sme prijali správu o ťažkej nemoci dr. Ivana Panenku, ktorý 
skonal v nedožitom 79. roku 26. marca 2013. Tento zármutok nás sprevá-
dzal aj na poslednú rozlúčku s Ivanom, na ktorej sa stretlo s jeho najbližšou 
rodinou aj množstvo jeho známych, priateľov, kolegov, umelcov, aby ho na 

poslednej ceste vyprevadili vzácnym slovom a duchovným spevom a hudbou. 
Dr. Ivan Panenka sa narodil 10. mája 1934 v Senici. Na gymnázium chodil v Brati-

slave, potom pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite a neskôr na Vojenskej technic-
kej akadémii v Brne, kde ukončil štúdium meteorológie. V šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia sa stal vedúcim Hlavného poveternostného ústredia Československej armády. 
Armádu musel, ako mnoho iných, opustiť pre svoje názory na udalosti roku 1968. A tak sa 
vrátil na Slovensko, aby sa svojej profesii venoval v civilnej službe Slovenského hydrome-
teorologického ústavu. Spočiatku pôsobil v synoptickej službe, neskôr prešiel do hydrolo-
gickej predpovednej služby, kde bol až do roku 1990. Potom až do odchodu do dôchodku 
bol námestníkom riaditeľa pre meteorológiu. 

Bol jedným z  prvých, ktorý bezprostredne tvoril meteorologické predpovede, naj-
mä so zameraním na zrážky, pre priame využitie v hydroprognóznej praxi. Veľkou čas-
ťou svojej pracovnej kapacity sa venoval aj výskumu. Zameral sa na štúdium hydro–sy-
noptických javov, na hydrologickú kategorizáciu synoptických situácií pre strednú Eu-
rópu a  Slovensko, venoval sa tiež problematike výškového vetra a  vplyvu orografi e

na prúdenie vzduchu. Z hľadiska hydrologickej predpovednej služby boli významné jeho 
práce v kategorizácii synopticko-povodňových javov, ktoré mali veľký význam pre pred-
povednú prax. 

Okrem mnohých vedecko-výskumných prác sa do povedomia odbornej verejnosti 
a kolegov zapísal najmä spoluautorstvom na meteorologickom slovníku a autorstvom 
na knižných spomienkach pod názvom Obrázky z novodobej histórie hydrologickej služ-
by na Slovensku. 

Množstvo času, energie a  entuziazmu venoval dr. Ivan Panenka svojim záľubám. 
Mal hlboký vzťah najmä k výtvarnému umeniu a ku knihám. Bol zanieteným zberateľom 
umeleckých diel, zorganizoval mnohé výstavy. Hoci bol už dlhé roky na dôchodku, mali 
sme s ním častý kontakt pri najrozličnejších príležitostiach, no najmä cez Klub seniorov 
hydrometeorologickej služby. 

Dr. Ivan Panenka bol výrazná osobnosť Slovenského hydrometeorologického ústa-
vu, bol všestranným človekom s  množstvom záujmov, aktivít, kontaktov. A  bol člove-
kom, ktorý bude mnohým z  nás chýbať. S  hlbokým zármutkom vyslovujem jeho man-
želke a jeho deťom úprimnú sústrasť nielen za seba, ale za všetkých priateľov a kolegov 
z hydrometeorologickej služby.

Oľga Majerčáková

 Slovenský hydrometeorologický ústav

S úprimným zármutkom sme prijali správu o skone RNDr. Františka Mol-
nára, nášho dlhoročného kolegu, jedného z prvých službukonajúcich me-
teorológov. Zomrel 3. apríla 2013 vo Vajnoroch, kde sme sa s ním aj napo-
sledy rozlúčili. 

Krátkou spomienkou priblížime profesionálne roky života pána Františka Molná-
ra. Narodil sa 9. novembra 1923 v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky. Ešte pred začiat-
kom profesionálnej kariéry v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, začiatkom roka 
1947, nastúpil na letisku vo Vajnoroch do synoptickej služby ako mladý učiteľ - absolvent 
Učiteľskej akadémie v Spišskom Podhradí. Patril medzi prvých prognostikov civilnej pove-
ternostnej služby, ktorá na Slovensku začínala v povojnových rokoch pod vedením profe-
sora Mikuláša Končeka.

V roku 1958 ukončil popri zamestnaní štúdium meteorológie na Prírodovedeckej fa-
kulte UK a v tom istom roku sa stal vedúcim Oblastnej predpovednej služby na Slovensku, 
ktorá bola súčasťou Synoptickej a leteckej služby vo vtedajšom Československu.

V roku 1969 vznikol na Slovensku samostatný ústav a dr. Molnár sa stal námestní-

kom pre synoptickú a leteckú meteorológiu. V tejto funkcii zotrval až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 1984. 

Dr. František Molnár stál temer štvrťstoročie na čele služby, ktorá prechádzala výraz-
nými inovačnými zmenami a súčasne, s príchodom nových kvalifi kovaných pracovníkov, 
sa začínalo aj s rozsiahlejším aplikovaným výskumom. Zaslúžil sa, okrem iného, aj o vý-
stavbu novej budovy sídla synoptickej služby na letisku v Bratislave, neskôr budovy pre 
telekomunikačné centrum a meteorologickú pozorovateľňu v blízkosti letiskových dráh. 
S  jeho poslednými rokmi v činnej službe vrcholil aj extenzívny rozvoj synoptickej služby 
v 80. rokoch.

Vo svojom povolaní bol skutočným profesionálom a zostane v našej pamäti ako mi-
moriadne priateľský, dobrosrdečný a spoločenský človek. 

Smútiacej rodine v mene všetkých pracovníkov Slovenského hydrometeorologického 
ústavu vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť. Dr. František Molnár určite zostane v na-
šich spomienkach.  Mária Mirtová

Slovenský hydrometeorologický ústav
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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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Víťazi výtvarnej súťaže stredných umeleckých škôl (zľava doprava): K. Struhárová, D. Honišková, E. Petruščák, R. Bátorová.

Pohľad do auditória.

18. celoslovenská konferencia k Svetovému dňu vody 2013
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Cena Združenia 
zamestnávateľov 

vo vodnom hospodárstve 
na Slovensku 

(Erik Petruščák, 
Stredná umelecká škola 

v Kežmarku).

Cena Výskumného ústavu vodného hospodárstva (Renáta Bátorová, Stredná umelecká škola v Kežmarku).
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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,

v Bratislave, ale aj na všetkých vodomerných staniciach na Dunaji, 

opäť prepisujeme tabuľky najväčších povodní... A tak mi dovoľte zo-

pár slov o povodni na Dunaji a niektorých súvislostiach.

Táto posledná, možno lepšie ju označiť za ostatnú, prišla, tak 

ako vždy, rýchlo. Koncom mája výdatné zrážky v povodiach horné-

ho toku Dunaja (od 150 do 60 mm), na prelome mája a  júna stúp-

nutie hladiny Dunaja už aj na našom území, 2. júna prvé upozor-

nenie vodohospodárom, o štyri dni prvá kulminácia na našom úze-

mí v  Devíne, o  ďalšie tri dni posledná kulminácia na našom území 

v Štúrove. A medzitým - vynikajúca práca a spolupráca hydrológov, 

vodohospodárov, záchranárov, polície, hasičov, armády, dobrovoľ-

níkov.  A to všetko naživo alebo v priamom prenose pre obyvateľov 

celého Slovenska. 

Pri premiére novej protipovodňovej ochrany hlavného mes-

ta, ale aj ďalších území po toku, sa nám tajil dych. Vydržala a bola 

 maximálne efektívna. A tak mi napadlo, že keď dvaja robia to isté, 

nemusí to byť to isté. Začiatkom júna 2013 sme videli, čo zname-

ná profesionálny prístup k  vybudovaniu protipovodňovej ochrany 

a profesionálny prístup k samotnej ochrane. 

Dámy a páni, klobúk dole. Dúfam, že ukážka toho, ako to môže 

a má vyzerať (aj keď proti nám v ten čas stála taká rieka ako Dunaj), 

presvedčí najmä zainteresovaných, aby sa protipovodňová ochrana 

zverila do rúk odborníkom.  

Nie že by som chcela týmto rezignovať na racionálnu  úpravu 

krajiny a poriadok v nej, ale prosím, nenazývajme to protipovodňo-

vou ochranou. 

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.

Slovenský hydrometeorologický ústav 
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Odolali sme najväčšej povodni 
na Dunaji

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Nedeľa 2. júna predpoludním. Du-
naj v  Devíne i  Bratislave pomaly stú-
pa, no situácia vôbec nie je drama-
tická. Veď 5 až 6-tisíc kubíkové prie-
toky prakticky ešte nič neznamenajú. 
Správy o vodných stavoch z nemecké-
ho mesta Passau však začínajú našich 
hydrológov a  vodohospodárov zne-
pokojovať. Obavy z  prípadnej najväč-
šej povodne, ktorá by sa mohla preva-
liť aj cez Slovensko, nadobúdajú čoraz 
zreteľnejšie kontúry, najmä keď SHMÚ 
už v sobotu vydal prognózu, že Dunaj 
v Devíne by v najbližších dňoch mohol 

dosiahnuť aj 950 cm, i  keď odhady sú 
ešte stále nejasné... 

Dispečer Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, Roman Zajíček, 
v nedeľu ráno informuje riaditeľa bra-
tislavského odštepného závodu, Ing. 
Juraja Sotáka, i jeho zástupcu, Ing. Mi-
lana Tomoviča, že v nemeckom mes-
te Passau na hranici s  Rakúskom už 
hladina Dunaja dosahuje vyše 9 met-
rov a  tak už niet na čo čakať! Sprá-

va vnútorných vôd Šamorín i  Sprá-
va povodia Moravy v  Malackách, kde 
sa nachádzajú sklady mobilného hra-
denia, podávajú návrhy na vyhláse-
nie II. stupňa povodňovej aktivity, čo 
úrady životného prostredia akceptu-
jú. Začínajú sa ofi ciálne zabezpečo-
vacie práce, pričom už v  nedeľu na-
poludnie povolávajú do mimoriadnej 
služby okolo 100 vodohospodárskych 
pracovníkov. Nákladné autá naklada-
jú mobilnými hradeniami a  začína sa 
ich okamžitý rozvoz na najkritickejšie 
miesta, určené podľa protipovodňo-

vého plánu Bratislavy. Devín, Slovan-
ské nábrežie, Karloveská zátoka pri 
Botanickej záhrade, Šafárikovo nábre-
žie, Devínska cesta, Tyršovo nábrežie, 
ale aj otvory v  pevných protipovod-
ňových múrikoch – slúžiace na ná-
stup a výstup lodných pasažierov – to 
všetko sú miesta, ktoré treba urgent-
ne zahatať protipovodňovými zábra-
nami. Ako prvý je zahradený Devín 
na sútoku Dunaja a  Moravy, ktorý je 

na rozdiel od Bratislavy zabezpečený 
len na tzv. 100-ročnú vodu, ktorej se-
kundový prietok môže však dosiahnuť 
až 11 tisíc kubíkov. V  Bratislave, kto-
rá je chránená na 1000-ročnú vodu, 
je to však až 13 500 kubíkov za sekun-
du. Za dva dni sú všetky úseky mobil-
ného hradenia v  Bratislave a  Devíne, 
ktorého spoločná dĺžka by dosiahla 
zhruba 2400 metrov, postavené. Čaká 
sa na povodeň a zároveň na generál-
nu previerku najväčšej investičnej ak-
cie Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š.  p. v  posledných rokoch – 

protipovodňovú ochranu Bratislavy. 
Len prednedávnom ju vodohospodá-
ri prezentovali formou výstavy v  át-
riu Ministerstva životného prostredia 
SR a  demonštrovali, ako sú priprave-
ní ochrániť Bratislavu. Tentoraz však 
už ide do tuhého! Splnia sa ich slová? 
Veď protipovodňový systém v  hod-
note takmer 33 mil. eur, ktorý nám 
na 85 % zafi nancovala Európska únia 
z Kohézneho fondu, bude musieť zrej-

Bratislava tohto roku odolala historicky najvyššej hladine Dunaja 10 034 cm.  Pohľad z Bôrika na časť Lafranconi - v pozadí Bratislava tohto roku odolala historicky najvyššej hladine Dunaja 10 034 cm.  Pohľad z Bôrika na časť Lafranconi - v pozadí 
Dunaj rozliaty v prirodzenom inundačnom (záplavovom) území na slovenskej i rakúskej strane.Dunaj rozliaty v prirodzenom inundačnom (záplavovom) území na slovenskej i rakúskej strane.
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me odolávať svojej najväčšej zaťažká-
vacej skúške! 

Dunaj postupne stúpa, zaplavuje 
inundácie na slovensko-rakúskom po-
hraničí, zároveň vzdúva Moravu, ktorá 
sa začína vylievať do inundácie v oblas-
ti Devínskej Novej Vsi, no jeho stúpajú-

ca hladina v Bratislave nevyvoláva ani 
tak obavy, ako záujem turistov zvečniť 
si obrázky z očakávanej rekordnej výš-
ky hladiny. 

Vodohospodári po zabezpečení 
ochrany Devína a  bratislavských čas-
tí však musia nevyhnutne myslieť aj na 
ďalšie úseky Dunaja v Čunove, Gabčíko-
ve, Komárne, Štúrove, ale aj v mestách, 
ktoré sú v  blízkosti dunajských príto-
kov Moravy, Váhu, Hrona a Ipľa, kde sa 

po povodňovej vlne na Dunaji zákonite 
vzdujú ich hladiny a môžu spôsobiť ne-
príjemné povodňové situácie. 

Ako prvá, ešte v  noci z  nedele na 
pondelok (2. – 3. júna 2013), prichá-
dza s rozhodujúcou iniciatívou Správa 
vnútorných vôd SVP v Komárne, ktorá 

okamžite uzatvorila tzv. zátvorný ob-
jekt do komárňanského prístavu. Ak 
by sa to nestihlo do určitej výšky hla-
diny, situácia by sa značne skompliko-
vala a  bez potápačov by to už nebo-
lo možné. No ak by sa zátvorný objekt 
v  Komárne neuzavrel, voda z  Dunaja 
by prenikla do prístavu a odtiaľ by za-
plavovala celé mesto. Avšak na rozdiel 
od Štúrova, kde sa na nedávno vybu-
dované protipovodňové múriky posta-

vilo takmer 500 m dlhé a 60 cm vysoké 
mobilné hradenie, si ochrana Komár-
na vyžiadala ešte mimoriadne fyzic-
ky náročné klasické vrecovanie a utes-
ňovanie otvorov so starými hradidlami 
v hrádzach, ale aj na sútoku s Váhom. 

Povodňová situácia sa pomaly, ale 
isto začína dostávať do II. stupňa po-
vodňovej aktivity a tak Štátna plaveb-
ná správa na základe návrhu Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku už 
v pondelok 3. júna o 18-tej hodine úpl-
ne odstavuje plavbu po Dunaji. V Bra-
tislave si tak nútený pobyt predĺžilo 9 
veľkých osobných lodí a v Komárne 4. 

V stredu 5. júna sa však situácia stá-
va čoraz hrozivejšou. Vo Výskumnom 
ústave vodného hospodárstva sa za 
účasti predsedu vlády SR, Roberta Fica, 
predsedu Ústrednej povodňovej komi-
sie, Petra Žigu, ako aj ďalších dvoch mi-
nistrov – Martina Glváča a Róberta Kali-
ňáka – schádza technický štáb Ústred-
nej povodňovej komisie. Generálny 
riaditeľ Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š.  p., Ing. Marián Su-
pek, všetkých prítomných jednoznač-
ne upokojuje slovami, že v  Bratislave 
sme pred tromi rokmi predsa dobu-
dovali novú protipovodňovú ochranu, 
ktorá určite naše hlavné mesto, jeho 
obyvateľov ako aj ich majetky dob-
re a  dostatočne ochráni. Premiér Ro-
bert Fico tieto slová prijal s viditeľným 
uspokojením a vyjadril predpoklad, že 
takmer 33 miliónov investovaných do 
protipovodňovej ochrany Bratislavy sa 
nám už teraz vrátilo. 

Štvrtok 6. júna sa však obavy za-
čali stupňovať, pretože Dunaj začal 
prekračovať aj dovtedajšie prognó-

Tohtoročnej povodni vďaka protipovodňovej ochrane Bratislavy odolalo aj celé 
nábrežie Starého mesta pod Bratislavským hradom.

Mobilné hradenie chránilo z petržalskej strany Dunaja aj Viedenskú cestu.

Hradné bralo Devína síce voda obmývala, ale podhradie už chránili mobilné 
 zábrany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.



6  Vodohospodársky spravodajca   7 – 8  2013

Z vodohospodárskej praxe

zy hydrológov. O 16-tej hodine dosia-
hol v  Devíne historickú výšku 974 cm 
a  v  Bratislave dokonca 1034 cm, čím 
o  43 cm prekonal doterajší historic-
ký povodňový rekord z  roku 2002, 
keď kulminoval „len“ vo výške 991 cm. 
Okrem priesakov v  Karloveskej záto-
ke, ktorá však slúži aj ako prirodze-
ná inundácia, zaliatej Devínskej ceste, 
kde dopravu zabezpečovali vojenské 
tatrovky a  zaplavených častiach Vie-
denskej cesty či Tyršovho námestia sa 
však vysoká hladina Dunaja stále drža-
la vo svojom koryte a začala sa stávať 
doslova miestom atraktívnej povod-
ňovej turistiky. 

Po kulminácii hladín v  Devíne 
a Bratislave sa pozornosť sústredila na 
Čunovo. Cez elektroturbíny Vodného 
diela Gabčíkovo mohlo tiecť kvôli zní-
ženému rozdielu hladín hornej nádrže 

a odpadového kanála len okolo 3000 
m3/s, a  tak sa po dovtedajších „su-
chotách“ do poriadneho zaťažkáva-
júceho vodného režimu dostalo staré 
dunajské koryto. Veď keď ním bežne 
preteká 200 až 600 m3 vody za sekun-
du, tentoraz muselo odvádzať až vyše 
7200  m3. Priesaky a  vývery cez ľah-
ké porézne podložie síce začali zne-
príjemňovať život obyvateľom v  Bo-
díkoch či v  Kravanoch nad Dunajom, 
no vodohospodári SVP, š. p., ale aj ha-
siči, vojaci a ďalší dobrovoľníci nene-
chali nikoho na pochybách, že im na 
osudoch miestnych obyvateľov mi-
moriadne záleží. V Kravanoch, kde uli-
ce zaliala priesaková voda z dunajskej 
hrádze, vodohospodári z  komárňan-
skej správy SVP operatívne vybagro-
vali odvodňovací kanál so spádovou 
jamou, odkiaľ prečerpávali vodu späť 

do Dunaja. Kde sa objavili podzemné 
vývery, okamžite ich obohnali hrad-
bou pieskových vriec, aby sa neroz-
širovali a nezačali deštruovať ochran-
né hrádze najmä na dunajských príto-
koch Váhu a Hrona. Pieskom sa napl-
nilo a  na utesňovanie a  navyšovanie 
hrádzí najmä pod Gabčíkovom v  Ko-
márne a  jeho okolí, ale aj na priesa-
koch pri Botanickej záhrade či vo Vy-
sokej pri Morave použilo vyše 120 ti-
síc jutových vriec.

Dvojtýždňová obetavosť robotní-
kov, technikov a vedúcich pracovníkov 
zo Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, ale aj spolupracujúcich zá-
chranných zložiek – hasičov, vojakov, 
policajtov i  miestnych dobrovoľníkov 
– sa nakoniec skončila veľkým víťaz-
stvom nad najväčšou dunajskou po-
vodňou. 

Otvory na nábrežných protipovodňových múrikoch, ktoré bežne slúžia ako lodné 
nástupištia,  sa taktiež museli operatívne  zahatať mobilným hradením.

Dunajom vzdutá rieka Morava zaliala celé inundačné územie od Devínskej 
Novej Vsi. Jej ďalšiemu rozlievaniu však už zabránila nová protipovodňová 
hrádza, ktorá bola  dokončená len pred troma rokmi.

Z Čunova tečie do starého koryta Dunaja priemerne 200 až 600 m3 vody za  
sekundu. Tentoraz muselo odolať až viac než 7200 kubíkovému prietoku za 
sekundu.

Účinnosť mobilného hradenia prišiel do Devína skontrolovať aj  generálny riadi-
teľ  SVP, š. p., Ing. Marián Supek.
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Signály z Passau, ale aj z  rakúskych 
miest Kienstock a Korneuburg, kde hla-
diny Dunaja pomaly klesali, začali od-
straňovať aj vrásky na čelách našich vo-
dohospodárov. Pokles hladiny Dunaja 
v Bratislave a Devíne pod II. stupeň po-
vodňovej aktivity už v  piatok 14. júna 
umožnil Štátnej plavebnej správe ob-
noviť plavbu po Dunaji, najskôr od Ču-
nova po rakúsku hranicu a odtiaľ až do 
Viedne a od sobotňajšieho predpolud-
nia (15. júna) aj z Čunova do Komárna. 
Predtým však museli naši vodohospo-
dári ešte vyčistiť plavebné komory od 
neuveriteľného množstva naplavené-
ho odpadu – dreva, konárov i  celých 
stromov a množstva plastov. V ponde-
lok 17. 6. 2013 po poklese vody v Štúro-
ve sa o 10.00 h lodná doprava obnovila 
už na celom vyše 170-km slovenskom 
úseku Dunaja.

Povodeň sa skončila, no odstraňo-
vanie škôd i  boj proti očakávanej in-
vázii komárov ešte pokračuje. V  po-
rovnaní s  rokom 2002, keď ešte ne-
bola vybudovaná protipovodňo-
vá ochrana Bratislavy, sme však cez 
tohtoročnú povodňovú vlnu „preplá-
vali“ tak, ako nikdy doteraz. A hoci sa 
objavili aj niektoré nedostatky, ktoré 
bude potrebné reklamovať a  odstrá-
niť, už dnes možno súhlasiť so slova-
mi premiéra Fica – že takmer 33 mi-
liónov eur investovaných do protipo-
vodňovej ochrany Bratislavy sa nám 
už teraz vrátilo! Keby nebolo tejto 
ochrany, ako aj vodného diela Gab-
číkovo, tak Devín, Karlova Ves, Sta-
ré mesto, Ružinov, ale aj Petržalka by 
boli zaplavené. 

Protipovodňová ochrana Bratisla-
vy tak môže byť vzorom a podnetom 

na budovanie serióznych vodohos-
podárskych opatrení v  réžii Minister-
stva životného prostredia a  Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 
š. p. aj v  iných významných sloven-
ských mestách. Je pritom potešiteľ-
né, že v  polovici júna začali košickí 
vodohospodári s  rekonštrukciou hrá-
dze Hornádu v mestskej časti Džung-
ľa a  koncom júna aj s budovaním hrá-
dzí na rieke Poprad v Starej Ľubovni, 
kde povodňová vlna pred tromi rok-
mi zaplavila rodinné domy na tamoj-
šej Mýtnej ulici. No urýchlene sa bude 
musieť začať aj s  budovaním novej 
protipovodňovej ochrany Komárna. 
Projekt je už schválený; pripravuje sa 
verejné obstarávanie.

Foto: autor a archív Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p.

Utesnenie  v protipovodňovom múre v Komárne sa muselo zvládnuť ešte  klasic-
kým vrecovaním. Počas tohtoročnej povodne sa pieskom naplnilo  a uložilo vyše 
110 tisíc vriec.

Povodeň naplavila do gabčíkovských plavebných komôr množstvo dreva, ce-
lých stromov, pňov, plastov a rôznych nečistôt. Pred obnovení plavby v smere 
od Čunova do Komárna v sobotu 15. júna ich vodohospodári museli kompletne 
odstrániť a komory vyčistiť.

V Komárne bolo ešte pred stúpaním hladiny potrebné nevyhnutne uzatvoriť tzv. 
zátvorný objekt do komárňanského prístavu, aby sa voda Dunaja nedostala do 
prístavu a odtiaľ do mesta. Ak by sa to nestihlo včas, nevyhnutne by museli na-
stúpiť potápači, čo by poriadne skomplikovalo povodňovú situáciu.

Nový protipovodňový múr v Štúrove s takmer 500-metrovým mobilným hrade-
ním  pohodlne odolal aj najväčšiemu povodňovému prietoku.
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SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA TÝŽDEŇ 
OD 27. 5. 2013 DO 2. 6. 2013

V prvej polovici týždňa počasie nad 
povodím Dunaja bolo pod vplyvom 
tlakovej níže so stredom striedavo nad 
naším územím a  juhozápadným Poľ-
skom. Vo štvrtok sa prechodne rozší-
ril od západu nad Alpy a Karpaty nevý-
razný výbežok tlakovej výše, avšak ná-
sledne až do konca týždňa sa počasie 
dostalo opäť pod vplyv nízkeho tlaku 
vzduchu so stredom nad strednou Eu-
rópou (obrázok 1 na 3. strane obálky).

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA 
JÚNOVEJ POVODNE 2013 NA 
DUNAJI

Povodňová situácia začala v dôsled-
ku extrémne vysokých úhrnov zrážok 
v  hornej časti povodia Dunaja v  Ne-
mecku a v povodí Innu od 29. 5. 2013 
(obrázok 2 na 3. strane obálky). Za šty-
ri dni spadlo v  Bavorsku v  prieme-
re 120 mm zrážok, v  povodiach Innu 
a  Salzachu 150 mm, v  povodí Traunu, 
Ennsu a  Ybbsu 120 mm a  v  medzipo-
vodí Dunaja pod Ybbsom po Moravou 
60 mm zrážok. 

Vodný stav na hornom úseku ba-
vorského Dunaja začal stúpať už 
29. 5. 2013. Bavorský Dunaj kulminoval 
v hornej časti 4. 6. až 5. 6, s kulmináciou 
okolo 3200 m3.s-1. Horná časť  Innu za-
čala stúpať od 30. 5. 2013 a povodňo-
vá vlna sa blížila do Passau, kde sa vlia-
la do Dunaja pri kulminačnom  prieto-
ku cca 6500 m3.s-1 3.  júna. Svojou mo-
hutnosťou sa Inn tlačil do bavorského 
Dunaja a  vzdúval ho proti prúdu (po-
dobne ako Dunaj Moravu). Povodňo-
vá vlna postupovala pod Passau ďalej 
po toku. Rakúske stanice Ybbs a Kien-
stock dosiahli kulminácie 4. 6. pri vod-
ných stavoch o málo nižších ako v roku 
2002. Kulminácia v stanici Korneuburg 

(10 km nad Viedňou) nastala v  stre-
du 5.  6.  2013 vo večerných hodinách 
pri  historicky najvyššom dosiahnu-
tom vodnom stave. Podobne to bolo 
aj v stanici Wildungsmauer (18 km nad 
sútokom s Moravou), kde Dunaj kulmi-
noval 6. 6. v raňajších hodinách (tabuľ-
ka 1). 

Na našom území začal vzostup 31. 5. 
ráno a  za 24 hodín sme zaznamenali 
výrazný vzostup o 280 cm. Zrážky v Ne-
mecku prechodne ustali, vodný stav sa 
ustálil, no už na druhý deň 2.  6.  2013 
vzostup pokračoval ďalej. Povodňo-
vá vlna dosiahla v  Devíne kulminá-
ciu 6. 6. 2013 o 15:15 na úrovni 974 cm 
a  v  Bratislave o  2 hodiny neskôr na 
úrovni 1034 cm. Aj keď z hľadiska hod-
notenia významnosti povodní nie je 
vodný stav rozhodujúci, od roku 1889 
sme v Bratislave takýto vodný stav ne-
dosiahli. Celková výška vlny v  Devíne 
bola 632 cm. Na strednom a  dolnom 
úseku sa povodňová vlna prejavila tak-
tiež rekordnými vodnými stavmi (ta-
buľka  2). Úrovne vodných stavov na 
všetkých slovenských staniciach pre-
konali doteraz namerané hodnoty.

Hladina vody v  Dunaji ovplyvnila 
svojimi vysokými vodnými stavmi aj 
prítoky Moravu, Váh, Hron a Ipeľ. Vzdu-
tie siahalo niekoľko kilometrov pro-
ti prúdu. Vo vodomerných staniciach 
na prítokoch Dunaja sme zaznamena-
li až 2.  a  3.  stupne povodňovej aktivi-
ty (SPA). Vo Vysokej pri Morave vodné 
stavy prekročili hladinu zodpovedajú-
cu 3. SPA a v Kolárove prekročili hladi-
nu 2. SPA. 

POROVNANIE JÚNOVEJ POVODNE 
2013 NA DUNAJI S AUGUSTOVOU 
V 2002

Hydrologická situácia v  júni 2013 
sa vyvíjala veľmi podobne ako v  roku 

2002, aj keď vychádzala z  odlišnej vý-
chodiskovej situácie. V  auguste 2002 
bola prvá, nižšia vlna, následkom dvoj-
dňových extrémnych zrážok, ktoré 
ustali, a po piatich dňoch opäť dva dni 
so zrážkami s úhrnom 30 – 50 mm spô-
sobili druhú, vyššiu vlnu, ktorá je v ta-
buľke 2 číselne zdokumentovaná. Ná-
stup vlny koncom mája tohto roku 
v Nemecku s pokračovaním v Rakúsku 
naznačoval, že vlna by mala byť veľmi 
podobná tej z roku 2002, aj keď, vzhľa-
dom na kulminácie v  Kienstocku, tro-
chu nižšia. Postupným prechodom cez 
Rakúsko sa výšky hladín aj postupové 
doby zväčšovali a  prekročili historické 
hodnoty.

Otázkou ostáva, prečo sú kulmi-
načné vodné stavy v  2013 pod Kien-
stockom vyššie ako v 2002, keď v Kien-
stocku sa ukazovala povodeň nižšia? 
Transformovala sa vlna po toku inak 
ako v  roku 2002? Zmenšili sa inun-
dačné územia? Na tieto otázky dosta-
neme defi nitívnu odpoveď po rozbo-
re a spracovaní povodne najmä na ra-
kúskom území. Jedno je však isté: pro-
tipovodňové bariéry ochraňujúce 
mestá pozdĺž celého Dunaja zužovali 
koryto, čo znamená, že na transformá-
ciu vlny bolo menej priestoru. 

PREDPOVEDNÁ POVODŇOVÁ 
SLUŽBA

Predpovedná povodňová služba 
(PPS) na Slovenskom hydrometeoro-
logickom ústave zaznamenala zrážky 
a  vzostupy na hornom Dunaji a  jeho 
prítokoch a už v nedeľu 2. 6. 2013 upo-
zornila Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p.,   OZ Bratislava na nebez-
pečnú povodňovú situáciu s odhadom 
kulminácie 950 cm v  Devíne. Od 2.  6. 
do 13.  6.  2013 bola predpovedná po-
vodňová služba na SHMÚ v nepretrži-

Príčiny, vznik a vývoj povodne na Dunaji 

Koncom mája sa začala vyvíjať mimoriadna situácia na Dunaji. Príčinou boli zrážky, plošne takmer rovnomerne rozložené. 

Zrážková činnosť vyústila do povodne mimoriadnej významnosti. Priebeh povodňovej vlny ovplyvňovali pravdepodobne 

odlišné hydraulické pomery najmä na hornom úseku v Rakúsku, ako v roku 2002. V dolnom Rakúsku a na celom slovenskom 

úseku Dunaja dosiahla povodeň historické úrovne vodných hladín.

Ing. Danica Lešková, PhD.

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
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Pozn.: Údaje sú operatívneho charakteru, neprešli režimovým spracovaním. Časové údaje sú v SELČ
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tej prevádzke. Od pondelka 3. 6. 2013, 
PPS vydávala odhady a časy kulminácií. 
V tom čase ešte nekulminoval ani hor-

ný úsek Dunaja. Nepríjemný stav na-
stal, keď sme prišli o  informácie z  vo-
domernej stanice Passau Ilzstadt. Sta-
nica Passau Ilzstadt leží pod sútokom 
bavorského Dunaja s  Innom.   Presta-
la fungovať 3.  6.  2013 v  raňajších ho-
dinách. Táto stanica je kľúčová pre 
prognózovanie povodní pre celý úsek 
Dunaja. Mnohí prebrali informácie zo 
stanice  Passau – Dunaj (nad sútokom 
s  Innom), čo bola síce cenná informá-
cia, ale s takou výpovednou hodnotou, 
ako keby sme počas povodní používa-

li miesto stanice Devín na Dunaji stani-
cu Devínska Nová Ves na Morave. Inn 
sa vlieval v Passau do Dunaja s prieto-

kom viac než dvojnásobným ako mal 
samotný Dunaj. Čakalo sa na prvú de-
fi nitívnu kulmináciu v  Kienstocku, 
z ktorej sa už dá odvodiť priebeh vod-
ných hladín na slovenskom úseku Du-
naja. Po kulminácii v  Kienstocku, kto-
rého vodný stav bol v porovnaní s ro-
kom 2002 len o 6 cm nižší, interval pre 
odhad kulminácie PPS znížila, najmä 
jej hornú hranicu. Pri kulminácii vlny 
v  Korneuburgu, ktorá bola o  takmer 
20 cm vyššia ako v roku 2002, bolo jas-
né, že priebeh vlny s kulmináciou bude 

odlišný ako v roku 2002. Na rakúskom 
úseku Dunaja medzi Kienstockom (KI) 
a Korneuburgom (KO) sa vlna transfor-
movala v roku 2002 z 11 300 m3.s-1 (KI) 
na 10 400 m3.s-1 (KO), teda o 900 m3.s-1. 
V  júni 2013 sa vlna vôbec netransfor-
movala. 

Obidve stanice kulminovali pri prie-
toku 11 100 m3.s-1. Napriek tomu, že ide 
o  operatívne prietoky, priebeh vod-
ných stavov to viac-menej potvrdil. 
Táto nová skutočnosť sa zakompono-
vala do ďalších predpovedí kulminácií. 

Čaká nás podrobný rozbor celej si-
tuácie v spolupráci s vodohospodármi, 
s  rakúskou stranou prostredníctvom 
Komisie hraničných vôd. Až potom do-
staneme odpovede na niektoré nevy-
jasnené skutočnosti.

Dôležitým faktorom pre úspešný 
monitoring povodňovej vlny je aj vý-
borný stav vodomerných staníc na roz-
hodujúcich profi loch. V  Devíne, Brati-
slave, Medveďove, Komárne a Štúrove 
sú osadené aj záložné stanice, ktoré po 
celý čas fungovali výborne a potvrdzo-
vali správnosť údajov. 

Dôležitou stránkou priebehu po-
vodní bola spolupráca s médiami. Ho-
vorca SHMÚ koordinoval prácu s  mé-
diami na pracovisku, v  teréne a v  štú-
diách. Tlačové správy, ktoré sa robi-
li každé ráno po vydaní predpovedí, 
okamžite preberali tlačové média. Zá-
sadnú úlohu zohral internet, kde sa, 
vzhľadom na obrovský záujem, sprí-
stupnili údaje v  15-minútovom kroku. 
Podrobný postup vlny a aktuálnu situ-
áciu si teda médiá aj verejnosť našli na 
www.shmu.sk sami. V časoch kulminá-
cie bola internetová stránka SHMÚ tre-
ťou najnavštevovanejšou na Sloven-
sku. V deň kulminácie Dunaja bolo na 
konkrétnu vodomernú stanicu v Brati-
slave viac než 96 tisíc dopytov. 

Touto cestou by som chcela poďa-
kovať všetkým pracovníkom Predpo-
vednej povodňovej služby, pracov-
níkom Odboru kvantity povrchových 
vôd, ako aj všetkým, ktorí stáli pri nás 
a podporovali nás.

Z vodohospodárskej praxe

tabuľka 1    Kulminácie pri povodňovej vlne na Dunaji v júni 2013

Stanica Deň Hodina
H – kulm. 

(cm)
SPA

H - päta 
vlny (cm)

Výška vlny 
(cm)

stanice na nemeckom a rakúskom úseku Dunaja
Passau – Ilzstadt 3.6. - - 4 553 -

Ybbs 4.6. 20.00 933 - 310 623

Kienstock 4.6. 23.00 1078 - 376 702

Korneuburg 5.6. 21.00 809 - 347 462

Wildungsmauer 6.6. 5.00 777 - 353 424

stanice na slovenskom úseku Dunaja
Devín 6.6. 15.15 974 3 342 632

Bratislava 6.6. 17.30 1034 3 403 631

Gabčíkovo 7.6. 11.45 841 3 200 641

Medveďov 7.6. 20.00 986 3 365 621

Komárno 8.6. 20.15 889 3 347 542

Štúrovo 9.6. 7.00 812 3 289 523

Pozn.: Údaje sú operatívneho charakteru a neprešli režimovým spracovaním

tabuľka 2    Kulminácie pri povodňovej vlne na Dunaji v auguste 2002

Stanica Deň Hodina
H – kulm.

(cm)
SPA

H - päta 
vlny (cm)

Výška vlny 
(cm)

stanice na nemeckom a rakúskom úseku Dunaja
Passau – Ilzstadt 13.8. 14.00 1079 - 523 556

Ybbs 14.8. 00.00 942 - 269 673

Kienstock 14.8. 5.00 1084 - 308 776

Korneuburg 15.8. 14.00 790 - 298 492

Wildungsmauer 15.8. 13.00 770 - 303 467

stanice na slovenskom úseku Dunaja
Devín 16.8. 1.00 948 3 260 688

Bratislava 16.8. 2.00 991 3 340 651

Gabčíkovo 16.8. 11.00 792 3 145 647

Medveďov 17.8. 3.00 852 3 180 672

Komárno 17.8. 22.00 842 3 236 606

Štúrovo 18.8. 7.00 760 3 156 604

Pozn.: Údaje prešli režimovým spracovaním a sú platné 

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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Povodeň na Dunaji 
z pohľadu režimovej hydrológie 

Ing. Zuzana Danáčová, PhD., Ing. Lotta Blaškovičová, PhD., RNDr. Peter Škoda

RNDr. Ondrej Tausberik

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

JÚNOVÁ POVODEŇ Z POHĽADU 
HISTÓRIE

Povodeň na Dunaji v júni 2013 je vy-
nikajúcim príkladom toho, akú cenu 
mali a majú zhodnotené údaje z minu-
losti a ich správna interpretácia. Aj na-
priek škodám, ktoré júnová povodeň 

spôsobila, hlavne v  oblasti Bratislavy, 
znamenala nebývalú turistickú atrak-
ciu a  fenomén povodňovej turistiky 
ešte nikdy nedosiahol taký vysoký stu-
peň, ako práve pri tejto povodni. Má-
lokto z  tisícov ľudí, ktorí sa na dunaj-
ských nábrežiach v Bratislave nadchý-
nali nad spútanou obrovskou valiacou 

sa masou vody si uvedomil, že za spú-
taním Dunaja sa skrýva dlhodobá, sys-
tematická práca hydrológov a  vodo-
hospodárov. Ochrana pred povodňami 
a  zmierňovanie ich následkov si totiž 
vyžaduje dlhodobú koncepčnú čin-
nosť. Dunaj v júni 2013 pohrozil, varo-

val, ale ochranu rešpektoval a zložil hl-
bokú poklonu múdrosti našich dedov 
a otcov.

Zhodnotením tejto povodne z hyd-
rologického hľadiska chceme prispieť 
k  ešte lepšiemu poznaniu režimu po-
vodní na Dunaji a  pre budúce gene-
rácie zanechať informácie, ktoré aj im 

pomôžu zvládať a  zmierňovať násled-
ky dunajských povodní.

Všetky významné povodne na na-
šom úseku Dunaja majú pôvod v  alp-
ských prítokoch bavorského a rakúske-
ho Dunaja. Merania vodných stavov 
v  Bratislave na Dunaji sa začali v  roku 

1823, priemerné denné prietoky a ma-
ximálne ročné prietoky sú vyhodno-
tené od roku 1876. Najstaršie písom-
né záznamy o  povodni na rakúskom 
úseku Dunaja sú z roku 1012. Ďalej sú 
známe povodne z  rokov 1210, 1344, 
1402, 1466, 1499, ktorých parametre 
sa môžu blížiť k  povodniam v  rokoch 

Povodeň je z hydrologického, meteorologického, vodohospodárskeho a ekologického hľadiska pomerne zriedkavý feno-

mén s mimoriadnymi prejavmi v odtokovom procese. Ak prvky odtokového procesu zaznamenáme a zhodnotíme, získame 

cenné informácie, ktoré sa môžu zužitkovať na ochranu pred ďalšími povodňami.

obrázok 1 
Maximálne 
kulminačné 
prietoky 
1881 - 2013, 
N-ročné 
maximálne  
prietoky 
a trendová čiara na 
Dunaji v Bratislave
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1899 a 1954. Najväčšia povodeň za po-
sledných 500 rokov v  Nemecku, Ra-
kúsku a Slovensku bola povodeň v au-
guste 1501. Povodňové značky z  tej-
to povodne sa zachovali napríklad na 
radnici v Passau alebo v rakúskom Lin-
zi a Ybbse. Odhadnutý prietok v stani-
ciach Linz bol 12  000 m3.s-1 a  Viedeň 
14 000 m3.s-1 (Kresser, 1957). Veľké po-
vodne z júla 1670, z júna 1682 a z no-
vembra 1787 sú porovnateľné s povod-
ňami z rokov 1899, 1954 a 2002. 

Aké miesto v  histórii povodní na 
Dunaji v  Bratislave (číslo vodomernej 
stanice 5140) mal kulminačný prietok 
v  roku 2013, ukazuje obrázok 1, kde 
sú znázornené maximálne kulminač-

né prietoky za obdobie 1881 až 2013, 
platné návrhové hodnoty N-ročných 
maximálnych prietokov a  trendová 
čiara kulminačných prietokov. V  roku 
2013 bola najväčšia povodeň za po-
sledných 113 rokov, vo vodomernej 
stanici v  Bratislave sme zamerali prie-
tok, ktorý nemal ďaleko od hodno-

ty 100-ročného prietoku 11 000 m3.s-1. 
Hodnota 50-ročného prietoku v  tejto 
vodomernej stanici bola v  uvedenom 
období dosiahnutá, resp. prekročená, 
5-krát a 20-ročný prietok 7-krát. Lineár-
ny trend maximálnych kulminačných 
prietokov vykazuje pomerne výrazný 
stúpajúci trend.

Ďalšou vodomernou stanicou na 
Dunaji, kde SHMÚ od roku 1979 vy-
čísluje prietoky, je vodomerná stani-
ca Medveďov (databankové číslo vo-
domernej stanice 5145). Na obrázku 2 
uvádzame grafi cký priebeh maximál-
nych kulminačných prietokov dosiah-
nutých v tejto stanici. Tohtoročný kul-
minačný prietok je najväčší za celé po-

zorovacie obdobie a dosiahol hodnotu 
100-ročného prietoku.

Na ceste rieky Dunaj územím Slo-
venskej republiky sa pod ústím Váhu 
v  Komárne nachádza ďalšia vodomer-
ná stanica Iža. Kulminačný prietok v tej-
to vodomernej stanici bol v roku 2013 
najväčší za celú dobu vyhodnocova-

nia prietokov od roku 1930 a  prekro-
čil hodnotu 100-ročného prietoku. Po-
dobne ako v Bratislave, trendová čiara 
maximálnych kulminačných prietokov 
má rastúci trend.

V  tabuľke 1 uvádzame prehľad kul-
minačných vodných stavov, prietokov 
a ich N-ročností vo všetkých vodomer-
ných staniciach na Dunaji, v ktorých sa 
vyhodnocujú prietoky.

V  hornej časti Dunaja po Bratisla-
vu sa N-ročnosti prietokov pohybova-
li medzi 50 – 100-ročným prietokom 
a  ďalej už Dunaj dosahoval N-ročnos-
ti >100 s výnimkou vodomernej stani-
ce Komárno.

Povodeň nie je charakteristická len 
maximálnym kulminačným prietokom, 
ale aj jej priebehom. V obrázku 4 uvá-
dzame porovnanie čiar priemerných 
denných prietokov v Bratislave na Du-
naji počas najväčších povodní zazna-
menaných v tejto vodomernej stanici.

Pre poznanie priebehu povodní 
dôležitým faktorom je poznanie po-
zdĺžneho profi lu priebehu povodne. 
Pozdĺžny profi l kulminačných prieto-
kov počas tohoročnej povodne a po-
čas povodne v  roku 2002 uvádzame 
v obrázku 5. 

HYDROMETRICKÉ PRÁCE
Povodňovú situáciu na Dunaji me-

rali pracovníci povrchových vôd na 
SHMÚ od nástupu v Devíne 3. 6. 2013 

tabuľka 1

Vodomerná stanica Vodný stav Prietok Dátum N-ročnosť

Devín 974 10640 6.6.2013 50-100

Bratislava 1034 10641 6.6.2013 50-100

Medveďov 986 10240 7.6.2013 >100

Komárno (nad ústím Váhu) 889 9378 8.6.2013 100

Iža (pod ústím Váhu) 848 9497 8.6.2013 >100

Štúrovo 812 9487 9.6.2013 >100

obrázok 2 Maximálne 
kulminačné prietoky 
1979 - 2013, N-ročné 
maximálne prietoky 
a trendová čiara na 
Dunaji v Medveďove
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až po prechod vlny v  Štúrove dňa 
11.  6.  2013. Prietok sa meral ultrazvu-
kovým prístrojom ADP. Pri priamom 
meraní z Mosta SNP (Nový most) v Bra-
tislave, kde boli zamerané bodové 
rýchlosti vody väčšie ako 5 m.s-1, doš-
lo hneď 4.  6.  2013 k  strhnutiu prístro-
ja ADP silným prúdením pod hladinu 
a len okamžitou reakciou a veľkým úsi-
lím pracovníkov sa podarilo prístroj vy-
tiahnuť a zachrániť. Nakoľko ide o jedi-
ný prístroj ADP na SHMÚ merajúci do 
hĺbky 40 m, bolo potrebné merať s veľ-
kou opatrnosťou a  rešpektom pred 

Dunajom. Pri poškode-
ní alebo znefunkčne-
nia prístroja by sa hyd-
rológovia museli vrátiť 
opäť k  meraniam hyd-
romerickou vrtuľou 
na závese, čo by znač-
ne časovo, ale aj prác-
nosťou predĺžilo každé 
jedno meranie;  nebo-
lo by teda možné vyko-
nať taký počet meraní 
ako prístrojom ADP. Si-
tuácia ukázala, že je po-
trebné v  čo najbližšom 
čase zakúpiť minimálne 
ešte jeden prístroj ADP 
s  možnosťou merania 
do väčšej hĺbky, čo by 
umožnilo vykonávať 
ešte väčší počet meraní 
a v prípade poškodenia 
mať náhradný prístroj. 
Počas júnovej povodne 
2013 na Dunaji sa vyko-
nalo 59 priamych me-
raní prietoku vo vodo-
merných staniciach na 
Dunaji, jeho prítokoch 
a priepustoch. 

Ako pozitívum je 
potrebné vyzdvihnúť 
fakt, že všetky vodo-
merné stanice, v  kto-
rých SHMÚ vyčísľuje 
prietoky, nápor povod-
ne vydržali a  zazname-
nali spoľahlivo priebe-
hy hladín, aj keď niekde 
bol prístroj len niekoľko 
cm od zaplavenia. Na 
základe tohto poznat-
ku považujeme za po-
trebné prebudovať vo-
domerné stanice v  De-
víne, Komárne a  v  Štú-
rove, aby sme predišli 

možným problémom pri prípadných 
vyšších hladinách v  budúcnosti. Nie-
ktoré z vodomerných staníc, ktoré re-
gistrujú len výšku hladiny, neboli osa-
dené dostatočne vysoko a  prístroje 
boli zaplavené. Napriek tomu v stanici 
Gabčíkovo stanica okrem malého vý-
padku merala aj po zaplavení. Poško-
dené boli tieto vodomerné stanice:
  Devínska nová Ves – Morava
  Gabčíkovo – st. koryto Dunaja
  Sap – Dunaj

Rovnako aj tu je potrebné stani-
ce stavebne zvýšiť, aby sme prípadnú 

Prehľad počtu jednotlivých meraní 

je v nasledujúcom prehľade:

Bratislava-Devín – Dunaj 5

Medveďov – hlavný tok Dunaja 7

Medveďov – slovenský priepust 7

Medveďov – maďarský priepust č. 1 7

Medveďov – maďarský priepust č. 2 7

Medveďov – maďarský priepust č. 3 7

Komárno – Dunaj 3

Komárno – Váh 3

Iža – Dunaj 3

Štúrovo – Dunaj 5

Estergom – Kiss Duna 5

obrázok 3 Maximálne kulminačné prietoky 1931 - 2013, N-ročné maximálne prietoky a trendová čiara na Dunaji v Komárne 
(pod ústím Váhu s Dunajom)

obrázok 4 Priemerné denné prietoky na Dunaji v Bratislave v rokoch s významnými povodňami
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vodu vyššiu ako v  roku 
2013 mohli spoľahlivo za-
znamenať. 

VÝVOJ PRIEČNEHO 
PROFILU NA DUNAJI 
V BRATISLAVE

Priečny profi l kory-
ta Dunaja sa v  Bratislave 
pravidelne meria počas 
priamych meraní prie-
tokov v  profi le z  Mosta 
SNP (Nový most). Vzhľa-
dom na to, že dno je tvo-
rené štrkmi, ktoré sa v dô-
sledku prúdenia vody po-
hybujú, dochádza k zme-
nám v  tvare dna koryta. 
Do výstavby Vodného 
diela Gabčíkovo (október 
1992) dochádzalo k mier-
nemu zahlbovaniu sa ko-
ryta, najmä v  strednej 
časti dna. 

Po výstavbe VDG sa 
vplyvom vzdutia hladiny, 
ktoré zasahuje až po Bra-
tislavu, prejavil opačný 
trend – mierne zanášanie 
koryta. Tento trend pre-
trváva až do súčasnos-
ti (pozri obrázok 6), sčas-
ti môže byť ovplyvnený aj 
ekologickými úpravami 
brehov toku v niektorých 
rakúskych úsekoch.

ZÁVER
Žiadna povodeň na 

toku nie je rovnaká, me-
teorologické príčiny vzni-
ku povodne môžu byť 
podobné, no dynami-
ka priebehu povodne je 
vždy iná, jedinečná. Pla-
tí to aj pre Dunaj a  platí 
to aj pre povodeň v  júni 
2013. V  príspevku sme použili pred-
bežné údaje, ktoré ešte nemôžeme po-
kladať za konečné. Tie budú k dispozí-
cii až po podrobnom spracovaní všet-
kých hydrometrovaní, po aktualizácii 
a zostrojení platných merných kriviek. 
Do spracovanie bude potrebné za-

hrnúť aj údaje o  manipulácii na vod-
nom diele Gabčíkovo. Navyše, keďže 
Dunaj je tokom hraničným, defi nitív-
ne spracovanie charakteristík povodne 
bude podliehať medzinárodným roko-
vaniam s  hydrológmi Rakúska a  Ma-
ďarska. V decembri 2013 sa v Bratisla-

ve uskutoční medzinárodná konferen-
cia Manažment povodí a povodňových 
rizík, na ktorej bude povodeň 2013 na 
Dunaji podrobne zhodnotená z hľadis-
ka operatívnej meteorológie a  hydro-
lógie, ako aj z hľadiska hydrológie reži-
movej už s ofi ciálnymi výsledkami.
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obrázok  5 Pozdĺžny profi l maximálnych kulminačných prietokov na Dunaji počas povodní v rokoch 2002 a 2013

obrázok 6 Zmeny priečneho profi lu Dunaja v Bratislave (pod mostom SNP)
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1 ÚVOD
Desaťročia priemyselnej produkcie 

polychlórovaných bifenylov (PCB) a ich 
následné neprimerané skládkovanie 
viedli k masívnej kontaminácii životné-
ho prostredia. Vďaka nekontrolované-
mu používaniu týchto látok v priemys-
le sa PCB rozšírili do všetkých zložiek 
životného prostredia na celom svete 
[1]. Jednou z najznečistenejších oblastí 
v Európe je oblasť vodného rezervoára 
Zemplínska šírava na východe Sloven-
ska. Toto znečistenie pochádza z pod-
niku Chemko Strážske a.s., ktorý desať-
ročia vyrábal komerčné zmesi PCB pod 
názvom DELOR 103, 106, Hydelor a De-
lotherm. Počas svojej existencie závod 
vyprodukoval dokopy 21 500 ton tých-
to chemikálií [2]. Odpadové vody z vý-
roby sa vypúšťali do Strážskeho kanála 
a rieky Laborec bez predchádzajúceho 
prečistenia a kontroly, čo viedlo k ma-
sívnemu znečisteniu okolitej pôdy, po-
vrchovej a  podzemnej vody [3]. Keď-
že PCB sú nepolárne látky, kontaminá-
cia z vody sa postupne usádzala v rieč-
nych sedimentoch a  bioakumulovala 
v  lipidických štruktúrach vodných or-
ganizmov. Hoci bola produkcia tých-
to látok v  roku 1984 na Slovensku za-
kázaná, znečistenie vodných sedimen-
tov je stále aktuálne, nakoľko sa z nich 
kontaminanty stále uvoľňujú do oko-
litého prostredia. Koncentrácia tých-
to látok v rybách žijúcich v rieke Labo-
rec a v Zemplínskej šírave predstavuje 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie [4]. 

PCB predstavujú nebezpečenstvo 
v dôsledku svojej vysokej toxicity, per-
zistencie a  schopnosti kumulovať sa 
v  potravovom reťazci. Tieto látky sú 
schopné pretrvávať v  prostredí v  ne-
zmenenej forme desiatky rokov. Po 
vstupe do ľudského tela stimulujú rôz-
ne metabolické odpovede, pretože sa 
podobajú na endokrinné hormóny. Ta-

kéto chybné metabolické odpovede 
vedú k rôznym defektom, ako sú poru-
chy štítnej žľazy, pečene a poškodenia 
chrupu, ale aj vznik rakoviny. Veľmi ne-
bezpečné sú pre tehotné matky, keďže 
majú teratogénne účinky a poškodzu-
jú plod. Práce zamerané na štúdium 
vplyvu jednotlivých PCB kongené-
rov ukázali, že toxicita PCB je štruktúr-
ne podmienená. Vysoko toxické kon-
genéry nesú atómy chlóru v pozíciách 
meta- a  para- (napr. PCB77, PCB126 
a PCB169) [5]. 

Priemyselné využitie PCB bolo roz-
siahle. Používali sa najmä ako lubrikan-
ty, chladiace agensy, elektrické izolan-
ty, ale aj ako nátery do silážnych jám. 
Účinnou metódou odstránenia tých-
to látok z  tuhých odpadov je použitie 
fyzikálnych a chemických techník, kto-
ré zahŕňajú spaľovanie, fotolýzu a che-
mickú degradáciu [6]. Tieto techniky 
môžu byť aplikované iba pri pomerne 
vysokých koncentráciách kontaminan-
tov v  čistenom materiáli, kvôli svojej 
vysokej fi nančnej náročnosti. Ich pou-
žitie v  životnom prostredí je limitova-
né, keďže koncentrácia PCB v prostre-
dí je v  porovnaní s  priemyselným od-
padom nízka a zároveň je rozšírená na 
veľkej ploche. Preto sa pri čistení ži-
votného prostredia používajú alterna-
tívne metódy a  to bioremediácia. Bio-
remediácia využíva bioaugmentáciu 
a  biostimuláciu. Bioaugmentácia pou-
žíva bakteriálne kmene alebo ich kon-
zorciá s degradačnou schopnosťou na 
odstránenie kontaminantov zo život-
ného prostredia. Biostimulácia využí-
va organizmy prirodzene sa vyskytujú-
ce v kontaminovanej oblasti a stimulu-
je ich metabolickú činnosť prídavkom 
rôznych živín alebo kyslíka [7]. Dôleži-
tou podmienkou pre úspešnú biore-
mediáciu je výber vhodného mikroor-
ganizmu, ktorý má nielen degradač-

nú schopnosť, ale je schopný v konta-
minovanom prostredí prežiť a presadiť 
sa medzi prirodzene sa vyskytujúcimi 
mikroorganizmami. Iba dobre adapto-
vané organizmy môžu úspešne degra-
dovať kontaminanty. Takéto mikroor-
ganizmy sa získavajú izoláciou z dlho-
dobo kontaminovaných zdrojov ako je 
pôda a  sediment. Na zvýšenie degra-
dačnej schopnosti baktérií sa používa-
jú látky štruktúrne podobné, ktoré by 
mohli slúžiť ako zdroj uhlíka a  pomá-
hať pri regenerácii jednotlivých bakte-
riálnych kofaktorov, ktoré sa podieľajú 
pri samotnej degradácii. Medzi študo-
vané stimulátory degradácie patrí bife-
nyl, syntetické terpény alebo prírodné 
materiály obsahujúce množstvo terpe-
noidných látok (pomarančová a  man-
darínková kôra, brečtanové listy a ihli-
čie) [8, 9, 10]. 

Tento príspevok je zameraný na zis-
tenie degradačnej schopnosti bakteri-
álneho kmeňa O. anthropi izolované-
ho zo sedimentu zo Strážskeho kaná-
la v  prítomnosti brečtanových listov 
a  bez prítomnosti tohto potenciálne-
ho induktora.

2 METODIKA
Degradačný experiment trval 85 dní. 

Základ tvorilo 5 g sedimentu odobraté-
ho zo Strážskeho kanála v  roku 2009 
z  miesta pod sútokom s  kanálom od 
ČOV. Do sedimentu bola pridaná bak-
teriálna kultúra s  výslednou koncen-
tráciou 10 mg/kg sedimentu a  zalia-
ta 15 ml minimálneho minerálneho 
média. Kultivačné banky boli prekryté 
perforovaným alobalom a  umiestne-
né do tmavej miestnosti, kde sa udržo-
vala teplota 28 °C. Sediment sa pravi-
delne kontroloval v  dôsledku čiastoč-
ného odparu vody, ktorá sa následne 
dopĺňala. Kontrolný experiment bežal 
paralelne. V tomto experimente sa za-

Bakteriálna degradácia PCB 
v sedimente Strážskeho kanála
Ing. Slavomíra Murínová1; doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.2; Ing. Lucia Lukáčová2; 

Ing. Hana Dudášová, PhD.2

1Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
2Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
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obrázok 1   Degradačný experiment bez prítomnosti mikroorganizmov

obrázok 3   Degradácia PCB počas 85 dní v prítomnosti O. anthropi

obrázok 2   Degradácia PCB počas 85 dní v prítomnosti O. anthropi a brečtanových listov
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bránilo rastu prirodzených mikroorga-
nizmov nachádzajúcich sa v sedimente 
pridaním azidu sodného. Počet mikro-
organizmov sa zisťoval počítaním koló-
nií na tuhom minimálnom minerálnom 
médiu s prídavkom 15 g/l agaru (Nobel 
agar, Difco) po 48-hodinovej kultivácií. 

Kultivačné banky sa zosadzova-
li 0., 7., 28., 42., 56., 70. a  85. deň. Se-
diment sa nechal vysušiť a preosial sa 
cez sitko s  priemerom ôk 60 μm. Ná-
sledne sa 2 g sedimentu extrahovali 
v Soxhlete 60 ml n-hexánu po dobu 4 
hodín podľa interného štandardného 
postupu VÚVH. Vzorka extraktu sa ná-
sledne prečistila v ultrazvuku s mede-
ným práškom a prefi ltrovala cez fl uori-
sil s veľkosťou častíc 30 – 60 μm. Takto 
pripravené extrakty sa zahustili na ro-
tačnej vákuovej odparke na 1 ml, na-
riedili na potrebnú koncentráciu a na-
strekli do plynového chromatogra-
mu s  detektorom elektrónového zá-
chytu (7890A Agilent Technologies, 
USA). Príslušné PCB kongenéry sa iden-
tifi kovali na základe retenčného času 
a kvantifi kovali s použitím štandardov 
PCB kongenérov (Dr. Ehrenstorfer, Ne-
mecko). Štatistická presnosť sa vypočí-
tala pomocou smerodajných odchýlok 
troch paralelných experimentov.

3 VÝSLEDKY
Kontrola degradácie a  zmeny PCB 

spôsobené iným javom ako degradá-
ciou sa sledovali v kontrolnom experi-
mente. Rast prirodzenej mikrofl óry bol 
potlačený prídavkom azidu sodného. 
Rast mikroorganizmov v  kontrole bol 
zanedbateľný a nedosahoval ani stoti-
nu z množstva aktívnych buniek nájde-
ných v experimente s O. anthropi v prí-

tomnosti, ale aj bez prítomnosti breč-
tanových listov. Zmeny jednotlivých 
kongenérov v  kontrole boli zanedba-
teľné (obrázok 1). Malé zmeny mohli 
byť spôsobené výparom PCB. 

Degradácia v sedimente s bakteriál-
nym kmeňom O. anthropi ukázala, že 
daný kmeň je schopný degradovať ši-
roké spektrum chlórovaných konge-
nérov. Počas 85 dní došlo k  redukcii 
nielen nižšie chlórovaných kongené-
rov (di-, tri-, tetra-), ale aj vysoko chló-
rovaných (penta-, hexa-, hepta-). Tie-
to výsledky sú v  súlade s  experiment-
mi uskutočňovanými v kvapalných mi-
nerálnych médiách [11]. Z  obrázkov 
2 a  3 vyplýva, že množstvo odstráne-
ného PCB bolo vyššie, keď sa do mé-
dia pridali brečtanové listy ako induk-
tor degradácie. V  prítomnosti brečta-
nových listov prebiehala degradácia 
rovnomerne od 28. dňa až po 85. deň. 
V experimente bez brečtanových listov 
môžeme vidieť, že najväčšie množstvo 
PCB bolo odstránené až počas posled-
ných 29 dní. Brečtanové listy urýchlili 
degradáciu PCB a takisto zvýšili množ-
stvo PCB, ktoré bolo baktériami odstrá-
nené zo sedimentu. Najvyššia degra-
dácia bola zaznamenaná pre kongenér 
PCB18 (2,2´,5-trichlórbifenyl). 

 Rast baktérií počas degradácie sa zis-
ťoval odobratím 1 ml vlhkého sedimen-
tu, ktorý sa následne desiatkovo riedil 
a vysial na Petriho misky. Počet kolónií 
na začiatku experimentu (0. deň) bol 
3200 × 107. Počas prvého týždňa expe-
rimentu došlo k rapídnemu poklesu bi-
omasy na polovicu (po 7 dňoch) a  do 
42. dňa tento počet ešte klesol na 300 
× 107 kolónií. V experimente bez breč-
tanových listov biomasa naďalej kle-

sala až sa ustálila na 100 × 107 kolóni-
ách pre odbery 70. deň a 85. deň. V prí-
tomnosti brečtanu po 42 dňoch začalo 
množstvo kolónií postupne narastať až 
na hodnotu 950 × 107.

4 ZÁVERY
Predložená práca mala za cieľ zis-

tiť degradačnú schopnosť bakteriálne-
ho kmeňa O. anthropi v prírodnej vzor-
ke sedimentu odobratého zo Stráž-
skeho kanála. Degradačná schopnosť 
tohto kmeňa bola preukázaná. Degra-
dácia vyššie chlórovaných kongenérov 
bola porovnateľná s  degradáciou niž-
šie chlórovaných. Vyššia degradácia sa 
dosiahla, keď sme do sedimentu prida-
li brečtanové listy. Tieto výsledky boli 
v zhode s počtom baktérií nachádzajú-
cich sa v sedimente počas experimen-
tu. V  experimente s  brečtanovými lis-
tami došlo najskôr k poklesu biomasy, 
avšak po 42 dňoch začala biomasa zase 
rásť. Naopak, bez prídavku brečtanu 
došlo k stálemu poklesu biomasy, kto-
rá sa až na konci experimentu ustálila. 
Počet kolónií sa však ďalej nezvyšoval.
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NIEKOĽKO POZNÁMOK Z DÁVNEJ 
HISTÓRIE

Žilinská kotlina bola odnepamä-
ti údolím, ktoré okrem nevyspytateľ-
ného toku Váhu skúšali aj zemetrase-
nia. Priestor Žiliny a jej okolia je jedno 
z aktívnych seizmických území Sloven-
ska. Faktom je, že sa nezachovali pod-
robnejšie správy z histórie zemetrase-
ní staršieho dáta. Najznámejšie dato-
vané zemetrasenie je zaznamenané 
z 15. 1. 1858, ktoré malom epicentrum 
neďaleko VD Žilina – v  obci Teplič-
ka nad Váhom, ale hlavné škody spô-
sobilo priamo v meste Žilina – pukliny 
na múroch, hlboké trhliny v kamennej 
dlažbe, domy v  meste boli poškode-
né a niektoré ostali neobývateľné, po-
škodený bol farský kostol. Podľa škôd 
zemetrasenia možno usudzovať, že 
toto zemetrasenie možno zaradiť do 8. 
stupňa Mercalliho stupnice. Ďalšie ze-
metrasenie bolo zaznamenané v  roku 
1872, ktoré malo odhadovanú intenzi-
tu 6 – 7 stupňov Mercalliho stupnice.

Ďalším živlom, ktorý skúšal toto 
územie, bola rieka Váh a  povodne. 
Historicky najväčšou povodňou na na-
šej najdlhšej rieke Váh, o ktorej sa za-
chovali archívne dokumenty, je povo-
deň z roku 1813. Spustošila celé údolia 
Váhu, od Žiliny po Sereď zničila väčši-
nu domov v  50 obciach, o  život priš-
lo 243 ľudí. Váh bol vôbec nespútanou 
riekou a pre časté povodne sa v histo-
rických písomnostiach označuje ako 
Rapax, čo znamená dravý, alebo Lu-
pus, čiže vlk. Záznamy jezuitov spo-
mínajú ničivé povodne v  roku 1652 
a  1662, zmienky sú o  desiatkach ďal-
ších v  nasledujúcich storočiach. Váh 
pretekajúci údolím, v  ktorom je situ-
ované mesto Žilina, spôsoboval prob-
lémy už dávno a  opakovane. Koryto 
rieky meandrovalo v celom území od 
Dubňa po žilinskú terasu, dochádzalo 
k materiálnym škodám.

Zaznamenané sú povodne v  kroni-
kách Tepličky nad Váhom, mesta Žili-
ny, Mojša a aj iných obcí v údolí Váhu. 
Pozornosť zasluhuje povodeň z  roku 

1958, keď niektoré vodné diela Vážskej 
kaskády už boli uvedené do čiastočnej 
prevádzky a  ďalšie boli vo výstavbe. 
V oblasti mesta Žilina dochádzalo v no-
vodobých dejinách k povodňovým sta-
vom hlavne v dôsledku hromadenia ľa-
dových krýh pred mostmi v  Budatíne 
a na sútoku Kysuce a Váhu. Po vytvore-
ní ľadovej bariéry pred mostami v Bu-
datíne dochádzalo následne k  vzdú-
vaniu vody, ktorá sa vylievala z koryta 
a zaplavovala časť Žiliny v priestore že-
lezničnej stanice, futbalového štadió-
na, závodu Sloveny, Rušňového depa.

Vzniknutú situáciu sa dalo riešiť iba 
za pomoci vojska – ľadovú bariéru bolo 
nevyhnutné odstrániť pomocou trha-
viny.

Pre zamedzenie opakujúceho sa 
nebezpečenstva a ohrozovania majet-
ku občanov Žiliny bolo vybudované 
opatrenie - stavba ľadového zátarasu 
v  koryte Váhu nad Žilinou v  priesto-
re pod bývalým futbalovým ihriskom 
v  teraz už zatopenej Mojšovej Lúčke. 
Do koryta boli zabetónované oceľové 
nosníky, ktoré zachytávali plávajúce 
ľadové kryhy a vzdúvajúca voda sa vy-
liala v širšom priestore pod Mojšovou 
Lúčkou - na polia - a neohrozovala Žili-
nu. Škody vznikajúce pri opakovaných 
povodniach a  ohrozovanie životov 
obyvateľov boli jedným z  dôvodov, 
prečo bolo rozhodnuté o výstavbe VD 
Žilina. Dnes je situácia s  prechodom 
veľkých vôd úplne iná a obyvatelia Ži-
liny o  prechode povodní mnohokrát 
ani nevedia. Výstavbou VD Žilina do-
chádza jednak k  čiastočnej transfor-
mácii povodňových prietokov regu-
lovaním hladiny a  odtoku z  VD Žilina 
a hlavne došlo k úprave zimného reži-
mu. Ľadové kryhy a sriene vznikajúce 
pri prerušovanej prevádzke VE Lipo-
vec v úseku strečnianskej úžiny sú vťa-
hované pod ľadovú celinu nádrže VD 
Žilina, kde sa roztopia.

Situáciu na Váhu v  Žiline pri zim-
nom režime komplikoval aj sútok Ky-
suce a  Váhu pri Budatínskom zámku. 
Vzhľadom na konfi guráciu terénu je 

tok Kysuce zaústený proti prúdu Váhu 
a  v  priestore sútoku dochádzalo opa-
kovane k ľadových zápcham. 

Aj napriek dostupným a  známym 
informáciám o  zemetraseniach a  po-
vodniach, padlo jednoznačné rozhod-
nutie postaviť VD Žilina. Hlavným sti-
mulom bola samozrejme výroba elek-
trickej energie z obnoviteľného, ekolo-
gického zdroja – z vody v plánovanom 
množstve 173 GWh/rok. Výstavbou 
komplexu objektov na cca 13 km úse-
ku Váhu sa však zabezpečili aj ďalšie 
funkcie:
  Ochrana Žiliny pred 100 a 1000-roč-

nou vodou, zamedzenie ľadocho-
dov a  vytvárania ľadových bariér, 
vylúčenie záplav

  Zlepšenie stavu dopravných a  ko-
munikačných ťahov: výstavba no-
vých železničných mostov na trati 
Žilina – Košice, cestný obchvat mes-
ta po ľavobrežnej komunikácii, re-
konštrukcia cesty Žilina – Terchová 
pod Dubňom, vybudovanie štátnej 
cesty Žilina – Mojš 

  Vytvorenie podmienok pre vodnú 
dopravu 

  Sanácia aktívnych zosunov masívu 
Dubňa

  Riešenie sanácie kontaminovaných 
podzemných vôd pod východným 
priemyselným pásmom

  Likvidácia 12-tich neriadených sklá-
dok odpadov 

  Ekologizácia a krajinotvorné dotvo-
renie regiónu a vytvorenie rekreač-
ného zázemia obyvateľov regiónu

  Zvýšenie kultúry bývania pre obyva-
teľov zatopenej časti, t. j. Mojšovej 
Lúčky a Hruštín

  Zvýšenie zamestnanosti a  rozvoj 
podnikateľských aktivít počas vý-
stavby ako aj po uvedení do pre-
vádzky
Regulovaním prietokov vo Váhu vý-

stavbou VD Žilina odpadol problém so 
zimným režimom a  povodňami a  po-
čas prevádzky VD Žilina, t. j. od roku 
1998, nebol zaznamenaný problém 
v priestore sútoku Váhu a Kysuce.

Z histórie vodného diela Žilina
Ing. Jozef Pastorek

Vodohospodárska výstavba š. p., prevádzka VD Žilina
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Povodeň 1997 – škody na betónovom koryte biokoridoru pred mostmi na trati 
Žilina – Košice

Prechod povodne v 1997 – v priestore lávky cez Váh medzi Mojšom a Mojšovou 
Lúčkou

Sútok Váhu a Kysuce počas zimného režimu. Vpravo sa vlieva Kysuca. Prúdnica 
Váhu je pri samom ľavom brehu a celý priestor koryta Váhu a zaústenia Kysuce 
je zatarasený ľadmi.Odstreľovanie ľadového zátarasu trhavinou.

Pohľad na priestor nad cestným mostom v Žiline - Budatíne. Pravé mostové pole 
je úplne zatarasené ľadom. Vidno časť pôvodného cestného mosta, ktorý bol vrá-
tane piliera vo Váhu pri výstavbe VD Žilina odstránený.

Pohľad po vode na cestný most medzi Žilinou a  Budatínom. Pravé mostové 
pole je už zatarasené ľadmi. Niekoľko sto metrov pod mostom je sútok Kysuce 
a Váhu.
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POVODEŇ POČAS VÝSTAVBY VD 
ŽILINA

Povodni sa nevyhla ani výstavba VD 
Žilina – v  roku 1997 – v čase fi nišova-
nia prác pre spustenie prvého gene-
rátora do prevádzky. Vznikli materiál-
ne škody na rozostavaných objektoch 
pravostrannej hrádze, ľavostranného 
zberača, odpadného koryta pod hyd-
rouzlom, betónového koryta bioko-
ridoru prechádzajúceho pod mostmi 
ŽSR, pravého brehu Váhu nad sútokom 
s Varínkou, odplavenie jednej podpery 
mosta Bailly Bridge – hlavný príjazd na 
stavenisko a pod. 

Nedošlo však k pretrhnutiu ohrádz-
ky stavebnej jamy hydrouzla a  mon-
táž technologických zariadení a ukon-
čovanie stavebnej časti pokračovala 
– bez dopadov na plánovaný termín 
uvedenia do prevádzky.

NIEČO Z BLIŽŠEJ, NEDÁVNEJ 
HISTÓRIE

Na VD Žilina som prišiel z výstavby 
VN Turček – do už rozbehnutého vla-
ku – v roku 1995. Po výkope stavebnej 
jamy VE a hate, ktorá mala objem cca 
750 000 m3, sa v máji 1995 začalo s be-
tonážou betónových objektov hydro-
uzla. Vedúci TDS Žilina, Ing. Dušan Vav-
ro, mi pridelil na výkon stavebného do-
zoru hlavné stavebné betónové objek-
ty VE a hať, v ktorých je zabudovaných 
cca 250  000 m3 vodostavebných be-
tónov. Výstavba betónových objektov 
ako aj ostatných objektov a hrádzí bola 
realizovaná Váhostavom pod vedením 
riaditeľa výstavby, Ing. Štefana Gála, 
a  projektového manažéra, Ing. Aleny 
Ománikovej –  v nepretržitom 24-hodi-
novom pracovnom režime. Pre zabez-
pečenie kontroly vykonávania staveb-
ných prác (kontrola kvality betónov, 
prebierka výstuže, opracovania pra-
covných škár pred betonážou) v nepre-
tržitom režime, prijala Vodohospodár-
ska výstavba, š. p. (VV) pracovníkov na 
výkon kontroly aj v nočných smenách. 
O rýchlosti budovania betónových ob-
jektov hydrouzla hovorí aj to, že vzhľa-
dom na postup betonáže prepadové-
ho bloku na hati a  vývin hydratačné-
ho tepla v  jednotlivých lamelách, mu-
seli byť inštalované rúrky pre merania 
teploty betónu. Meraním sa preukáza-
lo, že teploty betónu vo vnútri lamely 
dosahujú hodnoty do 60 ˚C, čím sa po-
tvrdili predpoklady projektantov. Ďal-
ší postup betonáže lamiel na hati bol 
usmernený na základe týchto meraní. 

Výstavbu VE a hate realizoval Váhostav 
a.s. Žilina prostredníctvom dvoch stav-
byvedúcich (Tomáš Janči a Ľudovít Ba-
ran), ktorí sa svojej úlohy spolu s maj-
strami (Jozef Furiak, Rudolf Dubovický, 
Miroslav Piták, Vladimír Oravec) a  tiež 
kolektívu železiarov, tesárov a  beto-
nárov zhostili ako sa patrí. Výsledkom 
sú betónové konštrukcie odolávajúce 
času, ktoré vyžadujú minimálne údrž-
bové a prevádzkové náklady. 

Rýchlosť výstavby, potreba koor-
dinácie s  technológiou a  termíny sta-
vebných pripraveností vytvárali tlak 
na projektantov HYCO, Váhostavu, sta-
vebného dozoru a  hlavne na dodáva-
teľov stavebnej časti (Váhostav) a tech-
nologickej časti (Voest Alpine a  ABB). 
Výkresy jednotlivých lamiel boli doslo-
va ešte mokré a už sa podľa nich ohý-
bala armatúra a stavalo debnenie. 

Náročné bolo i  budovanie kompli-
kovaných, tvarovo náročných debnení 
savky a špirály turbín. V podkladoch od 
projektanta technologickej časti Voest 
Alpine boli priečne profi ly savky a špi-
rály určené po 15 stupňov. Vzhľadom 
na technologickým projektantom po-
žadovanú presnosť tvaru betónových 
konštrukcií (maximálna odchýlka pres-
nosti tvaru bola požadovaná ±2 cm na 
latu dĺžky 2 m), bolo nutné doplniť po-
žadovaný tvar savky a  špirály o  ďalšie 
profi ly a to zahustením po 5 stupňov.

Harmonogram výstavby sa v  prie-
behu prác menil, spresňovali sa rozsa-
hy postupových termínov, stavebných 
pripraveností a vzájomným spoločným 
úsilím všetkých účastníkov výstavby 
bol výsledok, že betónové konštrukcie 
hydrouzla, pravostranná hrádza vráta-
ne fóliového tesnenia a  podzemných 
stien bola pripravená na prehradenie 
pôvodného koryta Váhu. Dňa 17.  9. 
1997 bolo koryto prehradené a  voda 
bola presmerovaná cez hať.

Pri zahradenej VE sa ukončova-
la montáž technologických zariadení. 
Stavebné pripravenosti, montáž tech-
nologických zariadení, zálievky po 
ukončení montáže, dokončovacie sta-
vebné práce, skúšky technologických 
zariadení sa darilo plniť, čoho výsled-
kom bolo uvedenie prvého generáto-
ra do prevádzky v 12/1997 a druhého 
v 03/1998.

POSTUP UKONČOVANIA 
STAVEBNEJ ČASTI

Od ukončenia výstavby základných 
objektov VD Žilina – VE s montážnym 

blokom, hať, MVE, pravá a ľavá hrádza, 
prísypy, prehĺbenie Váhu, presídle-
nie Mojšová Lúčka a Rosinky – postup-
né ukončovanie objektov prebiehalo 
podľa fi nančných možností VV.

V roku 2000 bol ukončený a prevza-
tý biokoridor, vrátane slalomovej vo-
dáckej trate, v roku 2001 boli ukonče-
né úpravy vľavo od hydrouzla a cesty 
na ľavú hrádzu. V  roku 2002 úpra-
vy v  nádrži a  v  roku 2003 bola ukon-
čená cesta Žilina – Mojš a pravostran-
ný kanalizačný zberač, ktorý po zme-
ne technického riešenia, navrhnutého 
Ing. Dušanom Vavrom, odvádza splaš-
kové body z  celej terchovskej doliny, 
Mojša, Strečna. Podľa fi nančných mož-
ností a prísľubov daných v procese prí-
pravy výstavby VD Žilina boli riešené 
inžinierske siete v dotknutých obciach: 
Mojš, Teplička nad Váhom, Strečno, 
Gbeľany, Varín. Posledným objektom, 
ktorý sa budoval za prevádzky VE Žili-
na, bolo dokopanie odpadného koryta 
Váhu na projektovaný stav. Od uvede-
nia generátorov do prevádzky v  roku 
1998 boli hladiny v odpadnom koryte 
Váhu ovplyvňované paleogénnymi la-
vicami v dne odpadného koryta v úse-
ku ulice Ľavobrežná. Nakoľko spôsob 
prevádzkovania generátorov VE Žilina 
a  VE Hričov neumožňoval dlhodobé 
zníženie hladiny v  odpadnom koryte 
Váhu a  VD Hričov, bolo prijaté rieše-
nie dokopania odpadného koryta po-
mocou podvodného dozéra Komatsu. 
Dozér s diaľkovým ovládaním rozrušo-
val paleogénne horniny a  približoval 
ich k  brehu, kde sa už bagrom nakla-
dali. Po dokopaní dna a svahov na pro-
jektované parametre boli vykonané 
opevňovacie práce lomovým kame-
ňom v  zmysle projektu. Práce na po-
slednom objekte – prehĺbení Váhu – 
boli ukončené v roku 2005.

VZNIK ODBORU PREVÁDZKY VD 
ŽILINA A PREVÁDZKOVANIE 

Od uvedenia generátorov do pre-
vádzky v roku 1998 sa pre časť pracov-
níkov investičného odboru VV a  VDŽ 
a.s. Trenčín zmenila pracovná situácia. 
Vznikol nový odbor prevádzky VD Žili-
na, ktorý v spolupráci so zmluvnými fi r-
mami zabezpečoval prevádzku a údrž-
bu objektov a majetku VD Žilina. V za-
čiatku prevádzkovania VD Žilina na zá-
klade zmluvného vzťahu prevádzku 
energetickej časti zabezpečovali VET 
Trenčín a  prevádzku vodohospodár-
skej časti SVP, š. p. – 8   pracovníkov. 
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Od uvedenia do prevádzky do 1. 7. 
2004 bola prevádzka VE Žilina riade-
ná diaľkovo z energetického dispečin-
gu v Trenčíne a bola stanovená pevná 

cena za vyrobenú elektrickú energiu. 
V  procese liberalizácie trhu s  elektric-
kou energiou nastala v  07/2004 zme-
na a VE Žilina sa „odstrihla“ od predaja 

el. energie vyrobenej na VD Žilina cez 
VET Trenčín. Na VV vznikol odbor pre-
daja el. energie. Do riadiaceho systé-
mu prevádzky turbín bol implemen-
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tovaný systém ROVE (Riadenie obcho-
du a výroby el. energie) a pracovníci VV 
od roku 2004 vykonávajú plánovanie 
výroby el. energie za ceny podľa trho-
vých podmienok. 

Na základe analýzy nákladov na pre-
vádzku a údržbu energetickej časti VD 
Žilina bolo prijaté rozhodnutie o ukon-
čení zmluvného vzťahu na výkon pre-
vádzky a  údržby energetickej čas-
ti s VET Trenčín. Časť pracovníkov VET 
prešla od 1. 10. 2006 do VV, čím sa vy-
tvorili podmienky pre výkon prevádz-
ky a údržby energetickej časti pracov-
níkmi VV.

V  nasledujúcom období bol vyko-
naný ďalší krok - ukončenie zmluv-
ného vzťahu s SVP, š. p. na prevádzku 
a  údržbu vodohospodárskej časti VD 
Žilina. Z  osem pracovníkov SVP vstú-
pili od apríla 2011 štyria do pracov-
ného pomeru vo VV a  týmto krokom 
prešli povinnosti výkonu prevádzky 
a  údržby celého VD Žilina výlučne do 
kompetencie VV. V  súčasnosti má od-
bor prevádzky a  údržby VD Žilina cel-
kom 21 pracovníkov, ktorí okrem pre-
vádzky a údržby stavebnej a vodohos-
podárskej časti VD Žilina vykonávajú aj 
údržbu MVE Dobrohošť. Bežná údrž-
ba, menšie a väčšie opravy strojnohyd-
raulickej, elektrotechnologickej čas-
ti sú vykonávané pracovníkmi odboru 
prevádzky VD Žilina. Na špecializované 
opravy sú objednávané odborné fi rmy 
s patričným oprávnením cestou obsta-
rávania.

Novovzniknutý odbor prevádzky 
a údržby VD Žilina zabezpečoval všet-
ky činnosti potrebné pre plánovanú 
údržbu a  bezporuchovú prevádzku 
energetickej ako aj vodohospodárskej 
časti. Postupne bolo riešené vybavenie 
prevádzky strojmi, prístrojmi, náradím 
a  doplnenie odbornými pracovníkmi 
pre výkon prevádzkových a  údržbo-
vých činností.

Popri vykonávaní bežných prevádz-
kových činností v  zmysle prevádzko-
vých poriadkov a  plánov údržby vy-
skytli sa aj prevádzkové problémy, 
ktoré prináša život.

Spomeniem hlavné z nich z posled-
ného obdobia: 
–  v 11/2004 došlo k havárii TG2 – po-

škodenie piestnice obežného ko-
lesa turbíny. Oprava bola vykona-
ná v roku 2005 ako riešenie poistnej 
udalosti.

–  v roku 2006 bola realizovaná oprava 
TG1 – výmena piestnice.

–  v  04/2007 sme riešili sanáciu pod-
máčania vzdušnej päty pravostran-
nej hrádze v km 6,1 – 6,2. Bol vybu-
dovaný štrkový drén s  odvedením 
vôd do biokoridoru.

–  v  roku 2007 bola vykonaná saná-
cia rozrážačov zabudovaných vo 
vývare hate, ktoré boli poškode-
né pri povodni v 2001. Poškodené 
panciere boli odstránené a nahra-
dené novými. Všetky práce zabez-
pečili potápači a za pomoci kame-
rového systému pre kontrolu kvali-
ty prác.

–  v  2008 bola vykonaná sanácia po-
škodených kamenných opevnení 
betónových rámp do nádrže a opev-
nenia svahov nádrže v k.  ú. Strečno; 
520 ton lomového kameňa).

–  v  roku 2009 boli riešené drobné 
priesaky do vnútorných priestorov 
VE, MVE, kolektoru – sanácia injektá-
žou polyuretánmi bola úspešná.

–  v  roku 2012 sme svojpomocne vy-
konali výmenu ložísk generátora 
MVE Rosinka 

–  v roku 2011 a 2012 vznik priesakov 
na pravom a ľavom vtokovom krídle

–  porušenie dilatačnej gumy.

VLASTNÉ INVESTIČNÉ AKTIVITY 
USKUTOČNENÉ PO UVEDENÍ 
VD ŽILINA DO PREVÁDZKY 
ZA POSLEDNÉ ROKY

V  roku 2004 bola uskutočnená vý-
mena asynchrónneho generátora MVE 
Rosinka za synchrónny generátor. Re-
alizáciou tejto výmeny došlo jednak 
k  zvýšeniu výkonu MVE Rosinka z  55 
na 95 kW, ale táto výmena zabezpečí 
v  beznapäťovom stave sústavy mož-
nosť tzv. čierneho štartu.

V roku 2007 bolo ukončené rozšíre-
nie diagnostického systému kontroly 
chvenia turbín – VIBROCONTROL.

V  roku 2007 bol uvedený do pre-
vádzky nový riadiaci systém SCADA.

V roku 2004 boli vybudované pevné 
body pre možnosť sledovania zanáša-
nia nádrže. V závere roka 2004 a v lete 
2008 vykonal VÚVH zameranie profi lov 
nádrže pre sledovanie zanášania. Za-
meranie ukázalo, že v  nádrži je ulože-
ných cca 0,5 mil. m3 materiálov. Opako-
vané meranie profi lov je pripravované 
na tento rok.

V roku 2007 bola zaasfaltovaná pra-
vostranná hrádza v celom úseku, t. j. od 
hydrouzla až do obce Varín – 7 km.

V  2009 boli vybudované obslužná 
lávka pre čistenie hrablíc NOB Varín 

a betónová prístupová cesta a spevne-
ná plocha pre uloženie zhrabkov z čis-
tenia vtoku NOB.

V  závere roka 2009 boli položené 
asfalty na ceste na ľavej strane nádrže 
v úseku hydrouzol – Mojšova Lúčka.

V lete 2011 – Asfaltovanie ľavej cesty 
na ľavej strane nádrže v úseku M. Lúč-
ka – Strečno.

CUDZIE INVESTIČNÉ AKTIVITY 
A SPOLUPRÁCA PRI REVITALIZÁCII 
ÚZEMIA DOTKNUTÉHO 
VÝSTAVBOU VD ŽILINA

VD Žilina si postupne nachádzalo 
svoje miesto medzi občanmi Žiliny ako 
priestor pre rekreáciu, oddych, relax. 
Na pozemkoch VD Žilina vyrástli:
–  Slalomová vodácka trať na biokori-

dore a lodenica žilinského klubu vo-
dákov.

–  Buduje sa lodenica klubu športové-
ho jachtingu na nádrži VD Žilina.

–  Plážové volejbalové ihriská s občer-
stvením.

–  Golfové ihrisko.
–  Skatepark. 
–  Pripravované aktivity na ľavej strane 

hydrouzla – ENDORFUN – EXTREME 
PARK

–  ŽSK sú budované cyklotrasy na 
oboch brehoch odpadného kory-
ta v  úseku Budatínsky hrad – hyd-
rouzol – hrad Strečno. Mali by byť 
ukončené v tomto roku. 

–  Prebieha príprava pre vybudovanie 
lyžiarskeho vodného vleku pod HY-
ZOU. 
S územím okolo VD Žilina je aj v rám-

ci územného plánu Žiliny a obcí v blíz-
kom okolí uvažované ako s  prímest-
skou rekreačnou zónou a postupnými 
aktivitami investorov. Vďaka ústretovej 
spolupráci a  pochopeniu vedenia Vo-
dohospodárskej výstavby, š. p. sa darí 
tento predpoklad napĺňať. 

Vodné dielo Žilina je vyhľadávaným 
rekreačným územím pre peších, cyk-
listov, korčuliarov, rybárov, surfi stov, 
skútristov, skateistov, lodných moto-
ristov, ale aj pre širokú verejnosť. Prax 
jednoznačne potvrdila, že rozhodnutie 
vybudovať toto vodohospodárske die-
lo v  tesnej blízkosti mesta Žilina bolo 
správne.

Ďakujem Ing. Pavlovi Filadelfi mu 
z SVP, š. p., OZ Piešťany, Závod Nimnica, 
za poskytnutie historických fotografi í zo 
zimného režimu na Váhu.
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Hydroenergetické využití 
vodohospodářské soustavy nádrží 

– rozšíření softwarové aplikace

Cílem příspěvku je popsat software, který je rozšiřován o modul zabývající se hydroenergetikou. Stávající software umožní 

pomocí simulačního modelu najít optimální režim odtoku vody z nádrží spolupracující v rámci vodohospodářské soustavy. 

Z vypočtených průtoků a zásobních objemů je počítán výkon a vyrobená energie.

ÚVOD
V  České republice je celkový hyd-

roenergetický potenciál vodních toků 
13 100 GWh/rok. Z této hodnoty je roč-
ně využita přibližně necelá ¼. Z  toho 
vyplývá, že by měla být snaha využívat 
vodní toky k výrobě elektrické energie 
více. Vodní energie patří mezi obnovi-
telné zdroje energie. Tento způsob zís-
kávání energie je šetrnější k životnímu 
prostředí než ostatní hojně využívané 
způsoby.

Pro využití vodní energie je nut-
no mít k  dispozici zdroj vodní ener-
gie (spád, průtok). Jednou z  možnos-
tí pro docílení požadovaného spádu 
nebo průtoku k  energetickému využi-
tí je nádrž, resp. nádrže spolupracují-
cí v rámci vodohospodářské soustavy. 
Hydroelektrárna umístěná pod přehra-
dou bude využívat tento spád a  prů-
tok k výrobě elektrické energie pomocí 
hydroagregátu.

Výše uvedené poznatky budou vyu-
žity při rozšiřování již existujícího soft-
waru o modul zabývající se hydroener-
getikou. Stávající software (SimSoftVS) 
byl napsán Ing. Pavlem Menšíkem, kte-
rý umožňuje najít optimální režim od-
toku vody z nádrže, resp. z nádrží spo-
lupracujících v  rámci vodohospodář-
ské soustavy [2]. Software je napsán 
obecně tak, aby pomocí kódových čí-
sel bylo možno zadat libovolnou kon-
fi guraci vodohospodářské soustavy 
a následně automatizovaně sestavit si-
mulační model.

POUŽITÉ METODY ŘEŠENÍ
Orientovaný ohodnocený graf

Složité vodohospodářské sousta-

vy je možno nahradit orientovaným 
grafem G (N, H), jehož vrcholy obec-
ně označované ni tvoří prvky množiny 
vrcholů grafu N (ni ε N) a hran grafu H 
(hi,j ε H). Množinu vrcholů N je možno 
rozdělit na podmnožiny: vodních zdro-
jů Z, která je tvořena vrcholy z ε Z. Me-
zilehlých uzlů řízení U, která je tvoře-
na vrcholy u ε U (množina mezilehlých 
uzlů řízení U se dělí na dvě podmnoži-
ny: U1, která zahrnuje pouze uzly říze-
ní (nádrže), U2, které obsahuje pouze 
rozdělovací uzly. Odběratelů O, která 
je tvořena vrcholy o ε O.

Obecně tedy může ni ε Z, ni ε U nebo 
ni ε O. Hrany tohoto grafu hi,j (nebo ni, 
nj), které vycházejí z  i-tého vrcholu 
a končí v j-tém vrcholu, tvoří množinu 
H (hi,j ε H). Graf G (N, H) je jednoznačně 
zadán určením množiny N a H. Množi-
ny N a  H je možno psát ve  tvaru: N=-
Z+U+O, H=H1+H2+H3+H4

Úloha optimálního řízení

Tuto úlohu je nutné chápat jako na-
lezení vektorů, které popisují tok vody 
ohodnoceným grafem. Postupným se-
řazením prvků všech vektorů získá-
me vektor neznámých X, který obsa-
huje všechny neznámé veličiny. Prv-
ky vektoru X musí vyhovovat omezu-
jícím podmínkám typu rovnice a  typu 
nerovnosti. Aby úloha měla řešení, je 
třeba zadat počáteční a okrajové pod-
mínky. Tyto rovnice byly blíže popsány 
v [3]. Takto formulovaná úloha má ne-
konečně mnoho řešení, z nichž vybírá-
me to, pro které kriteriální funkce π do-
sahuje požadovaného extrému (maxi-
ma nebo minima) [4]. 

Úloha optimálního rozvoje

Úloha optimálního rozvoje systému 

se od  úlohy optimálního řízení systé-
mu liší v tom, že dojde k rozšíření gra-
fu a  hledá se jedno nebo více nezná-
mých ohodnocení grafu. Vektor ne-
známých X je oproti předchozí úloze 
rozšířen o příslušná neznámá ohodno-
cení. Omezující podmínky typu nerov-
nosti jsou rozšířeny o intervaly přípust-
ných hodnot, jejichž meze jsou ozna-
čeny MIN a  MAX pro každé neznámé 
ohodnocení, které doplňuje množinu 
neznámých vektorů [4].

Přidané rovnice pro výpočet 

hydroenergetiky

Výše popsané rovnice řeší zásobní 
funkci nádrže, respektive nádrží spo-
lupracujících v  rámci vodohospodář-
ské soustavy. Na  závěr řešení je počí-
tána hydroenergetika pomocí přida-
ných rovnic. Pomocí rovnice (1) je počí-
tán efektivní výkon. Dále podle rovnice 
(2) je počítána vyrobená energie. Vyro-
bená energie je výkon za určitý časový 
úsek. Výsledné hodnoty vychází v GWh/
měsíc. Při takovém to postupu je hydro-
energetický účel účelem vedlejším.

Efektivní výkon:

  (1)

Vyrobená energie:

   
(2)

Nebo lze přímo řešit hydroenerege-
tickou funkci nádrže, respektive nádrží 
spolupracující v  rámci vodohospodář-
ské soustavy. A to způsobem, že vyro-
bená energie je počítána přímo kriteri-
ální funkcí. V tomto případě je hydroe-
nergetický účel účelem hlavním. Krite-
riální funkce je vyjádřena např. pomocí 
rovnice (3). V rovnici (3) je počítán efek-
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tivní výkon. Po vynásobení efektivního 
výkonu časem dostáváme vyrobenou 
energii. 

kde značí:                                        
(3)

Q  průtok [m3.s-1],
ρ  hustotu vody [kg.m-3],
g  tíhové zrychlení [m.s-2],
H  výška[m],
Pef  efektivní výkon [W], 
ηt   účinnost turbíny,
W  vyrobená energie [J],
Qτ

j,k  průtok hranou hi,j v čase τ,
Hτ

j(V
τ
j)  výškový rozdíl hladin ve vrcho-

lu nj v časovém kroku τ [m].

Výše byly popsány dvě úlohy, ten-
to příspěvek řeší úlohu optimálního 
rozvoje, která byla řešena simulačním 
modelem. U simulačního modelu jsou 
omezující podmínky typu rovnice řeše-
ny postupně po  časových krocích τ = 
1,2,… …, N, protože jsou zadaná pra-
vidla řízení odtoku vody z nádrží. Vek-
tor neznámých X je tedy vyčíslován po-
stupně pro jednotlivé časové kroky τ.

APLIKACE
Na  modelové vodohospodář-

ské soustavě nádrží Vír, Skryje a  Brno 
byl počítán efektivní výkon a  vyro-
bená energie. Výpočet byl proveden 
ve  zjednodušené formě. Při výpočtu 
spádu byly prozatím zanedbány hyd-
raulické ztráty, rychlostní výšky na  za-
čátku a  na  konci využívaného úseku 
řeky. Tato vodohospodářská soustava 
je schematizována orientovaným gra-
fem. Přítoky do soustavy jsou průměr-
né měsíční reálné průtoky. Délka reál-
né řady je 56 let. Stávající software si-
mulační metodou nalezne tok vody 
jednotlivými hranami orientovaného 
grafu a zásobní objem jednotlivých ná-
drží. Průtok turbínou byl brán jako prů-
tok hranou pod jednotlivými nádržemi 
Vír, Skryje a Brno. Ze zásobních objemů 
nádrží Vír, Skryje a Brno je počítán spád 
pomocí batygrafi cké křivky.

Provedené výpočty byly provádě-
ny ve  dvou variantách. V  obou vari-
antách byla hustota vody ρ uvažo-
vána 1000 kg.m-3, tíhové zrychlení 
9,81  m.s-2 a  účinnost turbíny ηt=0,8. 
Dále byly dosazovány veličiny Q a H. 
Výpočet zatím není prováděn s  kon-
krétním typem turbín. 

V první variantě byl efektivní výkon 
a  vyrobená energie počítány z  rovnic 
(1) a (2) v tomto případě je hydroener-
getický účel účelem vedlejším. Výsled-
nými hodnotami jsou efektivní výkon 
v MW a vyrobená energie v GWh za 56 
let v tabulce 1.

V  druhé variantě byl efektivní vý-
kon počítán z  rovnice (3) a  vyrobe-

ná energie je efektivní výkon vynáso-
bený časem. Výslednou hodnotou je 
tedy optimální (maximální) efektiv-
ní výkon a vyrobená energie za 56 let 
tyto hodnoty jsou uvedeny v  tabul-
ce 2.

ZÁVĚR
Softwarová aplikace – simulační 

model téměř libovolné vodohospo-
dářské soustavy umožní provést ná-

vrh zásobních objemů nádrží spolu-
pracujících v  rámci vodohospodář-
ské soustavy. V  současnosti software 
umožňuje provést návrh vodohospo-
dářské soustavy s max. 15-ti nádržemi. 
Maximální počet přítoku do  systému 
je 8. Při použití umělých průtokových 
řad je možná délka trvání simulace až 
11 000 let. Toto je popis již stávajícího 
softwaru. 

Stávající software je možno nainsta-
lovat na  PC s  32bitovým i  64bitovým 
procesorem a  s  operačním systémem 
Microsoft Windows (verze XP až 7). Pro 
spuštění musí být v počítači nainstalo-
vaný balík knihoven Microsoft NET Fra-
mework 3.5.

PODĚKOVÁNÍ
Řešená úloha je výsledkem specifi c-

kého výzkumu FAST-S-12-19/1649 „Zá-
sobní a  hydroenergetická funkce sou-
stavy nádrží v  podmínkách nejistotou 
zatížených členů vstupních hydrolo-
gických řad.“

Tento príspevok bol prezentovaný 
na  Konferencii mladých vodohospodá-
rov v októbri 2012.
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tabulka 1 Hydroenergetický účel je účelem vedlejším – vyrobená energie 
a efektivní výkon za 56 let

tabulka 2 Hydroenergetický účel je účelem hlavním – vyrobená energie 
a efektivní výkon za 56 let
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Odborno-študijná cesta do Poľska

VodaTím s. r. o. v spolupráci s fi rmou 
ENVI-PUR, s. r. o. pripravila v máji 2013 
odborno-študijnú cestu na významné 
vodohospodárske diela v Poľsku. Aj na-
priek tomu, že sme precestovali takmer 
2000 km, nálada medzi účastníkmi bola 
výborná. Videli sme zaujímavé zmoder-

nizované (úplne alebo čiastočne) úpra-
vne vody a čistiarne odpadových vôd. 
Okrem toho sme si pozreli niektoré vý-
znamné pamätihodnosti v  oblastiach, 
ktorými sme prechádzali (Wroclaw, 
Warszawa, Krakow, Vieliczka). 

Prvou zastávkou bola v Opole, vo fi r-
me DEMPOL-ECO, ktorá je výrobcom 
zásaditého hlinitého koagulantu. Hli-
nitý koagulant vyrábajú z  hliníkového 
odpadu – ide o bezodpadovú techno-
lógiu vyvinutú majiteľom fi rmy. 

Ďalšou zastávkou bola ÚV Sobótka, 
ktorá upravuje podzemnú vodu. Vodu 
odoberá z troch vrtov v blízkosti úpra-
vne. Technológia úpravy vody je zame-
raná na odželezovanie a odmangáno-
vanie vody oxidáciou atmosférickým 
vzduchom. Vzniknuté suspendova-

né látky sa následne zachytávajú v tla-
kových fi ltroch s náplňami: piesok č. 3 
a  Nevtraco I  a  Hydrolit-Mn. V  úpravni 
nás privítali aj zástupcovia dodávateľ-
skej fi rmy technológie úpravy vody Eu-
rowater zo Slovenska aj z Poľska. 

Vo Wroclawi sme navštívili ČOV Ja-

nówek. Čistiareň odpadových vôd pre-
šla kompletnou rekonštrukciou ukonče-
nou v roku 2012. V rámci rekonštrukcie 
bola zvýšená priemerná denná kapaci-
ta zo 70 000 na 140 000 m3. Rekonštruk-

cia bola fi nancovaná z eurofondov; stá-
la cca 60 mil. eur. Technológia pozostá-
va z mechanického a biologického čis-
tenia ; spracovania kalov: zahusťovanie, 
fermentácia (tvorba bioplynu), odvod-
ňovanie. Bioplyn je digestormi zachytá-
vaný a odvedený do špeciálnych nádob 

a  odtiaľ do el. generátora alebo kotla. 
Vyčistená odpadová voda sa využíva 
pre technologické účely.

Aj ČOV Czajka vo Warszawe pre-
šla kompletnou rekonštrukciou. V roku 
1993 pomocou fondov Phare bola 
v rámci rekonštrukcie zvýšená priemer-
ná denná kapacita na 220 000 m3/deň. 
Ďalšia modernizácia a  rozšírenie bolo 
fi nancované z fondov EU a ukončené r. 
2010. Ide o podobnú technológiu aká 
je aj v ČOV Janówek vo Wroclavi.

Z ČOV Czajka vo Warszawe.Z ČOV Czajka vo Warszawe.

Z  ČOV Janówek vo Wroclawi.Z  ČOV Janówek vo Wroclawi. Z úpravne vody Raba v Krakowe.Z úpravne vody Raba v Krakowe.

Z úpravne vody Goczalkowice.Z úpravne vody Goczalkowice.
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Ing. Ingrid Kušniráková

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica

Geoinformačná databáza pre povodie Ipľa

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bys-
trica sa ako cezhraničný partner v spolupráci s maďarskými 
partnermi KDV VIZIG Budapešť (Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatósá) a Ministerstvom životného prostredia, Budapešť 
(VKKI) podieľa na realizácii projektu „Vytvorenie spoločné-
ho integrovaného hydrologického systému pre povodie rie-
ky Ipeľ, poskytujúceho predpovede a informácie v reálnom 
čase“. KDV VIZIG Budapešť, ako vedúci partner projektu, zís-
kala fi nančný príspevok poskytnutý z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja vo výške 473 378,30 eur. 

Projekt nadväzuje na projekt z roku 2010 „Prieskum hra-
ničnej oblasti a povodia toku Ipeľ (HU-SK 2008/2.1.2/164)“. 
Cieľom projektu je získať vstupné geodetické údaje pre 
úsek toku Ipeľ (od prameňa po Kalondu v dĺžke cca 67 km), 
vytvoriť geoinformačnú databázu pre celé povodie Ipľa, 
ktorá má slúžiť ako základ vstupných údajov pre varovný 
systém. Na základe hydrologických prognóz má vytvoriť 
matematický hydrodynamický model od prameňa po ústie 
toku Ipeľ a zabezpečiť včasné varovanie pred povodňami 
kompetentným orgánom a organizáciám Slovenskej a Ma-
ďarskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj 
práca s verejnosťou a rozširovanie a ďalšie uplatnenie jeho 
výsledkov s cieľom prispieť k trvalo-udržateľnému využíva-
niu povodia. 

Spoločná práca v rámci projektu zapadá do komplexnej 
dlhoročnej spolupráce medzi našimi odbornými vodohos-
podárskymi organizáciami, pričom nadväzne na členstvo 
v Európskej únii vyvstala možnosť fi nančnej podpory rieše-

ných úloh. Podpora v rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarská republika -  Slovenská republika v  progra-
movom období rokov 2007 až 2013, ako nástroja európ-
skej teritoriálnej spolupráce, podporuje vzájomnú kooperá-
ciu inštitúcií a zároveň napomáha prihraničným regiónom 
s nízkou ekonomickou výkonnosťou približovať sa štandar-
du Európskeho spoločenstva. 

Projekt bol predložený na základe výzvy zverejnenej 
v roku 2011, ako aktivita vodného hospodárstva s kategori-
záciou v rámci opatrenia 2.1.1 Vodné a odpadové hospodár-
stvo a obnoviteľné zdroje energie. V nadväznosti na schva-
ľovací proces Slovenský vodohospodársky podnik, š.  p., OZ 
Banská Bystrica ako cezhraničný partner projektu uzavrel 
s  hlavným partnerom KDV VIZIG Budapešť (Közép-Duna-
-Völgyi Vízügyi Igazgatósá) partnerskú zmluvu, pričom pro-
jekt prešiel do štádia realizácie od 1. februára 2013 po pod-
pise zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Môžeme predpokladať, že projekt je dobrým signálom 
ďalšej spolupráce medzi  odbornými vodohospodárskymi 
organizáciami v Slovenskej a Maďarskej republike. 

4. júna 2013 sa v maďarskej obci Balassagyarmat uskutoč-
nilo otváracie podujatie projektu. Zúčastnili sa ho zástupco-
via miestnych samospráv, orgánov štátnej vodnej správy 
a ďalších dotknutých organizácií, ktorým partneri projektu 
prezentovali obsah a hlavné ciele projektu. Priebežné infor-
mácie môžete získať na stránkach jednotlivých partnerov: 
http://www.kdvvizig.hu/ 

http://www.svp.sk/hron/default.asp?id=6&mnu=6

Ďalšou, nemenej zaujímavou loka-
litou, bola úpravňa vody Praski. Úpra-
vňa odoberá vodu z rieky Visla z troch 
odberných objektov – jeden sa nachá-
dza priamo v  rieke (z  hĺbky 6,5 – 7 m) 
a  využíva prirodzené podložie piesku 
a štrku – je to najväčšia infi ltračná stud-
ňa v Európe. Ďalšie dve sa nachádzajú 
pri brehu rieky. Úpravňa zásobuje vo-
dou cca 20 % populácie Varšavy z ob-
lastí Rembertowa, Pragi Płd., Mokoto-
wa, Wilanowa, Wawra a Wesołej. 

Z Varšavy sme sa presunuli do Kra-
kova a  tam navštívili úpravňu vody 

Raba. Upravuje vodu z  nádrže Dob-
czyce, je tu zaujímavý vežový odber-

ný objekt. Výkon úpravne je 186  000 
m3/deň. Výstavba úpravne prebiehala 
v dvoch etapách: Raba I a Raba II. Vý-
stavba úpravne vody Raba I  sa usku-
točnila súčasne s  výstavbou vodáren-
skej nádrže Dobczyce. Technológia 
úpravy vody pozostáva z predozonizá-
cie, koagulácie, sedimentácie, fi ltrácie 
a dezinfekcie.

Našou poslednou zastávkou bola 
úpravňa vody Goczałkowice pozo-
stávajúcej z dvoch technologických li-
niek (prvá funguje od roku 1956; dru-
há od roku 1979) a  jej modernizácia 
bola dokončená v roku 2004. Úpravňa 
bola doplnená o  predozonizáciu a  fi l-

tre s aktívnym uhlím. Voda je upravo-
vaná z rieky Wisly a rieky Sola.

Na záver chcem v  mene všetkých 
účastníkov odborno-študijnej cesty 
vyjadriť vďaku zástupcom fi rmy EN-

VI-PUR, s.r.o. (Milan Drda), EUROWA-

TER, spol. s r.o. (Michal Gatyáš) a pre-
dovšetkým Szkoła Główna Gospo-

darstwa Wiejskiego w Warszawie 
(dr. inż. Magdalena M Michel), ktorí 
pomohli pri organizovaní tejto odbor-
no-študijnej cesty a významne prispe-
li k získavaniu nových poznatkov, kto-
ré potrebujeme. 

Foto: autorka a Jozef Mezovský
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Z vodohospodárskej praxe

Rekonštrukcia ochrannej hrádze Hornádu
Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

14. júna sa začali v  Košiciach zem-
né práce na rekonštrukcii ľavobrež-
nej ochrannej hrádze rieky Hornád 
v  mestskej časti Džungľa. Ide o  prvú 

etapu celkovej rekonštrukcie ochran-
ných hrádzí Hornádu, ktorého celková 
dĺžka v  Košiciach predstavuje zhruba 
12 kilometrov. 

Rozhodujúcim podnetom na úpra-
vu koryta a hrádzí v Košiciach bola veľ-
ká povodeň v roku 2010, keď bola naj-
kritickejšie postihnutá práve mest-

ská časť Džungľa v  úseku medzi mos-
tom na Rampovej ulici a  železničným 
mostom, kde dochádzalo k priesakom 
a prelievaniu hrádze. Aj napriek tomu, 

že koryto Hornádu bolo v minulých ro-
koch upravené a  kapacita jeho prieto-
ku zvýšená na 400 až 500 m3/s, čo zod-
povedá tzv. 20-ročnej vode, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.  p. (SVP) sa 
rozhodol, že ľavobrežnú hrádzu Horná-
du v tejto časti mesta v rámci protipo-
vodňovej ochrany Košíc zvýši a  spev-
ní na úroveň tzv. 100-ročnej vody, čo 
predstavuje zvýšenie bezpečného 
prietoku vody v objeme 757 m3/s. 

SVP má už na celú rekonštrukciu 
neupraveného vyše 5600 metrového 
toku Hornádu v  Košiciach vydané aj 
územné rozhodnutie, no disponibilné 
fi nančné prostriedky vo výške takmer 
160 tisíc eur bez DPH budú postačovať 
zatiaľ len na rekonštrukciu prvej etapy, 
v  rámci ktorej sa upraví hrádza v  dĺž-
ke 565 metrov a  vybuduje 60-metro-
vý oporný múrik. Zemné práce sa za-
čali odstraňovaním ornice v  hrúbke 
cca 10 cm, ktorá bude po dočasnom 
uložení na skládke použitá na opä-
tovné zakrytie a  zatrávnenie hrádze. 
Keďže počas povodne roku 2010 do-
chádzalo aj k značným priesakom po-
pod hrádzové teleso, vybuduje sa po-
čas tejto rekonštrukcie aj tesniaca ste-
na, ktorej priemerná hĺbka dosiahne 
8  metrov a dilatačné spoje na ochran-
nom múre budú zabezpečené gumo-
vými tesniacimi pásmi. Samotná ko-
runa ľavostrannej hrádze sa zvýši pri-
bližne o 50 cm a jej šírka bude 3 metre. 
Táto časť hrádze bude však len zatráv-
nená a nebude slúžiť cyklistom, ale len 
prípadným chodcom. Celá trasa ľa-
vostrannej úpravy Hornádu je navrh-
nutá tak, aby v čo najväčšej miere sle-
dovala brehovú čiaru pôvodného ko-
ryta. Rekonštrukcia tejto časti hrádze, 
ktorá je najkritickejším úsekom celého 
tohto vodného toku vo východoslo-
venskej metropole, je naplánovaná do 
konca tohto roka. 

Ďalšie etapy rekonštrukcie kory-
ta a  hrádzí Hornádu v  rámci protipo-
vodňových opatrení v Košiciach budú 
pokračovať v  závislosti od fi nančných 
prostriedkov.
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Zachraňujeme raky pre Slovensko

Stromy pro Strakonice

–  Tento spoločný projekt súkromnej 
fi rmy a  akademickej inštitúcie je je-
dinečný v  celoeurópskom meradle. 
Je dôležitým prvkom pri návrate ra-
kov do slovenskej prírody a  výrazne 
posunie ich výskum,- uviedol Eduard 
Stloukal, vedúci projektu z  Katedry 
zoológie PF UK.

–  Naša spolupráca v tomto projekte je 
príkladom aktivít Volkswagen Slova-
kia (VW SK) v  oblasti životného pro-
stredia a  poukazuje na našu zodpo-

vednosť v tejto oblasti. Verím, že od-
štartuje aj ďalší výskum životného 
prostredia a  prírody na Slovensku,- 
uviedol Wilfried von Rath, člen pred-
stavenstva VW SK.
Hlavným cieľom projektu je pod-

poriť rast stavu populácie rakov na 
Slovensku a zabezpečiť, aby nevymizli 
z krajiny. Ide o raka riečneho a v ďal-
šej fáze o  raka riavového. Projekt za-
hŕňa ich chov, výskum ich rozšírenia 
a  vypúšťanie chovaných pôvodných 

druhov do prirodzených biotopov.
V  areáli jednej z  najmodernejších 

čistiarní odpadových vôd na Sloven-
sku bola pod odborným vedením 
Katedry zoológie PF UK vybudova-
ná chovná stanica rakov. Jej výstav-
be predchádzali merania a testy, kto-
ré ukázali, že prečistená voda z čistiar-
ne odpadových vôd VW SK dosahuje 
čistotu, ktorá je vhodným prostredím 
pre chov takého citlivého živočícha, 
akým je rak.

U  příležitosti 15. výročí působení společnosti DENIOS 
v  České republice a  zároveň dík červnovým oslavám Svě-
tového dne životního prostředí vysadili zástupci fi rmy DE-
NIOS a zástupci města Strakonice 15 okrasných a ovocných 
stromků.

Firma DENIOS, zabývající se výrobou zařízení pro bezpeč-
nou manipulaci a  předpisové skladování nebezpečných lá-
tek, má blízko k ochraně životního prostředí, a proto městu 
darovala – jako poděkování za dobré zázemí v rámci svého 
působení – 1 stromeček za každý rok. Stromy budou nejen 
zdobit, budou i přínosem pro obyvatele – v podobě jejich 
budoucích plodů.

Otvorenie chovnej stanice v ČOV VW SK a vypustenie prvej generácie raka riečneho do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty za účasti zástupcov VW SK, ministra život-
ného prostredia SR, Petra Žigu, UK a CHKO Malé Karpaty. 

Tak sa volá projekt Volkswagenu Slovakia a Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

ktorý sa začal 21. mája 2013. Cieľom je výskum rakov a ich návrat do slovenskej prírody.
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Stretnutie vodohospodárskych 
spoločností ČR a SR

Ing. Pavel Hucko, CSc.1, doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.2

1Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Bratislava
2Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha

Býva tradíciou, že raz ročne sa na 
spoločnom rokovaní stretnú predstavi-
telia výkonných výborov České vědec-
kotechnické vodohospodářské spo-
lečnosti a  Slovenskej vodohospodár-
skej spoločnosti, aby si podiskutovali 
o  aktuálnych otázkach vodného hos-
podárstva v  obidvoch republikách, 
ako aj o  aktivitách v  spoločnostiach. 
Tento rok sa toto stretnutie uskutoč-
nilo v dňoch 30. – 31. 5. 2013 v Třebí-
či, v  Českej republike. Okrem rokova-
nia o problematike pôsobenia spoloč-
ností sa stretnutie venovalo vodohos-
podárskym témam, a to ochrane mesta 
Třebíč pred povodňami a sústave vod-
ných diel Dalešice-Mohelno, ktorých 
jedným z hlavných účelov je zabezpe-
čiť dostatok vody pre jadrovú elektrá-
reň Dukovany.

MESTO TŘEBÍČ
Třebíč je mesto s  rozšírenou pô-

sobnosťou nachádzajúce sa na zápa-
de Moravy v juhovýchodnej časti kra-
ja Vysočina a  po Jihlave je jeho dru-
hým najväčším mestom. Leží na rieke 
Jihlava 30 km juhovýchodne od kraj-
ského mesta Jihlava a 56 km západne 
od Brna. Mesto Třebíč je rozložené na 
obidvoch brehoch rieky Jihlava, ktorá 
tvorí prirodzenú os mesta i celého tře-
bíčskeho okresu. Obklopuje ho príro-
da charakteristická pre Českomorav-
skú vrchovinu. Neďaleká Národná prí-
rodná rezervácia Mohelenská hadco-
vá step zasa priťahuje návštevníkov 
tým, že tu na relatívne malom priesto-
re nájdu rad prírodných zvláštnos-
tí: teplomilnú fl óru, treťohorné relik-
ty, nanizmy ai. Za dlhé storočia svojej 
existencie sa mesto Třebíč stalo dôle-
žitým hospodárskym, správnym, po-
litickým i  kultúrnym ťažiskom juho-
západnej Moravy. Malebné prírod-
né prostredie Vysočiny, pozoruhodné 
historické pamiatky a  v  neposlednej 

rade aj jeho miesto v  kultúrnych de-
jinách dodávajú mestu Třebíč osobitý 
ráz a príťažlivosť. Historické jadro šty-
ridsaťtisícového mesta Třebíč – met-
ropoly západnej Moravy – má svo-
je nezpochybniteľné urbanisticko-ar-
chitektonické i  pamiatkové kvality. 
Dokladom jeho významu i  v  medzi-
národnom kontexte je skutočnosť, že 
třebíčská židovská štvrť spolu so ži-
dovským cintorínom a  bazilikou svä-
tého Prokopa boli zapísané v  roku 
2003 do prestížneho Zoznamu sveto-
vého kultúrneho a prírodného dedič-
stva  UNESCO.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
MESTA TŘEBÍČ

Mimoriadne cenné územie mesta 
Třebíč je ohrozované radou rizikových 
faktorov. Medzi najzávažnejšie patrí 
už od dôb prvého osídlenia lokality jej 
periodické zaplavovanie povodňami 
na rieke Jihlava, pretekajúcej priamo 
mestským centrom. Jedným z najväč-
ších problémov třebíčskeho mestské-
ho centra, vrátane podstatnej časti ži-
dovskej štvrte, je skutočnosť, že sa na-
chádza v záplavovom území rieky Jih-
lava. Už najstarší obyvatelia sa museli 
s touto prírodnou danosťou vysporia-
dať spôsobom zodpovedajúcim tech-
nologickým možnostiam jednotlivých 
období. Postupne tak v  bezprostred-
nom okolí rieky vznikol rad stavieb 
a  opatrení, ktoré by sa mohli nazvať 
protipovodňovou ochranou mesta. 
Projekt na protipovodňovú ochranu 
centra mesta Třebíč vznikol už nedlho 
po ničivej záplave v  roku 1862, mož-
nosť jeho realizácie však stále nará-
žala na nedostatok fi nancií v obecnej 
pokladni. Situácia sa začala postupne 
zlepšovať až s príchodom nového sto-
ročia a obecné zastupiteľstvo sa zača-
lo týmto problémom vážne zoberať 
– zrejme i  pod vplyvom ďalšej veľkej 

povodne, ktorá postihla mesto v roku 
1890. Začiatkom 20. rokov 20. storo-
čia potom došlo k  jednej z  najzásad-
nejších investícií do protipovodňo-
vej ochrany mesta. Táto ochrana však 
bola účinná len do úrovne cca  Q20. 
K  prekročeniu prietoku Q20 došlo 
v máji roku 1985.

PRVÁ ETAPA PROTIPOVODŇOVEJ 
OCHRANY

Preto bola v úzkej spolupráci miest-
nej samosprávy a  správcu toku – Po-
vodí Moravy – koncepčne a projekčne 
pripravená komplexná ochrana úze-
mia centra mesta pred povodňami a jej 
prvá etapa, rekonštrukcia Svojsíkovho 
nábrežia, bola v  roku 2006 dokonče-
ná. Súčasťou rekonštrukcie tohto pra-
vobrežného úseku dlhého viac než ki-
lometer je – okrem jeho primárnej pro-
tipovodňovej funkcie – i novo zriadená 
nábrežná promenáda, vrátane samo-
statného pruhu pre vedenie cyklotra-
sy. Pod zem sa podarilo skryť aj plyno-
vé potrubie, do tej doby umiestené na 
nevzhľadných konzolách nad úzkou 
pobrežnou cestičkou.

KONCEPČNÁ PRÍPRAVA DRUHEJ 
ETAPY PROTIPOVODŇOVEJ 
OCHRANY

Nadväzujúca druhá etapa proti-
povodňovej ochrany centra mesta 
sa týkala už priamo jeho historického 
centra s  Karlovým námestím na pra-
vom brehu a bývalou židovskou štvr-
ťou na ľavom brehu. Rozsiahla a tech-
nicky náročná stavba, ktorej investo-
rom bolo Povodie Moravy, s.p. sa kon-
cepčne pripravovala pomerne dlho 
a  oproti prvotným návrhom, upred-
nostňujúcim iba technické riešenie, 
sa podarilo postupne presadiť po-
merne výrazné zmeny zohľadňujúce 
i pohľad estetický, urbanistický a pa-
miatkarský.
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DRUHÁ ETAPA 
PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY

Výstavba druhej etapy protipovod-
ňovej ochrany mesta Třebíč, ktorá za-
čala v  septembri 2010 a  stála 130 mi-
liónov Kč, bola ukončená v roku 2012. 
Súčasťou akcie bola rekonštrukcia 
nábrežných múrov, opevnenie brehov 
a  zvýšenie kapacity koryta rieky Jih-
lava odťažením nánosov. Tieto opat-
renia, realizované pod dohľadom pa-
miatkarov, ochráni Třebíč i  pred sto-
ročnou vodou. Nová protipovodňová 
ochrana sa týka takmer kilometer dlhé-
ho úseku od Podklášterského mostu 
k  Novodvorskému mostu. U  všetkých 
častí protipovodňovej ochrany sa ráta 
s  bezpečnostným prevýšením 30 – 
50 cm voči úrovni storočnej vody, pri-
čom bežne priechodné dvere a otvory 
zahradia v dobe povodne mobilné hra-
denia alebo vodotesné vráta. Na toku 
rieky Jihlavy sú v budúcnosti napláno-
vané ešte ďalšie úpravy a  to v  oblasti 
Pohořelicka a Dolních Kounic. Ide o tzv. 
akcie navrhovateľov, teda obcí a miest, 
a v súčasnosti sú v rôznom štádiu roz-
pracovanosti.

VD DALEŠICE
Sústava vodných diel Dalešice – Mo-

helno sa nachádza cca 20 km juhový-
chodne od mesta Třebíč na strednom 
toku rieky Jihlava. Skladá sa z  dvoch 
nádrží – hlavnej nádrže Dalešice s hrá-
dzou v katastri obce Kramolín a vyrov-
návacej nádrže s  hrádzou v  katastri 
obce Mohelno. Obidve vodné diela 
byli vybudované súčasne.

ÚČEL VD DALEŠICE
–  výroba elektrickej energie v  prečer-

pávacej vodnej elektrárni
–  akumulácia vody pre:

–  trvalé zabezpečenie minimálneho 
prietoku pod nádržou Mohelno

–  zabezpečenie odberu priemyselnej 
vody pre jadrovú elektráreň Dukova-
ny

–  ochrana pred povodňami
–  rekreácia, rybárstvo

NÁDRŽ
–  stály objem: 59,20 mil. m3 /362,60 m 

n. m.
–  zásobný priestor: 63,00 mil. m3 

/380,50 m n. m.
–  ochranný priestor neovládateľný: 

4,70 mil. m3 /381,50 m n. m.
–  celkový objem: 126,90 mil. m3

–  zatopená plocha: 482,0 ha
Prvé úvahy o stavbe vodného diela 

Dalešice na strednom toku rieky Jihla-
va sa objavili už pred prvou svetovou 
vojnou. Rieka má v  tomto úseku po-
merne veľký sklon, údolie je skalna-
té a  koryto hlboko zarezané do okoli-
tej krajiny. Naviac tu nebolo údolie rie-
ky takmer obývané. Nevýhodou bol 
pomerne malý priemerný prietok rie-
kou Jihlava. Konkrétnejšiu podobu do-
stali tieto úvahy krátko po prvej sve-

tovej vojne na zjazde Spolku inženýrů 
a architektů v Brně v roku 1928. K spra-
covaniu projektu ani realizácii ale ne-
došlo. Po druhej svetovej vojne nový 
impulz k  výstavbe veľkých vodohos-
podárskych diel prišiel až s ďalším roz-
vojom priemyslu, stavbou veľkých te-
pelných elektrární a požiadaviek na vy-
rovnanie denného a  nočného diagra-
mu zaťaženia elektrizačnej sústavy. 

Ďalším podnetom k  výstavbe hyd-
roenergetických diel, teraz už prečer-
pávacích vodných elektrární, bol rozvoj 
jadrovej energetiky. Začiatkom 60. ro-
kov prebehol prieskum vhodných loka-
lít, medzi ktoré patrila aj lokalita Daleši-
ce. Umiestnenie vodného diela s ener-
getickým využitím prakticky uprostred 
elektrizačnej sústavy, do oblasti, kde 
v širokom okolí neboli žiadne výhodné 
energetické zdroje, bolo veľmi výhod-
né. Koncepcia riešenia bola spracovaná 
vo viacerých variantoch, pričom variant 
vodného diela s betónovou klenbovou 
hrádzou, čo sa ekonomicky javilo ako 
najlepšie, a variant s hrádzou sypanou, 
boli zhotovené až do úrovne súhrnné-
ho projektového riešenia. Územné roz-

Protipovodňová ochrana centra mesta Třebíč

VS Dalešice_ priehradný múr - vzdušná strana
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hodnutie bolo vydané v  roku 1968 
a  celá výstavba vodného diela bola 
schválená vládou ČSSR v  roku 1970. 
Ďalším z  dôležitých momentov bolo 
rozhodnutie o výstavbe Jadrovej elek-
trárne Dukovany, ktorá pre svoju pre-
vádzku potrebovala dostatočné množ-
stvo chladiacej vody. Žiadna z  blíz-
kych troch riek, Jihlava, Oslava ani Ro-
kytná, však nemali dostatočný prietok, 
a  tak sa tu súčinnosť obidvoch ener-
getických diel priamo ponúkala. Zdro-
jom chladiacej vody sa stalo vodné die-
lo Mohelno (cca 50 mil. m3/rok).

Investorom stavby vodného diela 
Dalešice bol Energoinvest, k. ú. o., Pra-
ha, generálnym projektantom bol Hyd-
roprojekt, Praha, odštepný závod Brno, 
dodávateľom strojno-technologic-
kej časti ČKD, Blansko a  dodávateľom 
elektrotechnologickej časti Energo-
vod, k.  p., Praha. Stavba začala v  sep-
tembri roku 1970 prípravnými práca-
mi. V  roku 1971 bola začatá výstavba 
zariadenia staveniska, razenie obtoko-
vých tunelov a zemné práce v hlavnej 
stavebnej jame. V ďalšom roku sa voda 
rieky presmerovala mimo staveniska 
do vybudovaných tunelov (o priemere 
4 m) a začalo sa aj s betonážou.

Dňa 10. júna 1976 sa ofi ciálne začalo 
napúšťanie nádrže. Problém bol však 
v tom, že v tej dobe bol tak nízky prítok, 
že nebolo prakticky čím napúšťať. Tak 
sa po slávnostnom predvedení uzatvo-
renia základových výpustov, odcho-
de fi lmárov a  hostí zase závery otvo-

rili. Ten správny okamžik napúšťania 
nastal až 28. júla 1976, po väčšej búr-
ke, keď už tieklo viac vody. S niekoľko-
denným predstihom sa začalo napúš-
ťať tiež Mohelno, aby bolo z čoho do-
tovať prietok v  rieke pri uzatvorených 
výpustoch na Dalešiciach. Ďalší postup 
však bol u  obidvoch nádrží rovnaký. 
Rok 1977 bol v znamení dokončovania 
hlavných stavebných objektov, montá-
že generátora TG1 a dosypávania hrá-
dze. Prebiehalo ďalšie napúšťanie ná-
drže na minimálnu prevádzkovú hla-
dinu. Dňa 9. januára 1980 bola po roz-
siahlych meraniach maximálna hladina 
v nádrži. Konečné kolaudačné rozhod-
nutie bolo vydané 30. novembra 1981. 
Pred tým sa realizovala prevádzka na 
základe povolení o predčasnom využí-
vaní stavby.

VD MOHELNO
Vodné dielo Mohelno bolo projek-

tované súčasne s  vodným dielom Da-
lešice. Slúži ako vyrovnávacia nádrž, 
z  ktorej rovnomerne odteká voda do 
rieky, a  hlavne zadržuje vodu pri tur-
bínovej prevádzke elektrárne Dalešice 
do doby než bude opäť prečerpávaná 
naspäť.

ÚČEL NÁDRŽE
–  vyrovnávacia nádrž prečerpávacej 

vodnej elektrárne Dalešice
–  výroba elektrickej energie v  prietoč-

nej vodnej elektrárni
–  akumulácia vody pre:

–  zaistenie odberu priemyselnej 

vody pre jadrovú elektráreň Du-
kovany

–  vyrovnanými odtoky je zabezpe-
čený:

–  minimálny prietok pod nádržou 
Mohelno

–  odber vody pre závlahy a priemy-
sel pod nádržou Mohelno

–  zníženie povodňových prietokov

NÁDRŽ
–  stály objem 5,70 mil. m3 /290,80 m 

n.  m.
–  prevádzkový priestor: 11,30 mil. m3 

/303,20 m n. m.
–  ochranný priestor neovládateľný: 

0,10 mil. m3 /303,30 m n. m.
–  celkový objem: 17,10 mil. m3

–  zatopená plocha: 117,4 ha
V  dobe výstavby sa objavili obavy 

zo znečistenia nádrží, najmä rádioak-
tivitou. Doterajšia, takmer tridsaťročná 
prevádzka však ukázala, že tieto obavy 
boli zbytočné a  k  znečisťovaniu nádr-
ží nedochádza. Preto je tu povolený aj 
športový rybolov. Rovnako tak aj ostat-
né negatívne vplyvy jadrovej elektrár-
ne Dukovany na okolie, v  ktorom sa 
obidve nádrže nachádzajú, sú takmer 
neznateľné. I pre nádrž Mohelno platí, 
že má pozitívny vplyv na životné pros-
tredie. Vyrovnáva prietoky, tlmí povod-
ne, nadlepšuje malé prietoky a  veľmi 
priaznivo pôsobí na kvalitu vody v rie-
ke Jihlava. Doterajšia prevádzka obi-
dvoch vodných diel rovnako preukáza-
la, že nedošlo k  negatívnemu ovplyv-
neniu národnej prírodnej rezervácie 
Mohelenská hadcová step, z  ktorého 
boli v počiatkoch obavy.

NA ZÁVER
V  kontexte stretnutí obidvoch vo-

dohospodárskych spoločností ČR a SR, 
možno konštatovať, že ide o  vzájom-
nú výmenu skúseností pri šírení od-
borných informácií medzi vodohospo-
dármi, poskytovaní odborných publi-
kácií a poznatkov z organizovania od-
borných podujatí. V  neposlednom 
rade ide o  získavanie nových vedo-
mostí o  vodnom hospodárstve v  Čes-
kej republike a na Slovensku zástupca-
mi obidvoch spoločností.

Foto: Ing. Pavel Hucko, CSc.
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Naši jubilanti

Meno nášho kolegu a priateľa, vodára, sa pred ča-
som objavovalo v každom čísle Vodohospodárskeho 
spravodajcu nepretržite desať rokov - keď bol predse-
dom jeho redakčnej rady. Teraz jeho meno v časopi-
se znamená, že je jubilantom, pretože Ing. Sokáč, pre 
mnohých z nás Dodo, vstúpil do radov osemdesiatni-
kov. Chvalabohu slávnostne a  ešte vždy sviežo, viac 
ako „primerane“ svojmu veku. 

Pri tejto príležitosti s gratuláciou a želaním všetké-
ho najlepšieho si pripomíname toto významné život-
né jubileum kolegu, priateľa a uznávaného vodárske-
ho odborníka. Rodák z východného Slovenska po ab-
solvovaní štúdií v odbore zdravotného inžinierstva na 
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave začal v roku 1957 svoju skoro 40-roč-
nú odbornú prax. Projektoval, pripravoval a  realizoval mnoho význam-
ných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ale aj iných vo-
dohospodárskych stavieb doma i v zahraničí a svoje dlhoročné praktické 
poznatky a skúsenosti aplikoval aj vo vedúcich funkciách, ktoré nakoniec 
zavŕšil riadením toho podniku, ktorému venoval najdlhšie obdobie svojej 
odbornej činnosti.

Náš jubilant začal v  roku 1957 ako projektant vo Vodoprojekte, ne-
skoršom Hydroprojekte Bratislava. Od  roku 1960 sa venoval investičnej 
výstavbe v novovzniknutom Krajskom vodohospodárskom rozvojovom a  
investičnom stredisku v Bratislave. Po organizačnej zmene, vzniku Zápa-
doslovenských vodární a kanalizácií v roku 1966, pracoval ako vedúci od-
delenia pre prípravu a realizáciu všetkých významných vodovodov, kana-
lizácií a čistiarní odpadových vôd v pôsobnosti podniku. V rokoch 1978 – 
1983 bol Hydroconsultom Bratislava vyslaný ako expert – projektant do 
Alžírska, kde pôsobil v mestách Setif a Blida, projektoval najmä inžinierske 
siete priemyselných zón a riešil vodohospodárske štúdie pre významnej-
šie mestá tejto krajiny. Po návrate bol spočiatku vedúcim strediska Hydro-
consultu a v rokoch 1986 – 1990 vedúcim projektovej výroby, ako asistent 
výrobno-technického námestníka riaditeľa. Takmer rok pôsobil na Minis-

terstve lesného a vodného hospodárstva SR vo funk-
cii poradcu ministra pre oblasť vodného hospodárstva 
a v roku 1991 po výberovom konaní sa stal riaditeľom 
Západoslovenských vodární a  kanalizácií. Svoju bo-
hatú odbornú činnosť ukončil v  tejto funkcii v  roku 
1995, ale neprestal sa venovať významným odborným 
a  spoločenským aktivitám. Bol zakladajúcim členom 
a  stal sa prvým predsedom Združenia zamestnáva-
teľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH). 
V tejto funkcii zotrval do roku 1996. Okrem pôsobenia 
v mnohých odborných komisiách a poradných orgá-
noch si   našiel čas, ako som už spomenul, aj pre Vo-
dohospodárskeho spravodajcu. Tých desať rokov prá-
ce v časopise znamenalo „revolučné“ zmeny nielen vo 
„vizáži“, ale aj v zmene úlohy mesačníka po vzniku Slo-

venskej republiky. Nový formát, ale aj pestrosť a  úroveň odborného ob-
sahu, aktuálnosť príspevkov, informovanie čitateľskej verejnosti o dianí a  
podujatiach vodného hospodárstva, umožnenie prezentácie vodohospo-
dárskych organizácií, to všetko sa stretáva s pozitívnou odozvou čitateľov. 
Aj jeho zásluhou sa stalo vydavateľom časopisu ZZVH, čím zabezpečil aj 
určité garancie pre primerané fi nančné zázemie výroby a distribúcie jedi-
ného vodohospodárskeho, teraz už dvojmesačníka na Slovensku.

Po tejto „inventarizácii“ jeho pôsobenia vo vodnom hospodárstve mi 
nedá nespomenúť jeho veľkú lásku - ľudovú hudbu a  tanec. Folkloristom 
sa stal ešte počas štúdií v  Bratislave a   aj popri  zamestnaní, až do roku 
1960, zostal verným umeleckému ľudovému súboru Lúčnica. 

Jeho ešte nedávne dobrovoľné činnosti v ZZVH a redakčnej rade Vodo-
hospodárskeho spravodajcu dokumentujú, že aj po odchode do dôchod-
ku zostal medzi nami, ako aktívna vodárska osobnosť. Pre „funkciu“ osob-
nosť stačí byť dobrým odborníkom a dobrým človekom. K týmto jeho hod-
notám mu prajem aj v mene celého kolektívu aktívnych aj „penzionova-
ných“ vodárov a členov redakčnej rady hodne dobrého zdravia, aby mu 
toto dobré zdravie a  vitalita vydržala ešte dlhé roky.   

Ing. Tibor Elek

Ing. Dezider Sokáč – 80. narodeniny

vo fo

Informácie o nových STN

STN EN ISO 5814: 2013 (75 7463) 
Kvalita vody. Stanovenie rozpustené-
ho kyslíka. Elektrochemická metóda 

Vydaním STN EN ISO 5814: 2013 sa 
ruší norma STN EN 25814: 1996 Kvalita 
vody. Stanovenie rozpusteného kyslíka. 
Elektrochemická metóda (75 7463).

STN EN 13508-1: 2013 (75 6920) 
Prieskum a  posudzovanie stokových 
sietí a  systémov kanalizačných potru-

bí mimo budov. Časť 1: Všeobecné po-
žiadavky 

Vydaním STN EN 13508-1: 2013 sa ruší 
norma STN EN 13508-1: 2004 Určovanie 
stavu systémov kanalizačných potrubí 
mimo budov. Časť 1: Všeobecné požia-
davky (75 6920).

STN EN 14654-2: 2013 (75 6919) 
Riadenie a  kontrola prevádzkových 
činností na stokových sieťach a  systé-

moch kanalizačných potrubí mimo bu-
dov. Časť 2: Obnova 

STN EN 890: 2013 (75 8142) Chemi-
kálie používané pri úprave vody na pit-
nú vodu. Kvapalný síran železitý 

Vydaním STN EN 890: 2013 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 890: 
2005. 

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V máji a júni 2013 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

Predpisy, normy
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Vedec roka SR 2012
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Bratislava

Centrum vedecko-technických in-
formácií SR (CVTI SR), Slovenská akadé-
mia vied (SAV) a Zväz slovenských ve-
deckotechnických spoločností (ZSVTS) 
vyhlásili súťaž významných sloven-
ských vedcov, technológov a mladých 
výskumníkov zo všetkých oblastí vedy: 
Vedec roka SR 2012.

Vyššie uvedené organizácie/spoloč-
nosti sa začiatkom roka 2013 stali vlast-
níkmi ochrannej známky na organizo-
vanie súťaže Vedec roka SR a 16. ročník 
súťaže – Vedec roka SR 2012 sa už nie-
sol pod ich gesciou.

Cieľom 16. ročníka súťaže bolo pro-
fesionálne a  spoločensky vyzdvihnúť 
najlepšie a  najvýznamnejšie osobnos-
ti vedeckého sveta, ako aj dosiahnu-
té výsledky vo vede a výskume na Slo-
vensku.

Ocenenia za rok 2012 boli udelené 
v piatich kategóriách:
 Vedec roka SR 
 Technológ roka SR 
 Mladý výskumník roka SR 
 Uznanie za celoživotné dielo v SR 
 Za výsledky v programoch EÚ 

Slávnosť odovzdávania ocene-
ní Vedec roka SR 2012 sa uskutočni-
la sa v  priestoroch CVTI SR, Lamač-
ská 8/A Bratislava, dňa 14. mája 2013. 
Nad podujatím prevzal záštitu predse-
da vlády SR pán Fico. V  zastúpení mi-
nistra školstva, vedy výskumu a  špor-
tu SR mal príhovor p. Chudoba, štát-
ny tajomník. V čestnom predsedníctve 
v  konferenčnej sále CVTI SR za pred-
sednícky stôl zasadli: Ing. Štefan Chu-
doba, CSc., štátny tajomník Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a  športu 
SR, prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 
CVTI SR, prof. PharmDr. Daniela Ježová, 
DrSc., podpredsedníčka SAV pre vzde-
lávanie a doktorandské štúdium a Ing. 
Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS 
pre vedu, techniku a vzdelávanie. 

OCENENÝMI ZA ROK 2012 BOLI:
V KATEGÓRII VEDEC ROKA SR

Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., 
Fakulta BERG, Technická univerzita 

v  Košiciach. Ocenenie získal za práce 
v  oblasti teórie a  aplikácií diferenciál-
nych rovníc neceločíselného rádu a za 
mimoriadny citačný ohlas vo svete za 
rok 2012. 

Prof. Igor Podlubný patrí medzi ab-
solútnu svetovú špičku v  aplikova-
nej matematike a  teórii riadenia pro-
cesov. Ako dôkaz výnimočnosti jeho 
práce možno uviesť najcitovanejšie 
vedecké práce, medzi ktoré patrí mo-
nografi a: Fractional Diff erential Egua-
tions, ktorá podľa Google Scholar Cita-
tions bola citovaná viac ako 6 400-krát. 
Rovnako významné výsledky dosia-
hol prof. Podlubný aj ako autor najci-
tovanejšieho článku v  oblasti inžinier-
skych vied na Slovensku, (konkrétne 
je to publikácia Fractional-Order Sys-
tems and PI-lambda-D-mu-Control-
lers, citovaná 866-krát). Za rok 2012 aj 
podľa databázy Web of Science je prof. 
Podlubný najcitovanejším vedcom na 
Slovensku. Žiadna iná vedecká osob-
nosť nemá na Slovensku podobný ci-
tačný ohlas. Jeho H-index za posled-
ných 5 rokov má výrazne rastúci trend. 
Dôkazom sú aj viaceré významné sve-
tové ocenenia v  oblasti matematiky.
Možno teda smelo povedať, že máme 
najcitovanejšieho Vedca roka SR.

V KATEGÓRII TECHNOLÓG ROKA SR
Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD., Fakul-

ta chemickej a  potravinárskej techno-
lógie, Slovenská technická univerzita 
v  Bratislave. Ocenenie mu bolo ude-
lené za vývoj receptúry a  technológie 
prípravy zmesových materiálov s vyso-
kou húževnatosťou na báze biodegra-
dovateľných polymérov pochádzajú-
cich z obnoviteľných zdrojov.

Doc. Ing. Pavel Alexy, PhD. sa takmer 
20 rokov venuje problematike bio-
degradovateľných polymérov najmä 
pre aplikácie v obalovom priemysle. Je 
autorom 8 udelených patentov v  SR, 
z toho 1 bol patentovaný aj v zahraničí. 
Dva z nich našli svoju realizáciu v prie-
myselnej praxi na Slovensku. Na zákla-
de jeho riešení je dodnes v  prevádz-

ke jediná výrobná linka na výrobu bi-
ologicky rozložiteľných vodorozpust-
ných fólií na Slovensku. V  posledných 
rokoch sa venuje najmä výskumu v ob-
lasti aplikácie biopolymérov a polymé-
rov z  obnoviteľných zdrojov surovín 
v obalovej technike. Na základe výsled-
kov vlastného výskumu dospel k novej 
formulácii receptúry a nadväzne tech-
nológie spracovania biodegradovateľ-
ných polyesterov, ktorá umožňuje pri-
praviť z  dvoch krehkých polymérov 
húževnatý a  fl exibilný materiál. Toto 
unikátne riešenie umožňuje zavede-
nie týchto materiálov do praxe, najmä 
v  oblasti obalovej techniky. Popri vý-
raznom zlepšení úžitkových vlastností 
sa rieši aj ekonomický aspekt znížením 
ceny konečného produktu. Vzhľadom 
na to, že ide o materiály na báze obno-
viteľných zdrojov, ktoré sú biodegra-
dovateľné, ide o  dôležitý príspevok 
k  ochrane životného prostredia. Spo-
mínané aplikácie sa robia v  súčinnos-
ti so slovenskými fi rmami a súčasne sa 
rokuje aj s ďalšími priemyselnými sub-
jektmi nielen na Slovensku, ale aj v za-
hraničí, ktoré majú záujem o rozšírenie 
výroby produktov na báze biodegra-
dovateľných kompostovateľných plas-
tov najmä v obalovej technike.

V KATEGÓRII MLADÝ VÝSKUMNÍK 
ROKA SR

Mgr. Zuzana Benková, PhD., Ústav 
polymérov, Slovenská akadémia vied.
Ocenená bola za významný príspevok 
v  oblasti počítačových simulácií poly-
etylénoxidových reťazcov chemicky 
naviazaných na pevnom povrchu, ako 
i  modelovanie konformačných zmien, 
vyvolaných geometrickým obmedze-
ním cyklických makromolekúl s apliká-
ciou na molekuly DNA.

Už počas vysokoškolského štúdia 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v  Bratislave, kde Zu-
zana Benková skončila organickú ché-
miu, zaujímala sa o  hlbší výskum nie-
len v  odbore organickej chémie, ale 
aj chemickej fyziky, ktorú študovala 
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aj ako doktorandka. Venovala sa tiež 
kvantovo-chemickým výpočtom elek-
trických vlastností organických mole-
kúl súvisiacich s  nelineárnymi optic-
kými vlastnosťami použitím rôznych 
teoretických postupov. Záujem o  ve-
deckú prácu ju posunul k hlavným ak-
tivitám, ktoré priniesli pre vedu istý vý-
voj a význam nadobudol hlavný zámer 

ako napríklad: atomistické molekulo-
vo-dynamické simulácie syntetických 
biokompatibilných polymérov zakot-
vených na pevných povrchoch zame-
raných na štruktúru a vlastnosti zakot-
vených reťazcov, ako aj na skúmanie 
charakteristických vlastností takto mo-
difi kovaných povrchov. Postupné bá-
danie ju priviedlo vo vedeckej oblasti 
k  výsledku, že prvýkrát popísala sprá-
vanie cyklických reťazcov uzatvore-
ných vo veľmi úzkych kanáloch a  vy-
svetlili sa štrukturálne zmeny takto ob-
medzených polymérov pozorovaných 
v experimentálnych meraniach.

V KATEGÓRII UZNANIE ZA 
CELOŽIVOTNÉ DIELO V SR

PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Histo-
rický ústav, Slovenská akadémia vied. 
Ocenenie získal za vysoko erudovanú 
odbornú činnosť a angažovanie sa pri 
prehlbovaní historického povedomia 
širokej slovenskej verejnosti.

Témou vedeckého výskumu Dr. Iva-
na Kamenca, CSc., sú politické a kultúr-
ne dejiny Slovenska 20. storočia. Ďal-

ším predmetom jeho záujmu sú dejiny 
slovenskej historickej vedy a  niektoré 
teoretické problémy slovenskej his-
toriografi e v 20. storočí. Vedecké spô-
soby bádania vniesol aj do tabuizo-
vanej témy holokaustu na Slovensku. 
V snahe o šírenie poznatkov o 20. sto-
ročí na Slovensku si kladie za povin-
nosť sprostredkovať svoj výskum a hl-

boké znalosti aj na vzdelávacích, kul-
túrnych a spoločenských stretnutiach. 
Jeho práca je založená na celoživot-
nom kréde, že závery historika musia 
byť formulované vecne a  musia byť 
podložené historickými dokumentmi 
a faktami. Týmto sa riadi nielen vo svo-
jej tvorbe, ale aj v  odborných spolo-
čenských a politicky motivovaných po-
lemikách, a to aj vtedy, keď jeho opo-
nenti namiesto argumentov používajú 
rôzne osočovania. Dr. Ivan Kamenec sa 
v  tomto roku dožíva 75-ročného jubi-
lea a nielen vedenie Historického ústa-
vu SAV, ale aj hodnotiaca komisia Ve-
dec roka 2012 je presvedčená, že mu 
právom patrí ocenenie a uznanie v ka-
tegórii za celoživotné dielo v  rámci 
oceňovania Vedec roka SR.

V KATEGÓRII ZA VÝSLEDKY 
V PROGRAMOCH EÚ 

Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Ka-
tedra experimentálnej fyziky, Fakulta 
matematiky, fyziky a  informatiky, Uni-
verzita Komenského v Bratislave. Oce-
nený bol za významný prínos k budo-

vaniu vedeckovýskumnej infraštruktú-
ry fakulty s využitím fondov Európskej 
únie. 

Prof. Peter Kúš pôsobí v  súčasnos-
ti vo funkcii prodekana pre rozvoj FMFI 
UK. Je profesorom fyziky, garantom štu-
dijného programu Fyzika kondenzova-
ných látok a akustika. Vo svojej vedec-
kej činnosti sa venuje vysokoteplotnej 

supravodivosti, materiálovému výsku-
mu zameranému na modifi káciu povr-
chov materiálov (aplikácie v nanotech-
nológiách, medicíne a energetike). Jeho 
výskum je orientovaný predovšetkým 
experimentálne. V  rámci realizovaných 
projektov vytvára podmienky pre vy-
budovanie experimentálnej základne, 
potrebnej nielen pre jeho výskum, ale 
aj pre vedeckovýskumné aktivity celej 
sekcie fyziky. Výsledky získané prof. Pet-
rom Kúšom a  jeho spolupracovníkmi 
v laboratóriách, ktoré boli vybudované 
z  jeho projektov v  posledných piatich 
rokoch, boli opublikované v špičkových 
časopisoch, našli široký medzinárodný 
ohlas a umožnili zapojenie jeho praco-
viska do významných medzinárodných 
výskumných kolaborácií.

Ocenení sprava: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., doc. Ing. Pavol Alexy, PhD., Mgr. Zuzana Benková, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
Zdroj: CVTI SR

Referencie
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/
popularizacia-vedy/vedec-roka-sr.html?page_
id=4554
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/
UspechySlovenskejVedy/Stranky/Osobnosti-
ocenene-v-sutazi-Vedec-roka-SR-2012.aspx
http://www.zsvts.sk/aktuality/vedec_roka
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Oravská priehrada v átriu MŽP SR
Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

60-ročnú históriu prvej veľkej vod-
nej stavby v Československu – vodné-
ho diela Oravská priehrada – priblíži-
la výstava, ktorú otvorili 20. mája 2013 
v  átriu MŽP SR, a  ktorú pripravili pra-

covníci piešťanského OZ Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p. 

Úvodná časť výstavy zobrazila 
Oravskú kotlinu ešte pred začiatkom 
výstavby, keď sa následkom valašskej 

kolonizácie v 16. storočí táto časť Ora-
vy výrazne odlesnila. To malo za ná-
sledok, že vody Bielej i  Čiernej Oravy 
počas silných lejakov ohrozovali ľud-
ské obydlia i polia. Preto naši predko-
via pred takmer 150-timi rokmi zača-
li uvažovať o výstavbe vodného diela. 
Prvý ofi ciálny návrh projektu výstav-
by železobetónovej priehrady na Ora-
ve vznikol v  roku 1870, no realizovať 
sa nezačal. Ďalší projekt bol vypraco-
vaný až počas 1. svetovej vojny a v ok-
tóbri 1941 sa začali kopať základy. Po 
vyriešení viacerých technických prob-
lémov sa 2. mája 1953 spustila do 

prevádzky prvá Kaplanova turbí-

na; k  nej pribudla neskôr i  druhá. Za 
60 rokov prevádzky vyrobili tieto tur-
bíny viac ako 1 miliardu 732 milió-

nov kilowatthodín ekologicky čistej 
elektrickej energie.

Okrem využívania hydroenergetic-
kého potenciálu je účelom tejto orav-
skej vodnej perly ochrana pred povod-
ňami, zlepšovanie prietokov pod vy-
rovnávacou nádržou v Tvrdošíne a tiež 
rekreačné využitie v  lone čarovnej 
oravskej prírody. 

Výstava však neobišla ani druhú –
odvrátenú a  trpkejšiu časť výstavby – 
ktorou bolo zatopenie mnohých orav-
ských obcí a  bolestné presídľovanie 
okolo 900 rodín, z ktorých posledných 
140 rodín sa s  nedobrovoľným pre-
sídlením muselo vyrovnať až po roku 
1953 pod tlakom stúpajúcej hladiny 
vody. Pod vodami Oravskej priehrady 
zostali obce Osada, Slanica, Oravské 
Hámre, Ústie nad Oravou, Lavkov, ale 
aj časti Námestova, Bobrova, Dolného 
Štefanova a časť obce Chyžné v Poľsku. 

Oravská priehrada sa však za svojich 
60 rokov stala neodmysliteľnou súčas-
ťou oravskej prírody – je doslova vtá-
čím rajom a celá kotlina je ako územie 
európskeho významu zaradená do sie-
te Natura 2000. Celé územie, kde sa 
nachádzajú aj ložiská rašeliny, je výni-
močné úžasnými ekosystémami vod-
ného a lesného spoločenstva. 

Foto: Pavol Ondrovič

Výstavu otvoril štátny tajomník MŽP SR, doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. (Zľava: Ing. Vlastimil Majerčák, riaditeľ 
Slovenských elektrární, OZ Vodné elektrárne Trenčín; Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ SVP, š. p. Banská 
Štiavnica, prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., predsedníčka Slovenského priehradného výboru, Ján Ilavský, Mgr. 
Maroš Stano, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca MŽP SR).

Oravské vodné dielo je nielen vyhľadávanou rekreačnou oblasťou, ale aj vzácnou klenotnicou výtvarného ume-
nia na Slanickom ostrove. Výstava však zachytila aj bolestnú udalosť, keď sa začalo presídľovanie obyvateľov zo 
zatopených obcí.
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Opustili naše rady

Za Ing. Dušanom Abaff ym, PhD., st.

Za RNDr. Jánom Šubom

19. máj 2013 – smutný májový podvečer, v  ktorý nás 
navždy opustil náš priateľ, vodohospodár, priehradár, ale 
predovšetkým človek s  veľkým srdcom - Ing. Dušan Abaf-

fy, PhD. Na jeho poslednej ceste, s hlbokým žiaľom a prejavmi úprim-
nej sústrasti jeho synom s  rodinami, jeho najbližším príbuzným a  ce-
lej smútiacej rodine, sme ho odprevadili na cintoríne v Slávičom údo-
lí 22.  mája 2013.

Ing. Dušan Abaff y, PhD. sa narodil 3. 5. 1941 v Trstenej na Orave, kde 
aj v  roku 1958 maturoval. Vysokoškolské štúdiá na Stavebnej fakulte 
SVŠT v Bratislave v odbore „Vodné stavby a vodné hospodárstvo“, špe-
cializácia „Hydrotechnika“ ukončil v roku 1964. 

Jeho aktívny život bol spätý vodou – s  vodohospodárskym rozvo-
jom, s vodnými tokmi, s vodnými stavbami, ale predovšetkým s nádr-
žami a priehradami. Na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva 
SR, kde pracoval od roku 1971 (po roku 1989 na Ministerstve pôdohos-
podárstva a životného prostredia SR), sa stala stredobodom a popred-
ným záujmom jeho činnosti bezpečnosť vodných diel, protipovodňová 
ochrana, činnosť vodohospodárskej prevádzky a problematika meraní 
a pozorovaní a technicko-bezpečnostný dohľad. To bolo aj predmetom 
jeho kandidátskej dizertačnej práce, ktorú úspešne obhájil na Staveb-
nej fakulte STU v roku 1980. 

Rozsiahla bola nielen jeho odborná, ale aj publikačná činnosť, ako 
aj spolupráca s  akademickou pôdou. Na pôde svojej alma mater, na 
Stavebnej fakulte STU, najmä na Katedre geotechniky, pracoval počas 
svojho profesionálneho pôsobenia v komisiách pre obhajoby diplomo-
vých i dizertačných prác. Často a s ochotou sa ujímal mnohých recen-
zií prác a štúdií spätých s oblasťou vodných stavieb a vodného hospo-
dárstva. Svoje vedomosti a bohaté praktické skúsenosti rád odovzdá-

val kolegom vodohospodárom, priehradárom a v skúšobných komisi-
ách poslucháčom a doktorandom. 

Bol spoluautorom a vedúcim autorského kolektívu knižných publi-
kácií Vodné diela na Slovensku (Príroda 1979), Priehrady a nádrže na 
Slovensku (Alfa 1991), Dams in Slovakia (T.R.T. Médium 1995). Napísal 
mnoho článkov pre konferencie a sympóziá, na svetové priehradárske 
kongresy a  do vedeckých a odborných časopisov. Bolo len málo konfe-
rencií s priehradárskou problematikou na Slovensku i v zahraničí (naj-
mä v Českej republike), na ktorých by sa Ing. Abaff y nebol aktívne po-
dieľal. 

Inžinier Abaff y bol človek známy svojou toleranciou, zhovievavos-
ťou, trpezlivosťou a ľudskosťou. Bol vždy pripravený pomôcť a poradiť. 
Tak si na neho spomíname my, členovia Slovenského priehradného vý-
boru, kde dlhodobo aktívne pôsobil ako člen predsedníctva, jeho bývalí 
kolegovia z organizácií kde pracoval, priatelia a známi. Bol všade tam, 
kde sa niečo dialo – pri organizovaní odborných sympózií, konferencií, 
prekrásnych zahraničných odborných exkurzií. 

Chvíľ bezstarostného a  zaslúženého odpočinku na dôchodku mu 
však osud nadelil len poskromne. 

My všetci, ktorí sme poznali Ing. Dušana Abaff yho, PhD. st. - ako od-
borníka, ako kolegu, priateľa, my slovenskí priehradári, ktorí sme s na-
ším Duškom – ako sme ho mnohí volali - prežili veľa krásnych chvíľ, si 
s neskrývanou  bolesťou uvedomujeme, že navždy odišiel človek s veľ-
kým a dobrým srdcom. 

Za všetko pekné Ti, milý Duško, úprimne ďakujeme. Česť Tvojej pa-
miatke.

prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

predsedníčka Slovenského priehradného výboru

Pred niečo vyše rokom sme si pripomenuli 80. narodeniny 
pána doktora Jána Šubu – svojich 82. sa už nedožil. Slovenská 
odborná obec v  ňom stratila významného hydrológa 
a hydrogeológa. 

RNDr. Ján Šuba sa narodil 14. 10. 1931 v Bratislave, vysokoškolské štúdiá 
absolvoval na Fakulte geologicko–geografi ckých vied Univerzity Komen-
ského v špecializácii hydrológia a klimatológia. Už počas univerzitných štú-
dií pracoval na Vodohospodárskom rozvojovom a  investičnom stredisku, 
v oddelení podzemných vôd a zabezpečoval pozorovanie hladín podzem-
ných vôd. Po ukončení vysokej školy v roku 1958 pokračoval v práci na HMÚ, 
kde sa venoval budovaniu základnej pozorovacej siete podzemných vôd.

Neskôr pôsobil na IGHP, n. p. Žilina, kde riešil hydrogeologické a hydro-
logické úlohy. Podieľal sa na vytvorení Mapy zásob podzemných vôd, Mapy 
hydrogeologickej preskúmanosti Slovenska a  podkladových štúdiách pre 
Smerný vodohospodársky plán. V tomto čase spolupracoval aj na mapách 
Podzemného odtoku Československa a Podzemného odtoku strednej a vý-
chodnej Európy. 

Obdobie pôsobnosti v Žiline bolo hlavne spojené s vedením hydrogeo-
logického prieskum Slovenského krasu a  Turňanskej kotliny a  s  veľmi dô-
sledným ocenením prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzem-
ných vôd tohto územia. 

Od roku 1970 opäť pracoval v SHMÚ, kde založil samostatný odbor Hyd-
rofond. Pod jeho vedením sa zameriaval na bilancovanie podzemných vôd, 
hydrogeologickú rajonizáciu, budovanie banky dát o podzemných vodách, 
ako aj na  hodnotenie využiteľných množstiev podzemných vôd. Zaviedol 
oceňovanie využiteľných zásob podzemných vôd bez technických prác v ka-
tegórii C2. Zúčastňoval sa prác v  Komisii pre klasifi káciu zásob. Po zruše-
ní komisie v Prahe sa stal v roku 1992 tajomníkom Komisie pre klasifi káciu 
zdrojov a zásob podzemných vôd v Bratislave a túto funkciu vykonával ešte 
niekoľko rokov po roku 2000.

Hoci bol už dlhé roky na dôchodku a  mal podlomené zdravie, boli 
sme s ním v kontakte. Bol aj členom Klubu seniorov hydrometeorologic-
kej služby. 

Dr. Ján Šuba bol výnimočnou osobnosťou nielen Slovenského hydrome-
teorologického ústavu, ale aj celej hydrogeologickej komunity. A bol člove-
kom, kolegom a priateľom, ktorý nám bude chýbať.

S hlbokou účasťou vyslovujeme jeho manželke a  jeho deťom úprimnú 
sústrasť. 

Eugen Kullman

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

na

pá
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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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Príčiny, vznik a vývoj povodne na Dunaji 
(k článku na strane 8)

obrázok 1: Synoptické situácie za obdobie 30. 5. 2013 – 2. 6. 2013 k 0:00 UTC.

obrázok 2: Analýza 24-hodinových zrážok v povodí horného Dunaja (k 6:00 

UTC za predchádzajúcich 24 hodín).



15 rokov prevádzky VD Žilina 
(k článku na strane 19)

Foto: Milan Illík a archív Vodohospodárskej výstavby, š. p.
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Milí vodohospodári,
keď som bola dieťa, prázdniny som trávila u babičky na dedine. 

Raz k nám prišla na návštevu jedna mladá Talianka. Babička zareza-

la králika a vypražila z neho rezne. Dodnes nezabudnem na nadše-

nie tej Talianky, ktorá ešte zopár rokov písala babičke listy a v nich 

nikdy nezabudla spomenúť tie úžasné králičie rezne a  že u  nich 

v Taliansku nič také chutné domáce nemajú. To bolo v sedemdesia-

tych rokoch minulého storočia, keď bol u  nás „socík“, zatiaľ čo zá-

padný svet veselo „frčal“ na super a hypermarketoch. Tíško sme im 

závideli to nepreberné množstvo a rozmanitosť tovaru, zatiaľ čo my 

sme sa museli uspokojiť napríklad s  jedným druhom jogurtu. (Ale 

ako ten jogurt božsky chutil! )

Tohtoročný čas leta, prázdnin odznel. Verím, že ste si ho 

užili príjemne a  bezstarostne. Hoci asi málokto z  nás unikol 

občasným jemným prerušovaniam relaxu správami trebárs 

o rozsiahlych ázijských záplavách či obrovskom kalifornskom 

požiari, ale aj o vývoji slovenského štátneho dlhu alebo rôz-

nych brutálnych činoch a  neraz prazvláštnych chodníčkoch 

našej spravodlivosti...

Toto leto bolo aj o  premiére bratislavskej protipovodňo-

vej ochrany pred zrakmi tisícov divákov, o  horúčavách a  su-

chu, objavila sa tiež informácia, že niektoré reštaurácie si z ho-

rúčav urobili dobrý džob a niekde ponúkajú pohár vody z vo-

dovodu aj za jedno euro alebo informácia, že poľnohospodári 

budú za vodu na závlahy platiť podstatne vyššie sumy, tiež sa 

hovorilo o predaji a vývoze našej vody... Odborné kruhy nene-

cháva laxnými ani otázka, či medzi ropovodom Schwechat – 

Bratislava a zásobárňou vody Žitného ostrova patrí alebo ne-

patrí slovíčko verzus.

„Najhoršie je to, že všetky doterajšie vlády sa jednostranne 

zamerali iba na montáž áut na Slovensku a  úplne odignoro-

vali potrebu a možnosti rozpracovania oveľa perspektívnejšej 

vízie pre komplexné využitie vody na Slovensku...“ – pozoru-

hodná veta z článku o vodnej transformácii Slovenska z pera 

Ivana Bajera, poradcu pre stratégie a vízie spoločnosti, ktorý 

si myslí, že svet vstupuje do novej epochy, ktorej bude domi-

novať prehlbovanie vodnej krízy... Aj to ma počas leta zaujalo.

Milí vodohospodári, zmienka o  rezňoch z  králika možno 

zaváňa nostalgiou. Ja chápem, že počet obyvateľov zemegule 

rýchlo rastie a tí musia jesť. Chápem, že svet sa čoraz viac glo-

balizuje. Iba mi je ľúto, že kvalitné a  dômyselné produkty sa 

vytrácajú a my sme zaplavovaní lacným brakom, za ktorý vy-

nakladáme čoraz viac peňazí. Verím však, že ten Váš – vodo-

hospodársky produkt – bude mať miesto vo vzácnej skupine 

kvalitných a dômyselných produktov.

Prajem mnoho vytrvalosti a radosti z Vašej krásnej práce.

Tatiana Šimková,

zodpovedná redaktorka
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Voda v krajine

Ak je vody priveľa
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.1, RNDr. Juraj Majerčák, PhD.2, 

Ing. Danica Lešková, PhD.1

1Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava; 2Ústav hydrológie SAV, Bratislava

Milí čitatelia,

15. mája 2013 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutočnila významná konferencia pod názvom Súčasný stav a vý-

chodiská protipovodňovej ochrany v SR – technické a biotechnické opatrenia v povodiach. Z rovnomenného zborníka konfe-

rencie (ISBN 978-80-228-2515-3) sme vybrali 3 príspevky, ktoré si môžete prečítať na nasledujúcich stránkach:

Ak je vody priveľa

Vývoj a  stav legislatívnych východísk protipovodňovej ochrany na Slovensku súvisiacich s  retenčnou schopnosťou 

povodí a protieróznymi opatreniami

K problematike prívalových povodní na Slovensku a úlohám lesníkov v ochrane krajiny pred povodňami

ČO JE POVODEŇ
Za povodeň označujeme náhle, spra-

vidla krátkodobé zvýšenie hladiny vody 
v  toku. Pri prekročení kritickej hodnoty 
výšky hladiny v  toku dochádza k  vylieva-
niu vody z koryta a zaplavovaniu priľahlé-
ho územia. Každá povodeň je jedinečná, 
napriek tomu vieme podľa príčin jej vzni-
ku, plošného rozsahu a  času výskytu opí-
sať jednotlivé typy povodní. Podľa príčin 
vzniku hovoríme o  povodniach prívalo-
vých, dažďových, snehových, zmiešaných, 
ľadových a havarijných (zapríčinených ha-
váriou hydrotechnického diela na toku). 
Podľa plošného rozsahu rozoznávame po-
vodne regionálne a lokálne, podľa času vý-
skytu najčastejšie vyčleňujeme povodne 
zimno-jarné a  letné. Logickou kombiná-
ciou troch typov triediacich faktorov mô-
žeme stanoviť dostatočne spoľahlivo typ 
povodne tak, aby sme mohli cielene zvo-
liť prostriedky ochrany pred ich ničivými 
účinkami. 

Povodne nielen že sú prirodzenou sú-
časťou hydrologického režimu, ale sú aj čas 
od času potrebné na sanáciu prírodnej kra-
jiny. Preto by verejnosť mala tento fakt pri-

jať a tam, kde nás bezprostredne ohrozujú, 
by sme s nimi, či už častejšie alebo zriedka-
vejšie, mali počítať. Nie všade môžeme mať 
technické opatrenia na zamedzenie ale-
bo zmiernenie vplyvu povodní. Najlepšou 
ochranou je nestavať sa vode do cesty. To 
znamená nestavať vode do cesty ani náš 
majetok, naše obydlia, priemyselné pod-
niky, sklady, skládky odpadu, veľkochovy 
hospodárskych zvierat a samozrejme sna-
žiť sa v rámci možností zaistiť infraštruktú-
ru. To ale tiež znamená umožniť odtok aj 
veľkej vode cez korytá riek a potokov. 

Pri ochrane pred povodňami vystupuje 
otázka, aká úroveň bezpečnosti je dosiah-
nuteľná, za akú cenu a aká miera zostávajú-
ceho rizika musí byť akceptovaná. 

Teoreticky je dosiahnuteľná temer 
100-percentná ochrana, treba sa však pý-
tať za akú cenu,  s  akými dôsledkami na 
okolie a či má zmysel dať do ochrany viac 
fi nančných prostriedkov ako je hodnota 
majetku, ktorý chránime. A nie je to len in-
vestícia do výstavby technickej ochrany, 
ale najmä jej permanentného udržiavania. 
Teda potenciálne škody v dôsledku povod-
ní, prevyšujúce náklady na ochranu sú tou 

mierou zostávajúceho rizika, ktorá by sa 
mala akceptovať. 

Je zásada, že každý majiteľ znáša svoje 
škody sám alebo spolu s poisťovňou: štát, 
obec, podnikateľ, súkromník. Ak má štát 
škody aj vo výške stoviek miliónov eur (ako 
napríklad Česká republika v roku 2002), ur-
čite si dokáže pomôcť, napríklad pôžičkou. 
No ak bežný občan utrpí stratu na tom naj-
základnejšom čo má, je to preňho po urči-
tú dobu veľká tragédia. 

Preto - teda pre mieru zostávajúceho ri-
zika (ktoré nie je v prípade povodní ochot-
né prijímať na seba ani poisťovníctvo) by 
sa možno mal vytvoriť akýsi katastrofi cký 
fond na najhoršie prípady. Ak už nie pria-
mo na platforme štátu, tak napríklad na 
úrovni ZMOS alebo vyšších územných cel-
kov. 

Podobne závažný problém ako je prob-
lém   priamej pomoci postihnutým, spočí-
va v  stanovení podmienok tejto pomoci. 
Určite nie je možné rutinne odškodňovať 
každý prípad povodne a  vytvoriť tak pre-
cedensy vedúce k nezodpovednému sprá-
vaniu sa či jednotlivca, inštitúcií alebo ce-
lej spoločnosti. 

Povodne sú špecifi ckým javom, ktorý sa vyskytuje vždy v novej a neopakovateľnej podobe. Typológia povodní sa najčastej-

šie odvíja od príčin ich vzniku, plošného rozsahu a času výskytu. Podľa jednotlivých typov spravidla volíme aj prostriedky 

ochrany pred ich ničivými účinkami. 

Povodne sú prirodzenou súčasťou hydrologického režimu, sú potrebné na sanáciu prírodnej krajiny. 

Pri ochrane pred povodňami vyvstáva otázka, aká úroveň bezpečnosti je dosiahnuteľná, za akú cenu a aká miera zostáva-

júceho rizika musí byť akceptovaná. 

Teoreticky je dosiahnuteľná temer 100 % ochrana, treba sa pýtať, za akú cenu a s akými dôsledkami na okolie, a či má zmy-

sel dať do ochrany viac prostriedkov ako je hodnota, ktorú chránime. A nie je to len výstavba technickej ochrany, ale najmä 

jej permanentného udržiavania. 
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Spoliehanie sa len na pomoc „zvonku“ 
nie je dobrým riešením, najmä pri neúmer-
nom narastaní škôd. Tak by sme zrejme 
podľa veľkosti škôd na majetku vyhlasova-
li za katastrofi ckú každú povodeň. Hydro-
lógovia majú pomerne objektívne nástro-
je, aby pravdepodobnosť povodne posú-
dili. Teda, ak škody vznikajú nezodpoved-
nosťou aj pri menších povodniach, kde by 
k nim nemuselo dôjsť, pri najlepšej snahe 
štátu alebo samosprávy nie je možné také-
to prípady odškodňovať. V takýchto prípa-
doch to zostáva už len na solidarite a em-
patii spoluobčanov. 

Určite stojí za povšimnutie zaujímavý 
fakt, že stále viac technicky vyspelá a špe-
cializovaná spoločnosť, ktorá je „nasta-
vená“ na akýsi priemerný dostatok vody, 
znáša hydrologické extrémy čoraz ťažšie. 
Pri prekročení veľkosti povodní nad urči-
té únosné hodnoty ich nepovažuje len za 
udalosť síce s malou pravdepodobnosťou 
výskytu, ale - vzhľadom na škody - často za 
jav katastrofi cký (aj keď v  skutočnosti ku 
katastrofi ckému javu môžu mať ešte ďale-
ko). Naša spoločnosť aj napriek svojej rela-
tívnej bohatosti (ak ju porovnávame s mi-
nulosťou) nie je schopná systematicky tvo-
riť ekonomické rezervy určené na sanáciu 
dôsledkov vyplývajúcich z hydrologických 
extrémov. Pritom nemáme na mysli výluč-
ne našu krajinu a našu ekonomiku. Aj ove-
ľa vyspelejšie a  bohatšie krajiny majú po-
dobné problémy. 

FREKVENCIA A INTENZITA 
POVODNÍ

Záujem spoločnosti o fenomén povod-
ní nielen u nás ale aj vo svete stále narastá. 
Európska únia to vyjadrila napríklad tým, 
že k  svojej Rámcovej smernici o  vodách 
pridala ďalšiu Smernicu o povodniach. Pre-
čo je tomu tak, možno najjednoduchšie vy-
jadriť dvoma otázkami: sú a budú povodne 
ničivejšie ako v minulosti a sú a budú čas-
tejšie ako v minulosti?

Aj keď sme si postavili jednoduché 
otázky, nie vždy je ľahko nájsť jednoduchú 
odpoveď. 

SÚ POVODNE ČASTEJŠIE AKO 
V MINULOSTI?

Povodne tu boli, sú a budú, predstavujú 
totiž prirodzenú súčasť obehu vody v prí-
rode. Medzi slovenskými vodohospodármi 
je dobre známy výrok akademika Štefana 
Bellu, že história ľudstva je poznamenaná 
bojom o vodu a proti vode.

Odpoveď na otázku zmeny frekvencie 
výskytu povodní nie je jednoznačná. Po 
relatívnom, asi 15-ročnom pokoji, ďalších 

už viac ako 15 rokov sa so správami o po-
vodniach a škodách, ktoré napáchali u nás 
a  v  okolitom svete stretáme každoročne. 
Na jednej strane je síce pravdou, že nastu-
pujúca klimatická zmena prináša so sebou 
aj väčšiu extrémnosť v obehu vody, t. j. bu-
deme mať častejšie a  výraznejšie strieda-
nie sucha a povodní. 

Na druhej strane však stojí nebývalá 
medializácia všetkých udalostí, ktoré sa vo 
svete vyskytnú a  ich sprostredkovanie do 
každej domácnosti denne temer nepretrži-
te. Práve táto skutočnosť môže náš pohľad 
na opakovanie extrémnych situácií skres-
ľovať. 

Aby sme dôkazmi matematickej štatisti-
ky potvrdili, že počet takýchto udalostí na-
rastá, je stále krátka doba. 

Pokiaľ je nám zatiaľ známe, doposiaľ ne-
existujú analýzy jednoznačne potvrdzujú-
ce zvýšenú frekvenciu výskytu extrémov. 
Napokon korektná analýza objektívne zrej-
me ani nie je možná, pretože pozorova-
nia nie sú homogénne: Po prvé – perma-
nentne sa zvyšuje početnosť a hustota po-
zorovaní. Po druhé – menia sa technoló-
gie pozorovaní. Po tretie – už spomenutá 
celosvetová medializácia prírodných ka-
tastrof „zahusťuje“ pozorovania o  miesta, 
kde ku katastrofe došlo. Po štvrté – nastú-
pili celoplošné informácie meniace kvali-
tu poznania a posudzovania globálnych ja-
vov (satelity, letecké snímkovanie...). Urči-
te by sa takýchto faktorov našlo viac, no na 
dokumentovanie že naše pozorovania nie 
sú v globálnej mierke homogénne, to zrej-
me postačí. 

SÚ POVODNE NIČIVEJŠIE AKO 
V MINULOSTI? 

Život jednotlivca aj spoločnosti bol 
vždy zostane veľmi tesne spojený s  vo-
dou. Preto sme v  minulosti stavali sídla 
síce v  blízkosti vody, ale zas nie tak blíz-
ko, aby nás ohrozovala. Je nešťastím ľud-
stva, že sa stáročiami nenaučilo systema-
ticky vyhýbať potenciálnym záplavovým 
územiam. Dokonca opak je pravdou – tam 
kde voda preteká a kde vlastne vymodelo-
vala cesty ďaleko do vnútrozemia - tam je 
zároveň najpohodlnejšie, najľahšie a aj naj-
lacnejšie nielen zakladanie sídiel, ale aj sú-
streďovanie všetkých najmodernejších in-
fraštruktúrnych prvkov krajiny. V  civilizo-
vanej krajine máme zastavané doliny až ku 
samotným korytám riek. Navyše, intenzív-
ne regulujeme vodné toky, vytvárame na 
nich vodné diela, infraštruktúru krajiny ve-
dieme pozdĺž riek. Pretvárame krajinu, od-
lesňujeme ju, obrábame pôdu, obklopuje-
me sa majetkom veľkých hodnôt. A tak sa 

či už dobrovoľne alebo pod tlakom civili-
začného rozvoja vystavujeme riziku, ktoré 
povodne prinášajú. Zároveň silne zvyšuje-
me ničivý potenciál povodní.

Podobne existenčnou otázkou ako stra-
ta alebo poškodenie obydlia môže byť pre 
poľnohospodára strata úrody. Extrémne 
negatívne sú aj devastačné účinky povod-
ní na infraštruktúru štátu, na jeho majetok. 
Sanácia území po povodniach odčerpáva 
enormné fi nančné prostriedky a pracovné 
sily, uplatniteľné pri iných, potrebnejších 
činnostiach.

Tu sa nám žiada zdôrazniť, že intenzívny 
aj extenzívny rozvoj spoločnosti ide akosi 
pomimo vodohospodárov. Tí sú kdesi na 
konci tohto reťazca, keď zistíme že vody je 
primálo alebo priveľa. Zároveň treba do-
dať, že čím neskôr zapojíme vodohospo-
dárov do plánovania rozvoja spoločnos-
ti, tým sú náklady na ochranu pred vodou 
a na zabezpečenie vody vyššie. Myslieť si, 
že existujú jednoduché a lacné riešenia je 
trestuhodnou ilúziou. Nazrel čas, aby sa 
všetky činnosti, spojené s povodňami a od-
straňovaním ich dôsledkov, ako aj preven-
ciou, dostali medzi najvyššie priority decíz-
nej a výkonnej časti štátneho aparátu.

Z ČOHO SA SKLADÁ RIZIKO 
POVODNÍ

Hydrologické extrémy, ak presiahnu 
hranicu, ktorá predstavuje únosnú mieru 
pre ochranu, sú pre dnešnú spoločnosť ri-
zikovejšie ako kedykoľvek v minulosti. Po-
stupne nám totiž narastá citlivosť a zrani-
teľnosť kultúrnej krajiny voči akýmkoľvek 
extrémom, a to nielen hydrologickým. Prá-
ve o  citlivosti a  zraniteľnosti krajiny voči 
povodniam by sme chceli uviesť niekoľko 
poznámok. Aj v odbornej reči obidva tieto 
výrazy majú podobný význam ako im pri-
sudzujeme v bežnom živote. 

Citlivosť chápeme ako dolnú hranicu 
schopnosti reagovať na podnet a zraniteľ-

nosť ako mieru zmeny oproti východisko-
vému stavu po prijatí impulzu. Skúsme si 
to demonštrovať na citlivosti a zraniteľnos-
ti človeka. Niektorí z nás sú veľmi citliví a na 
najmenší podnet bolesti reagujú veľmi vý-
razne. Iní z nás nie sú až do takej miery pre-
citlivení a aj väčšiu bolesť dokážu zniesť bez 
toho, aby na ňu viditeľne reagovali. Podob-
ne je to aj so zraniteľnosťou. U niektorých 
tá istá choroba, napríklad chrípka, prejde 
po čase bez viditeľnej zmeny, u iných môže 
vyvolať vážne komplikácie. Teda sú voči tej 
istej chorobe oveľa zraniteľnejší. Podobne 
je to aj s krajinou v ktorej žijeme. 

Citlivosť prírodnej krajiny môže narastať 
v dôsledku narušenia stability do ktorej sa 
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krajina postupne vyvinula. Tiež si na to mô-
žeme uviesť jednoduchý príklad. Ak máme 
dva svahy, jeden náchylný na svahové po-
hyby, napríklad v oblasti fl yšu a druhý ove-
ľa stabilnejší, tvorený napríklad žulovým 
jadrom, potom cesta, ktorú vedieme pod 
týmito svahmi, alebo cez ne môže narušiť 
ich stabilitu. Ak sú obidva svahy vystavené 
silnému lejaku, potom fl yšový svah môže 
na tento lejak reagovať napríklad zosunmi 
pôdy a pri druhom svahu nemusíme spo-
zorovať žiadne významnejšie zmeny. Teda 
svah so žulovým jadrom bol v našom prí-
klade oveľa menej citlivý ako svah fl yšový. 

Trochu inak je to so zraniteľnosťou kraji-
ny. Zraniteľnosť krajiny narastá, povedané 
modernou terminológiou, v dôsledku „pri-
danej hodnoty“ do prostredia, a to v proce-
se osídľovania a urbanizácie krajiny, v pro-
cese meliorácie krajiny, v procese osadzo-
vania technických infraštruktúr do krajiny 
(akými sú napr. cestná a  železničná sieť, 
rozvodné siete a diaľkovody rôznych dru-
hov). Opäť si to môžeme priblížiť na príkla-
de. Ak zasiahne povodeň prírodnú krajinu 
bez prítomnosti človeka a zmení ju (naprí-
klad posunie koryto rieky tam, kde pred-
tým nebolo), nehovoríme že ju povodeň 
zranila, ale hovoríme, že ju pretvorila a po-
važujeme to za prirodzenú súčasť vývo-
ja tejto krajiny. Veď napokon po dobe veľ-
kých treťohorných vrásnení na našom úze-
mí práve voda najviac modelovala tvár na-
šej krajiny a  dala jej tú podobu akú dnes 
poznáme. A tento proces, aj keď veľmi, veľ-
mi pomalý, neprestal ani dnes. Ak však po-
vodeň zasiahne krajinu obývanú ľudskou 
spoločnosťou a  zmení jej obraz napríklad 
zničením obydlí alebo ciest, ak navyše zni-
čí kultúrne a historické pamiatky, alebo do-
konca zmarí ľudské životy, potom hovorí-
me, že krajinu povodeň zranila. 

V súčasnosti sa vo všeobecnosti prijíma 
názor, že chudobnejšie krajiny alebo re-
gióny znášajú väčšiu fi nančnú záťaž a ťaž-
šie sa vyrovnávajú s  dôsledkami povodní. 
Nemusí to byť tak vždy. Treba si uvedomiť, 
že hospodárstvo a  obyvateľstvo chudob-
nejších krajín je robustnejšie pripravené na 
výkyvy v akomkoľvek smere než krajiny bo-
hatšie. A tiež je fakt, že bohatšie krajiny sú 
oveľa jemnejšie a sofi stikovanejšie nalade-
né na „akýsi hydrologický“ priemer, a teda 
aj odchýlenie od tohto priemeru budú zná-
šať oveľa dramatickejšie. Len ako príklad 
uvádzame rozdiely v cene obydlí a ich vy-
bavenia vidieckeho obyvateľstva chudob-
nej krajiny a  obydlí obyvateľov najvyspe-
lejších európskych krajín urbanizovaných 
území pozdĺž európskych veľtokov, kto-
ré môžu byť rovnako postihnuté povod-

ňami. Alebo iný príklad: škody na leteckej 
preprave v dôsledku zrušených letov kvô-
li nepriazni počasia sú určite vyššie na jed-
nom veľkom medzinárodnom letisku ako 
by boli napríklad za taký istý čas na celom 
Slovensku. Teda možno povedať, že stále 
viac špecializovaná a modernizovaná spo-
ločnosť, ktorá je „naladená“ na akýsi prie-
merný dostatok vody, znáša hydrologické 
extrémy čoraz ťažšie. 

Ako sme pri určovaní citlivosti a  zrani-
teľnosti postupovali: V  prípade citlivosti 
krajiny sme si zvolili činitele, ktoré ju naj-
viac ovplyvňujú. Boli to parametre reliéfu 
(hlavne nadmorské výšky a sklon jednotli-
vých častí krajiny), potom hospodárske vy-
užitie daného teritória (kde sme uvážili, či 
išlo o lesy, pasienky, orné pôdy alebo vod-
né plochy), ďalej sme zvažovali potenci-
álne zrážky nad daným územím a  niekto-
ré parametre odtoku (napríklad výskyt po-
vodní nad stanovenú hranicu alebo hyd-
romodul (t. j. rozdiel medzi minimálnymi 
a  maximálnymi prietokmi vo vodomer-
ných staniciach). Zvažovali sme tiež výskyt 
reálnych extrémnych zrážkových udalostí, 
do úvahy sme zobrali aj priepustnosť pôd 
a  hydrogeologické štruktúry (napríklad 
rozloženie fl yšu, neogénu, a ďalších štruk-
túr na našom území, ale tiež výskyt svaho-
vých deformácií). Pre každý parameter sa 
vyhotovila jedna mapa, spolu ich bolo 19. 
Na ich vyhotovení sa podieľali 4 katedry 
z dvoch univerzít (UK a STU), 1 ústav SAV 
(ÚH SAV) a SHMÚ, ktorý tieto práce zadá-
val a koordinoval. Prekrytím všetkých máp 
sme potom dostali výslednú (dvadsiatu) 
mapu citlivosti na povodne, ktorej zjedno-
dušenú formu uvádzame.

Na zjednodušenej mape Citlivosť úze-

mia Slovenska na povodne (na 3. strane 
obálky) sa zohľadňujú niektoré fyzicko-ge-
ografi cké charakteristiky našej krajiny, naj-
mä reliéfu, hydrogeológie a tiež pôd, vplý-
vajúce na prejavy povodní. Päťstupňová 
škála, ktorá sa viaže na horský reliéf, vyjad-
ruje stupeň citlivosti najmä na energetické 
účinky povodní. Dvojstupňová škála, kto-
rá sa viaže na nížiny, vyjadruje stupeň cit-
livosti najmä na záplavy, dlhšie zadržanie 
vody s pomalým odtokom, resp. bez odto-
ku vody z územia. 

Pri zraniteľnosti sa posudzovala zrani-
teľnosť všetkých miest a  obcí na Sloven-
sku. Bodovacím systémom sa určil stupeň 
zraniteľnosti. Body sa jednotlivým aglome-
ráciám prideľovali v  štyroch kategóriách 
(urbanistickej, hydrologickej, vodohospo-
dárskej a ekologickej) pričom sa zohľadňo-
vali napríklad počet obyvateľstva a husto-
ta osídlenia, priemyselná výroba, infraš-

truktúrne prvky, vodohospodárska ochra-
na proti povodniam, historický a  kultúrny 
význam, niektoré hydrologické paramet-
re prenesené do aglomerácií z  hydrolo-
gických pozorovaní vo vodomerných sta-
niciach na tokoch v danej oblasti, chráne-
né územia a  ďalšie parametre. Potom sa 
mestá a obce rozdelili do piatich stupňov 
zraniteľnosti. Túto mimoriadne rozsiahlu 
anketu spracoval Slovenský vodohospo-
dársky podnik. 

Aby sme vedeli posúdiť, aké povodňo-
vé riziko je v krajine, okrem citlivosti a zra-
niteľnosti musíme poznať aj priamu hroz-

bu, ktorú predstavuje voda, ktorá sa do-
stáva do povodia a  ktorá nám povodne 
spôsobuje. Teda riziko povodne je, obraz-
ne povedané, súčtom troch parametrov: 
hrozby, citlivosti a zraniteľnosti. 

Podľa hrozby rozlišujeme niekoľko zák-
ladných typov povodní: 

Príčinou vzniku regionálnych povodní 
sú hlavne atmosférické zrážky alebo zráž-
ky v kombinácii s topiacim sa snehom, ak 
zasiahnu veľké územia, napríklad celé po-
vodia alebo ich väčšie časti. Príkladom ta-
kéhoto typu povodní bola nebývalá po-
vodňová situácia v  roku 2010 v máji a za-
čiatkom júna na veľkej časti územia našej 
krajiny. Mnohí sa pamätajú aj na ďalšie ta-
kéto povodne: v roku 1997 na území Mo-
ravy a Sliezska, opakujúce sa povodne na 
Dunaji (napr. v  rokoch 1954, 1965, 1991 
a 2002), povodeň na Váhu v 1958, na Hro-
ne v 1974 alebo časté povodne na Bodro-
gu a jeho prítokoch (napr. v rokoch 1967, 
1979, 1980, 1989, 1998, 1999, 2006). Zried-
kavejšie sú povodne vznikajúce ako dô-

sledok upchaných odtokových ciest či 
už prirodzenými prekážkami, napr. čias-
točným alebo úplným zámrzom vody v ko-
ryte, ľadochodom, tečením rozmočenej 
pôdy, alebo umelými prekážkami, akými 
sú napríklad naplavené drevo alebo deš-
truované vodné stavby. Prívalové povod-

ne spôsobujú prehánky, t. j. konvekčné 
zrážky vypadávajú z  kopovitých oblakov 
alebo zrážky spojené s prechodom stude-
ného frontu. Povodne spôsobujú v prípa-
de, ak majú lejakový charakter, t. j. veľkú 
intenzitu a  relatívne krátku dobu trvania. 
Ako prívalové zrážky označujeme tie, pre 
ktoré platí, že za 1 hodinu z nich vypadne 
viac než 30 l vody na m2. Z prívalových po-
vodní si mnohí pamätajú na katastrofi c-
kú povodeň na Malej Svinke v  júli 1998, 
v roku 1999 na viacerých tokoch v Malých 
Karpatoch a  na Krupinici, v  roku 2001 na 
Štrbskom potoku, na Turnianskom poto-
ku v roku 2004 alebo na Handlovke v au-
guste 2010. 
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Pri skutočných zrážkach hovoríme o re-
álnom riziku. Ak chceme však vedieť o po-
tenciálnom riziku, ktoré by nastalo, ak by 
k nejakým extrémnym zrážkam prišlo, po-
užívame mapy možných zrážok, spravidla 
s  malou pravdepodobnosťou výskytu. 
Uvádzame jednu z  takýchto máp, na kto-
rých sú vyznačené možné úhrny zrážok za 
24 hodín, s  pravdepodobnosťou výskytu 
raz za 100 rokov (na 3. strane obálky). 

Okrem už spomenutých parametrov 
citlivosti, zraniteľnosti a hrozby, riziko po-
vodní a  ich dôsledkov môžu zvyšovať aj 
mnohé ďalšie faktory. Z nich spomenieme 
len dva: 

Prvým, ktorý sme si vybrali sú svaho-
vé pohyby, čo je jeden z  najzávažnejších 

geodynamických javov. Svahové pohy-
by ničia prírodné porasty, lesnícke a  poľ-
nohospodárske kultúry a  stavebné ob-
jekty. Celkový počet svahových deformá-
cií zistených v  rámci regionálneho výsku-
mu dosahuje 20  000, v  roku 2010 počas 
povodní k  nim pribudlo ďalších približne 
580 deformácií, čo je v  jednom roku ne-
bývalý počet. Ich celková rozloha je vyše 
1900  km2, čo predstavuje približne 3,9  % 
z  plochy štátu. Svahové poruchy (prevaž-
ne zosuvy) v  slovenskej časti Západných 
Karpát sú plošne rozložené veľmi nerovno-
merne. Najväčšou frekvenciou výskytu sa 
vyznačuje región karpatského fl yšu. Tu je 
porušenosť svahov priemerne 12  %, v nie-
ktorých pohoriach však až 40  %. Potom na-
sledujú: región kotlín a nížin Slovenska, re-
gión neovulkanitov a región jadrových po-
horí. Vo všeobecnosti aj prakticky je nám 
známe, ako plaveniny a  splaveniny zhor-
šujú odtokové pomery, akou prekážkou 
sú pri odstraňovaní povodňových škôd, 
akým spôsobom sťažujú prístupové cesty 
k miestam nešťastia. 

Druhým faktorom, ktorý chceme spo-
menúť, je pomerne málo známy tvar rieč-

nej siete. Jedným z najvhodnejších pre od-
tok z územia je perovitý tvar. Taký má u nás 
napríklad riečna sieť povodia Hrona. Z hľa-
diska stretávania sa povodní na tokoch 
riečnej siete jeden z najnepriaznivejších je 
vejárovitý tvar riečnej siete. A práve s ním 
sa v mimoriadne veľkej miere stretáme na 
východnom Slovensku v  sústave Bodro-
gu. Ukážku toho tvaru riečnej siete vidíme 
na dvoch obrázkoch. Na prvom sú hlavné 
toky sústavy Bodrogu, na druhom podrob-
ná riečna sieť. Nielen samotné hlavné toky 
sa zbiehajú do vejára, ale v podstate tieto 
tvary sú vlastné pre celú sústavu, až po naj-
menšie prítoky. Aj tento faktor sa podpisu-
je na množstve a  nepriaznivom priebehu 
povodní na východnom Slovensku. 

PREČO NÁS POVODNE 
NEPRESTÁVAJÚ ZAUJÍMAŤ

Napokon by sme radi povedali dôvody, 
pre ktoré nás faktory vplývajúce na riziko 
povodní zaujímajú. Na prvom mieste je to 
prirodzená potreba vedieť a  byť informo-
vaný, ako náš geografi cký priestor môže 
ovplyvňovať priebeh povodní. Každoroč-
ná skúsenosť s extrémnymi prejavmi poča-
sia, no najmä narastajúce škody v dôsledku 
enormných zrážok zasahujúcich veľké ob-
lasti alebo krátkotrvajúcich lokálnych in-
tenzívnych búrok nútia odborníkov aj zod-
povedných predstaviteľov krajín hľadať 
riešenia účinnejšej ochrany pred povodňa-
mi. Podobne aj očakávané klimatické zme-
ny s pravdepodobným narastaním extrém-
nych zrážok indikujú zvýšenie extremality 
aj v hydrologickom režime, a to ako možný 
zvýšený výskyt povodní tak i súch. Jedným 
z nástrojov efektívnejšej ochrany pred po-
vodňami je napríklad aj Povodňový varov-
ný a predpovedný systém Slovenska (PO-
VAPSYS) a  technické opatrenia na zníženie 
dôsledkov potenciálnych povodní v povo-
diach. Aby sme dosiahli maximálnu možnú 
účinnosť systému POVAPSYS  v praxi a op-

timálne smerovali vodohospodárske akti-
vity v povodiach, môže byť stanovenie ri-
zikových území Slovenska základnou po-
môckou pri rozhodovacom procese obi-
dvoch spomenutých programov. 

Mapu citlivosti kombinovanú so soci-
álno-ekonomickými ukazovateľmi mož-
no využiť pri identifikácii zraniteľných 
oblastí, alebo pri detailnom spracova-
ní   povodňových rizík, možno ju využiť 
pri rozhodovacích procesoch, kam sú-
streďovať pozornosť na protipovodňo-
vé opatrenia, a  myslíme si, že dokonca 
môže pomôcť aj pri výchove obyvateľ-
stva v prevencii a bezprostrednej ochra-
ne pred povodňami. 

HYDROLOGICKÉ MÝTY
O  hokeji na Slovensku síce vie skoro 

každý temer všetko, no hranie a  trénova-
nie zverujeme odborníkom. Aj keď by sa 
zdalo, že s hydrológiou a vodným hospo-
dárstvom je to podobné, aj napriek sku-
točnosti, že ide o neporovnateľne viac ako 
v  hokeji, zasahovať môže do nich každý 
amatér. 

V  dnešnej spoločnosti koluje niekoľko 
hydrologických a vodohospodárskych mý-
tov a dôsledkom ich osvojenia si širokými 
vrstvami obyvateľstva je neadekvátna od-
vaha laickej verejnosti zasahovať do od-
borných debát a najmä rozhodnutí. Patria 
k nim napríklad „malý hydrologický cyklus, 
vysušovanie krajiny, všemocná sila lesa, 
skupinové výruby stromov alebo solitérov 
s katastrofi ckými následkami, zadržiavanie 
vody v  krajine alebo ekosystémové poru-
chy“. Odborná verejnosť má nielen právo, 
no najmä povinnosť bojovať s týmito naiv-
nými predstavami a popularizovať výsled-
ky svojich odborov. 

Z uvedených mýtov sme si vybrali dva. 
Ako príklad uvádzame, prečo je používa-
nie termínu „malý hydrologický cyklus“ ne-
správne a  či tzv. ekosystémové poruchy 
zvyšujú riziko povodní:

Pod slovom hydrologický cyklus vníma-
me niečo pravidelne sa opakujúce a  pre-
biehajúce v  relatívne fyzikálne ohraniče-
nom a defi novanom priestore.

V Hydrologickom terminologickom vý-
kladovom slovníku sa tento termín defi nu-
je nasledovne: je to nepretržitá prirodzená 
cirkulácia vody na Zemi spôsobená hlav-
ne slnečnou energiou a  zemskou gravitá-
ciou, následnosť zmien jej skupenstva, sta-
vu a  miesta a  procesy, ktoré tieto zmeny 
spájajú pri prechode vody z atmosféry na 
povrch Zeme a naspäť. 

V  Meteorologickom výkladovom slov-
níku sa tento termín uvádza pod slov-

Vejárovitá riečna sieť sústavy Bodrogu



8  Vodohospodársky spravodajca   9 – 10  2013

Voda v krajine

ným spojením „obeh vody na Zemi“. Ďa-
lej sa v slovníku uvádza: z povrchu Zeme 
sa za rok vyparí priemerne asi 5,77.1014 
m3 vody. (pozn. čo predstavuje cca 1100 
mm). Z  tohto množstva pripadá na sve-
tový oceán približne 88 %. Vo forme zrá-
žok spadne späť na povrch oceánu pri-
bližne 79 %. Tieto zrážky uzatvárajú 

malý obeh vody prebiehajúci nad sve-

tovým oceánom. Vzdušnými prúdmi sa 
z  priestoru oceánu prenáša nad súš len 
asi 8 % vyparenej vody vo forme zrážok. 
Časť vody zo zrážok odteká povrchovými 
tokmi do morí, ďalšia časť sa znovu vypa-
rí alebo doplní zásoby podzemných vôd. 
Táto komplikovaná a  často sa opakujú-
ca výmena vody medzi povrchom pevnín 
a  atmosférou vedie opäť k  návratu toho 
istého množstva vody späť do svetové-
ho oceánu. Tým sa uzatvára veľký obeh 

vody. Len veľmi malá časť vody pritom 

vykonáva samostatný obeh nad bez-

odtokovými oblasťami. 

Zrejme je správne, ak intuitívne v  spo-
jení hydrologický cyklus predpokladáme 
akúsi fyzikálnu ohraničenosť prostredia, 
v  ktorom tento cyklus prebieha; z  uvede-
ných defi nícií svedčia o  tom nasledovné 
fakty:
1.  hydrologický cyklus ako taký vždy spá-

jame s celou Zemou
2.  malý hydrologický cyklus je výmena 

vody len medzi oceánom a  atmosfé-
rou (kde neexistujú zložitosti prechodu 
vody ako na zemskom povrchu)

3.  aj pre relatívne uzavreté bezodtokové 
oblasti môžeme vyčleniť osobitne obeh 
vody a  tento cyklus nazývame samo-
statný. 
Pre obeh vody iné, ako v  predošlých 

troch bodoch opísané relatívne uzavre-
té priestory neexistujú. Preto používať vý-
raz „malý hydrologický cyklus“ v súvislosti 
s obehom vody nad územím napríklad Slo-
venska je absolútny nezmysel. 

Z  uvedených defi nícií vyplývajú aj ďal-
šie dôsledky: Najvýznamnejší je ten, že ak 
hydrologický cyklus prebieha v kvázi uza-
tvorenom (alebo defi novanom) priestore, 
potom nám dovoľuje odhadnúť (kvantifi -
kovať) základné komponenty hydrologic-
kého cyklu. 

V  relatívne otvorenom priestore pre 
hydrologický cyklus, akým je napríklad po-
vodie (aj keď ho z  hľadiska hydrológie pev-
niny možno považovať v  určitom zmysle 
za uzavretý a  presne defi novaný), môže-
me síce zostavovať hydrologickú bilanciu 
(t. j. porovnávať vstupujúce a vystupujúce 
kvantá vody do povodia za zvolený časo-
vý interval), ale nevieme kvantifi kovať, ako 

je v tejto bilancii vyjadrená nepretržitá cir-
kulácia vody v  takomto, pre hydrologický 
cyklus otvorenom priestore. (Preto aj ho-
voríme o  hydrologickej bilancii povodia, 
nie o  hydrologickom cykle povodia.) Ešte 
komplikovanejšie je hydrologické bilanco-
vanie administratívnych celkov, napríklad 
krajiny, kde chýba aj spomenutá uzavre-
tosť povodí. 

Teda popisovať alebo dokonca kvantifi -
kovať akýsi „malý hydrologický cyklus“ nad 
krajinou je nezmysel. 

Keďže tento termín sa v  určitom dru-
hu literatúry (ťažko povedať, že v  odbor-
nej literatúre) používa aj v súvislosti s tvr-
dením (parafrázujeme), že „narušenie ma-
lého hydrologického cyklu vedie k  vysú-
šaniu krajiny, resp. k  zvýšenému výskytu 
prívalových zrážok v  podhorských oblas-
tiach“ pokúsime sa ako druhý príklad dô-
sledkov všeobecne obľúbeného mýtu in-
terpretovať, čo mali autori na mysli. Zrejme 
im išlo o to, že určitou melioráciou krajiny 
sa menia podmienky obehu vody na Zemi, 
že môže dochádzať k zrýchlenému odtoku 
vody, že eventuálne sa sťažujú podmienky 
pre dopĺňanie zdrojov podzemných vôd 
a podobne. 

Faktom je - ak si odmyslíme dopĺňa-
nie podzemných vôd Žitného ostrova vo-
dami Dunaja - že jediným zdrojom vody 
pre naše územie sú atmosférické zrážky. 
Predpokladáme, že prevažná väčšina zrá-
žok nad naším územím sú zrážky impor-
tované vzduchovými hmotami prenika-
júcimi nad naše územie z  oblasti oceá-
nov a morí. Len malá časť zrážok zrejme 
vzniká autochtónne (t. j. in situ, nad na-
ším územím). Preto sme sa pokúsili od-
hadnúť, aké by to mohlo byť percento. Na 
základe viacerých diskusií s klimatológmi 
sme pre „priaznivý rok“ pre takéto zráž-
ky (t. j. rok, kedy pozorujeme význam-
né horizontálne zrážky a významné zráž-
ky v  izolovaných – miestnych konvektív-
nych búrkach, ktoré nie sú spojené s pre-
chodom atmosférických frontov) odhadli 
maximálne na 8 %. Podotýkame, že s pri-
bližne rovnakou chybou zrážky aj meria-
me, pričom táto chyba narastá pri plošnej 
interpretácii zrážok. 

Z uvedeného vyplýva, že ani pri najlep-
šej vôli nevieme odhadnúť ovplyvnenie 
samotných zrážok melioráciou krajiny. Ak 
by sme sa aj o to pokúšali, bola by to čis-
tá špekulácia a  navyše hodnota takéhoto 
odhadu by určite bola hlboko pod chybou 
s akou samotné zrážky meriame. 

Teda, dopĺňanie vodných zdrojov Slo-
venska z  atmosférických zrážok ani distri-
búciu zrážok žiadne konkrétne činnosti na 

Slovensku neovplyvňujú. Tieto činnosti, 
aby sme boli vo vyjadrení úplní, môžu do 
určitej miery ovplyvniť redistribúciu zrá-
žok. Avšak, ak berieme do úvahy nezmen-
šujúce sa percento zalesnenia našej kraji-
ny, a krajinu ako celok, zisťujeme, že naša 
krajina stále „hospodári“ s  tým prísunom 
a  rozložením zrážok, aký naozaj je, veľmi 
racionálne. 

Aj veľmi výrazné zásahy do prostredia, 
akými sú napríklad stavby relatívne veľ-
kých vodných diel (a ktorých vplyv na re-
žim odtoku v toku je markantný) nie sú pre 
ovplyvnenie klímy v  danom priestore vý-
znamným faktorom.

K ekosystémovým poruchám:
Naša krajina ako celok netrpí takými 

ekosystémovými poruchami, aby tieto en 
bloc zvyšovali povodňové riziko (máme 
pomerne vysoké percento zalesnenia, veľ-
ké výmery lúk a pasienkov, relatívne malé 
percento zastavaných plôch, ...). 

Distribúcia zrážok nevybočuje z očaká-
vaní, hospodárenie s  vodou v  krajine sa-
motnou krajinou je primerané, napríklad 
zadržiavanej vody v krajine je dostatok. Za-
znamenávame znižovanie priemerného 
odtoku a zvyšovanie výparu vplyvom vyš-
ších teplôt, čo sa zatiaľ deje na úkor odtoku 
podpovrchového. To znamená, že krajina 
túto zrážkovú vodu zachytila a „nedovoli-
la“ jej odtiecť. Zatiaľ čo v minulosti sa v dl-
hodobom priemere vyparovalo zo zrážok 
cca 64 %, dnes je to cca 70 %. A keďže zatiaľ 
sa to nedotýka zdrojov podzemných vôd, 
ale vôd podpovrchových, znamená to, že 
krajina „musela“ túto zrážkovú vodu zadr-
žať a neskôr ju vypariť. 

Neznamená to však automaticky, že lo-
kálne máme optimálne usporiadanú kraji-
nu, ale to je už záležitosťou majiteľov lesov 
a  poľnohospodárskej pôdy, aby na vlast-
nených pozemkoch postupovali v  duchu 
platnej legislatívy a v zmysle racionálneho 
obhospodarovania pôdneho fondu. 

Nemožno zamieňať racionálne obhos-
podarovanie krajiny s  protipovodňový-
mi opatreniami, aj keď tieto musia byť vy-
konávané v súčinnosti. Jedno nenahrádza 
druhé. 

Nepochybne mnohí odborníci vedia 
uviesť mnohé príklady konkrétnych dob-
rých i  zlých riešení ochrany pred povod-
ňami. Aj ich opis a  zverejňovanie môžu 
napomôcť, aby ochrana pred povodňa-
mi bola v  budúcnosti čo najefektívnejšia. 
Pri  povodniach je isté len jedno: či sme 
sa s nimi stretli len nedávno, alebo veľmi 
dávno, prídu opäť, spravidla náhle a neo-
čakávane. 
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Legislatíva

Vývoj a stav legislatívnych východísk 
protipovodňovej ochrany na Slovensku, 

súvisiacich s retenčnou schopnosťou 
povodí a protieróznymi opatreniami

Ing. Ladislav Podkonický

Banská Bystrica

VÝVOJ SÚVISIACEJ LEGISLATÍVY OD 
KONCA 19. STOROČIA PO SÚČASNOSŤ

Časté a vážne povodňové katastrofy v 
alpských a karpatských oblastiach Rakúsko 
– Uhorska v 19. storočí i obrovský rozsah 
škôd, ktoré spôsobovali si vynútili odstúpe-
nie od núdzových predpisov riešiacich diel-
čie opatrenia v zasiahnutých oblastiach a 
pristúpenie k jednotnému ríšskemu zákonu 
o opatreniach k neškodnému odvádzaniu 
horských vôd, ktorý bol vydaný pod číslom 
117/1884. Stal sa základom rozvoja činnos-
ti zahrádzania bystrín.

V roku 1885 už vyšla tlačou príručka pre 
lesných technikov, ktorá bola zavedená aj 
do lesníckej praxe na území Slovenska.

Z  dôvodu rôznosti uplatňovania záko-
nov v  jednotlivých častiach monarchie ne-
bol zákon 117/1884 na Slovensku zavede-
ný a  súčasťou práva na Slovensku sa stal 
v roku 1918, keď bol prevedený do zákon-
ných noriem ČSR. Platil až do roku 1960, 
keď jeho základné princípy boli vnesené do 
lesného zákona č. 166/1960 Zb. Koncom 19. 
storočia však bola zákonne upravená vo-
dohospodárska činnosť aj v  Uhorsku, keď 
v  roku 1879 vzniklo Kultúrne inžinierstvo 
v  Budapešti zriadené ministerstvom orby, 
priemyslu a obchodu Uhorska. V roku 1881 
boli zriadené kultúrno – inžinierske obvody 
a v roku 1885 bol vydaný vodný zákon XXI-
II/1885.

V  roku 1913 bol schválený zákonný člá-
nok XVIII/1913 o  doplnku a  zmene zákon-
ného článku uvedeného zákona, ktoré s do-
plnkami a vykonávacími predpismi platili na 
Slovensku až do roku 1955, keď bol vydaný 
zákon č. 11/1955 Zb. o  vodnom hospodár-
stve. Tento bol v roku 1973 nahradený záko-
nom číslo 138/1973 Zb. o vodách, ktorý pla-
til do vydania zákona NR SR č. 184/2002 Z. z. 
a dospel do dnešného stavu, keď platí zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách.

ZÁKONY PLATNÉ V SR PRIAMO 
SÚVISIACE S PROBLEMATIKOU 
PROTIPOVODŇOVÝCH 
A PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ 
V POVODIACH

Uvedenými zákonodarnými postupmi sa 
došlo k dnešnému stavu, keď na Slovensku 
platia zákony NR SR:
–  Číslo 364/2004 Z. z. o vodách
–  Číslo 7/2010 Z. z. o  ochrane pred povod-

ňami
–  Číslo 326/2005 Z. z. o lesoch
–  Číslo 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy
–  Číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-

ti
Uvedené zákony sa odvíjajú od rámca 

daného Ústavou SR. 
Ústava SR hovorí o životnom prostredí 

a jeho ochrane (výňatok): 
čl. 4: Nerastné bohatstvo, podzemné 

vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky 
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

čl. 44: (1) Každý má právo na priaznivé ži-
votné prostredie.

(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať 
životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú 
zákonom ohrozovať ani poškodzovať život-
né prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pa-
miatky.

(4) Štát dbá o  šetrné využívanie prí-
rodných zdrojov, o  ekologickú rovnováhu 
a účinnú starostlivosť o životné prostredie.

Zákon č. 364/2004 Z.z. o  vodách 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
(vodný zákon). Riadenie ochrany vôd a  na-
kladania s vodami v povodí a správa povodí. 

Správou povodia je fyzická správa vodo-
hospodársky významných vodných tokov 
a  účasť správcu vodohospodársky význam-
ných vodných tokov v  procese zisťovania 

výskytu a  hodnotenia stavu povrchových 
vôd a podzemných vôd, prípravy a aktuali-
zácie vodných plánov, identifi kácie bodové-
ho a plošného znečisťovania vôd, zabezpe-
čovania protieróznych opatrení, ekologickej 
stability územia a opatrení na zvyšovanie re-
tenčnej schopnosti povodí, ochrany územia 
prirodzenej akumulácie vôd, spracovania 
ekonomických analýz a  uplatňovania pla-
tieb za používanie vôd.

Správu povodí zabezpečuje správca vo-
dohospodársky významných vodných to-
kov. Správca vodohospodársky významných 
vodných tokov pri správe povodí spolupra-
cuje aj so správcami drobných vodných to-
kov. Všeobecné povinnosti správcu:

Každý, kto vykonáva činnosť, ktorá môže 
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzem-
ných vôd a  vodných pomerov, je povinný 
vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie 
a ochranu.

Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej 
len „vlastník“) poľnohospodárskych pozem-
kov a lesných pozemkov je povinný ich ob-
hospodarovať takým spôsobom, ktorý nie-
len zachová vhodné podmienky na výskyt 
vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných 
pomerov; je povinný najmä zabraňovať 
škodlivým zmenám odtokových pomerov, 
splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôd-
nej vody a o zlepšenie retenčnej schopnos-
ti územia.

Orgán štátnej vodnej správy môže ulo-
žiť vlastníkom poľnohospodárskych pozem-
kov a  lesných pozemkov vykonať opatre-
nia smerujúce k splneniu povinností uvede-
ných v predchádzajúcom odseku. Platbami 
za užívanie vôd sú riešené aj poplatky za vo-
dohospodárske služby vo verejnom záujme, 
ktoré uhrádza štát.

Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povod-
ňami § 3 Ochrana pred povodňami
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(1) Ochrana pred povodňami sú činnosti, 
ktoré sú zamerané na zníženie povodňové-
ho rizika na povodňami ohrozovanom úze-
mí, na predchádzanie záplavám spôsobo-
vanými povodňami a  na zmierňovanie ne-
priaznivých následkov povodní na ľudské 
zdravie, životné prostredie, kultúrne dedič-
stvo a na hospodársku činnosť.

(2) Ochranu pred povodňami vykonávajú
a) orgány ochrany pred povodňami pod-

ľa § 22 ods. 1,
b) ostatné orgány štátnej správy,
c) orgány územnej samosprávy,
d) povodňové komisie,
e) správca vodohospodársky význam-

ných vodných tokov a správcovia drobných 
vodných tokov,

f) vlastníci, správcovia a  užívatelia po-
zemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, 
ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo 
v inundačnom území,

g)  iné osoby.
(3) Každý je povinný vykonať opatrenia 

umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody 
na pozemkoch, stavbách, objektoch a zaria-
deniach, ktoré má vo vlastníctve, v  správe 
alebo v užívaní.

(4) Každý, kto zistí nebezpečenstvo po-
vodne alebo povodeň, je povinný to ihneď 
ohlásiť orgánu ochrany pred povodňami, 
povodňou ohrozenej obci, správcovi vodo-
hospodársky významných vodných tokov 
alebo správcovi drobného vodného toku.

§ 4 Opatrenia na ochranu pred povod-
ňami

(1) Opatrenia na ochranu pred povodňa-
mi sa vykonávajú preventívne, v čase nebez-
pečenstva povodne, počas povodne a  po 
povodni.

(2) Preventívne opatrenia na ochranu 
pred povodňami sú:

a) opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody 
z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenč-
nú schopnosť povodia alebo podporujú pri-
rodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to 
vhodných a  ktoré chránia územie pred za-
plavením povrchovým odtokom, ktorým je 
zložka celkového odtoku odtekajúca z  po-
vodia po povrchu terénu do vodných tokov 
alebo iných vodných útvarov, ako sú úpra-
vy v  lesoch, úpravy na poľnohospodárskej 
pôde a úpravy na urbanizovaných územiach,

b) opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny 
prietok povodne, ako je výstavba, údržba, 
oprava a  rekonštrukcia vodných stavieb 
a poldrov; polder je vodná stavba na ochra-
nu pred povodňami, ktorej súčasťou je úze-
mie určené na zaplavenie vodou pre potre-
by sploštenia povodňovej vlny,

(4) Opatrenia po povodni sú okrem iné-
ho: 

d) analyzovanie príčin a priebehu povod-
ne,

f) rozbor účinnosti preventívnych opatre-
ní a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase po-
vodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich 
efektívnosti v budúcnosti,

Výdavky na preventívne opatrenia sú: 
(3) Výdavky na výstavbu, údržbu, rekon-

štrukciu alebo opravy preventívnych opat-
rení, ktoré spomaľujú odtok vody z  povo-
dia do vodných tokov, zmenšujú maximál-
ny prietok povodne, chránia územie pred 
zaplavením vodou z  vodného toku alebo 
pred zaplavením vnútornými vodami, uhrá-
dza štát prostredníctvom rozpočtovej ka-
pitoly ministerstva, správca vodohospo-
dársky významných vodných tokov, správ-
covia drobných vodných tokov a  vlastníci, 
správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. 
Na spolufi nancovanie možno použiť pros-
triedky z  pomoci a  podpory poskytovanej 
z  fondov Európskeho spoločenstva a  pro-
striedky Environmentálneho fondu podľa 
osobitných predpisov. Ministerstvo môže 
navrhnúť a  správca vodohospodársky vý-
znamných vodných tokov alebo správca 
drobného vodného toku navrhuje orgá-
nom územnej samosprávy a osobám účasť 
na spolufi nancovaní preventívnych opat-
rení zabezpečujúcich ochranu ich majetku 
pred povodňami.

(4) Po schválení prvého plánu ma-
nažmentu povodňového rizika a po jeho ak-
tualizácii možno fi nancovať výstavbu no-
vých preventívnych opatrení, ktoré spo-
maľujú odtok vody z  povodia do vodných 
tokov, zmenšujú maximálny prietok povod-
ne, chránia územie pred zaplavením vodou 
z vodného toku alebo pred zaplavením vnú-
tornými vodami, iba ak sú zahrnuté v pláne 
manažmentu povodňového rizika.

Zákon č. 326/2005 o  lesoch. Účelom 
tohto zákona je:

a) zachovanie, zveľaďovanie a  ochrana 
lesov ako zložky životného prostredia a prí-
rodného bohatstva krajiny na plnenie ich 
nenahraditeľných funkcií,

f) mimoprodukčnými funkciami lesov 
ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochran-
ná, vodohospodárska a klimatická funkcia 
a  spoločenské funkcie, ktorými sú najmä 
zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodoo-
chranná a vodoochranná funkcia,

(2) Za ochranné lesy možno vyhlásiť
a) lesy na mimoriadne nepriaznivých sta-

novištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé 
svahy so súvislo vystupujúcou materskou 
horninou, nespevnené štrkové nánosy, ra-
šeliniská, mokrade a inundačné územia vod-
ných tokov,

b) vysokohorské lesy pod hornou hrani-
cou stromovej vegetácie, ktoré plnia funk-
ciu ochrany nižšie položených lesov a  po-
zemkov, lesy na exponovaných horských 
svahoch pod silným nepriaznivým klimatic-
kým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečen-
stvo lavín,

Lesníckotechnické meliorácie sú opatre-
nia na:

a) protieróznu ochranu lesných pozem-
kov, najmä na zabránenie vzniku lavín, sva-
hových zosuvov, strží, sutín a  na odstraňo-
vanie ich následkov,

b) zlepšenie kvality lesných pôd, najmä 
obnovu ich chemického zloženia a  vodné-
ho režimu,

c) zakladanie lesných porastov na zlepše-
nie protieróznej, protizosuvnej, vodohospo-
dárskej a vodoochrannej funkcie lesa.

Lesníckotechnické meliorácie sa vyko-
návajú najmä ako úlohy lesného hospodár-
skeho plánu alebo ako opatrenia príslušné-
ho orgánu štátnej správy lesného hospo-
dárstva. Náklady na lesníckotechnické me-
liorácie vykonané na základe rozhodnutia 
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
vo verejnom záujme uhrádza štát. 

Každý je povinný strpieť, aby sa jeho 
pozemky použili na prípravu, výstavbu 
a  údržbu zariadení slúžiacich na realizáciu 
opatrení pre lesníckotechnické meliorácie. 

Zahrádzanie bystrín v lesoch
(1) Zahrádzanie bystrín v  lesoch je na 

účely tohto zákona súbor biologických, 
technických a organizačných opatrení v po-
vodiach drobných vodných tokov zamera-
ných na ochranu pred povodňami, zmierne-
nie eróznych procesov a  akumuláciu vody 
najmä na účely ochrany pred požiarmi. Za-
hrádzanie bystrín v lesoch vo verejnom záuj-
me zabezpečuje správca vodného toku.

(2) Vlastník, správca a obhospodarovateľ 
lesa je povinný strpieť opatrenia vykonáva-
né pre zahrádzanie bystrín v lesoch. 

Financovanie verejnoprospešných čin-
ností na zabezpečenie udržateľného hospo-
dárenia v lesoch

§ 55 S cieľom udržateľného hospodáre-
nia v lesoch štát z prostriedkov štátneho roz-
počtu zabezpečuje starostlivosť o drobné 
vodné toky v správe právnickej osoby zria-
denej alebo založenej ministerstvom, lesníc-
kotechnické meliorácie, zahrádzanie bystrín 
a protipovodňovú ochranu.

Náklady na udržateľné hospodárenie 
v lesoch sa hradia správcovi drobného vod-
ného toku.

Zákon č. 220/2004 o ochrane a využíva-
ní poľnohospodárskej pôdy

Tento zákon ustanovuje ochranu vlast-
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ností a  funkcií poľnohospodárskej pôdy 
a  zabezpečenie jej trvalo udržateľného ob-
hospodarovania a poľnohospodárskeho vy-
užívania.

Defi nuje, že: 
e) udržateľným využívaním poľnohospo-

dárskej pôdy a  obhospodarovaním poľno-
hospodárskej pôdy je využívanie a ochrana 
vlastností a funkcií takým spôsobom a v ta-
kom rozsahu, aby sa zachovala jej biologic-
ká rozmanitosť, úrodnosť, schopnosť obno-
vy a schopnosť plniť všetky funkcie,

f) degradáciou je fyzikálne, chemic-
ké a biologické poškodenie a znehodnote-
nie poľnohospodárskej pôdy, ako je vodná 
erózia a veterná erózia, zhutnenie, acidifi ká-
cia, kontaminácia rizikovými látkami, škod-
livými rastlinnými organizmami a živočíšny-
mi organizmami a  mikroorganizmami, zní-
ženie obsahu humusových látok v  pôde, 
obmedzenie tvorby mikrobiálnej biomasy 
a  neprirodzené zníženie biologickej aktivi-
ty v pôde,

§ 3 Starostlivosť o poľnohospodársku 
pôdu

(1) Každý vlastník poľnohospodárskej 
pôdy alebo nájomca a  správca poľnohos-
podárskej pôdy je povinný a) vykonávať ag-
rotechnické opatrenia zamerané na ochra-
nu a  zachovanie kvalitatívnych vlastnos-
tí a  funkcií poľnohospodárskej pôdy a  na 
ochranu pred jej poškodením a  degradá-
ciou,

§ 4 Ochrana poľnohospodárskej pôdy 
pred degradáciou

(1) Územie Slovenskej republiky ohroze-
né degradáciou poľnohospodárskej pôdy 
eviduje Výskumný ústav pôdoznalectva 
a  ochrany pôdy v  rámci odbornej činnos-
ti pre oblasť ochrany poľnohospodárskej 
pôdy. Pôdna služba vykonáva prieskum poľ-
nohospodárskych pôd a  v  oblastiach ohro-
zených degradáciou navrhuje ochranné 
opatrenia zamerané na jej zmiernenie a od-
stránenie.

§ 5 Ochrana poľnohospodárskej pôdy 
pred eróziou

(1) Erózia poľnohospodárskej pôdy pred-
stavuje úbytok povrchovej najúrodnejšej 
vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok ži-
vín, humusu, organickej hmoty, zníženie 
mikrobiologického života a  stratu funkcií 
pôdy. Kategórie a limitné hodnoty pri erózii 

poľnohospodárskej pôdy sú uvedené v prí-
lohe č. 1. ku zákonu.

(2) Vlastník alebo užívateľ je povinný vy-
konávať trvalú a účinnú protieróznu ochra-
nu poľnohospodárskej pôdy vykonávaním 
ochranných agrotechnických opatrení pod-
ľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy, 
ktoré sú:

a) výsadba účelovej poľnohospodárskej 
a ochrannej zelene,

b) vrstevnicová agrotechnika,
c) striedanie plodín s  ochranným účin-

kom,
d) mulčovacia medziplodina kombinova-

ná s bezorbovou agrotechnikou,
e) bezorbová agrotechnika,
f) osevné postupy so striedaním plodín 

s ochranným účinkom,
g) usporiadanie honov v smere prevláda-

júcich vetrov,
h) iné opatrenia, ktoré určí pôdna služ-

ba podľa stupňa erózie poľnohospodárskej 
pôdy.

(3) Ak pôdna služba zistí eróziu poľno-
hospodárskej pôdy a  nečinnosť vlastníka 
alebo užívateľa, orgánochrany poľnohospo-
dárskej pôdy na jej návrh uloží opatrenia.

Zákon č. 5/2004 o  službách zamestna-
nosti rieši fi nancovanie opatrení pred po-
vodňami. 

§ 50j Príspevok na podporu zamestna-
nosti na realizáciu opatrení na ochranu pred 
povodňami a na riešenie následkov mimo-
riadnej situácie

(1) Príspevok na podporu zamestnanos-
ti na realizáciu opatrení na ochranu pred 
povodňami a  na riešenie následkov mimo-
riadnej situácie sa poskytuje zamestnáva-
teľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto 
prijme do pracovného pomeru uchádzača 
o  zamestnanie vedeného v  evidencii uchá-
dzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, 
ak pracovný pomer je dohodnutý v  rozsa-
hu ustanoveného týždenného pracovného 
času a na druh prác, ktoré súvisia s  realizá-
ciou opatrení na ochranu pred povodňami 
alebo s riešením následkov mimoriadnej si-
tuácie.

ZÁVER
Máme úplne uzatvorený právny rámec, 

riešiaci problematiku časti komplexu proti-

povodňových opatrení v  oblasti retenčnej 
schopnosti povodí a  protieróznych opatre-
ní, keď sú defi nované nebezpečenstvá, spô-
soby ich eliminácie, zodpovednosť i  fi nan-
covanie.

Témou konferencie sú predovšetkým 
technické a  biotechnické opatrenia v  po-
vodiach, ktoré celá odborná vodohospo-
dárska, lesnícka aj poľnohospodárska po-
spolitosť vždy chápala ako dôležitú a nevy-
hnutnú súčasť komplexných vodohospo-
dárskych protipovodňových opatrení. Títo 
odborníci z dnešného pohľadu až historicky 
dlhodobo dokázali ponúknuť riešenia a do-
tiahnuť ich do foriem najvyššej spoločen-
skej záväznosti – odborne pripravených zá-
konov. Predstavené platné zákony sú toho 
dôkazom.

Každému súdnemu človeku je zrejmé, 
že povodne boli, sú a budú. Ich dôsledky je 
však možné vedecky doloženými informá-
ciami, funkčnou praxou a  systémovým fi -
nancovaním primerane eliminovať.

Rovnako je pravdou, že verejných zdro-
jov nikdy nebolo a nebude dosť na to, aby 
sa dali naplniť všetky spoločenské požiadav-
ky. Ani všetky požiadavky na protipovodňo-
vú ochranu.

Zákony sa však dodržiavať musia, lebo 
ich nedodržiavanie navodzuje chaos, vráta-
ne vstupu diletantských riešení a neúčelné-
ho míňania verejných fi nancií.

Problém povodní, prevencia pred nimi, 
znižovanie rizík ich vzniku, ochrana životov 
a majetku nepomôžu riešiť žiadne progra-
my postavené na demagógii, v  jadre ne-
raz vychádzajúcej z  narcizmu až mesiáš-
stva jednotlivcov, zvlášť keď sú podopre-
té dobre zvládnutým politickým a  maso-
vokomunikačným marketingom a  to ešte 
za verejné zdroje. Takéto prístupy spolo-
čenské ciele v  protipovodňovej ochrane 
len oslabujú.

Východiskom priblíženia sa k  cieľu, kto-
rým je kultúrna, kultivovaná krajina v širšom 
chápaní, sú aj čiastkové ciele vo vytváraní 
podmienok bezpečnej krajiny z hľadiska po-
vodní i stabilizovaní eróznych javov. Sloven-
sko má na naplnenie týchto cieľov vytvore-
né hodnotné legislatívne predpoklady. Po-
trebné je len ich dodržiavanie každým obča-
nom i  štátom reprezentovaným systémom 
jeho štátnej správy.
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Voda v krajine

K problematike prívalových povodní
na Slovensku a úlohám lesníkov 

v ochrane krajiny pred povodňami
prof. Ing. Matúš Jakubis, CSc.

Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Hodnotením viacerých prívalových povodní v malých povodiach v SR z minulosti boli potvrdené niektoré známe a zistené 

ďalšie poznatky, ktoré môžu byť využité v plánovaní a realizácii protipovodňových opatrení v krajine. Povodne v malých 

horských povodiach majú odlišný vznik a  priebeh ako regionálne povodne na veľkých tokoch. Lokálne prívalové povod-

ne vznikajú po krátkodobých, intenzívnych zrážkových udalostiach. Sú charakteristické predovšetkým rýchlym vznikom 

a priebehom a zvlášť nebezpečné z hľadiska ohrozenia ľudských životov. Vznik a  priebeh týchto povodní ovplyvňuje mnoho 

faktorov, z ktorých viaceré nedokážeme ovplyvniť. Niektoré zásahy a činnosti človeka v horských povodiach môžu z hľa-

diska vzniku a priebehu povodní pôsobiť pozitívne, ale v niektorých prípadoch aj negatívne. Článok prináša stručný súhrn 

poznámok autora k tejto problematike.

ÚVOD 
Tak ako v  mnohých iných štátoch 

sveta, aj na území SR sa vyskytujú po-
vodne od nepamäti. Známe sú predo-
všetkým správy o povodniach, ktoré sú 
zaznamenané v historických kronikách 
miest a obcí. Oveľa viac pozornosti sa 
v minulosti venovalo regionálnym po-
vodniam na veľkých riekach - Dunaj, 
Váh, Hron, Bodrog atď. [1], ktoré po-
stihovali rozsiahle územia. Je zložité 
porovnávať nebezpečenstvo povod-
ní vo veľkých a malých povodiach. Po-
čas regionálnych povodní na veľkých 
riekach sú postihnuté rozlohou väč-
šie oblasti, rozľahlé zastavané územia 
atď. Sú to povodne, ktoré vznikajú po 
dlhšie trvajúcich zrážkach na väčšom 
území. V  malých horských povodiach 
môžu vznikať rýchle, nebezpečné a ni-
čivé lokálne prívalové povodne, vráta-
ne sprievodných, extrémne deštruktív-
nych eróznych procesov. Takéto po-
vodne vznikajú po krátkodobých, in-
tenzívnych zrážkových udalostiach. Sú 
spravidla spôsobené búrkami z tepla a  
sprevádzané prietržami mračien. Často 
bezprostredne ohrozujú ľudské životy.

PRÍVALOVÉ POVODNE V  SR 
V MINULOSTI 

Dňa 19. júla 1925 postihla katastro-
fálna prívalová povodeň Hornojele-
neckú dolinu vo Veľkej Fatre [2]. V hor-
nej časti povodia bystriny Jelenec (roz-

loha 9,58 km2, lesnatosť 70 %) spadlo 
za necelé 3 hodiny 75 mm zrážok (do-
vtedy maximálny denný zrážkový úhrn 
predstavoval 66,5 mm). To malo za ná-
sledok prívalovú povodeň, ktorá spus-
tošila celé údolné dno v Hornojelenec-
kej doline. Bola úplne zdevastovaná 
dolinová cesta. Povodňová vlna v prie-
behu niekoľko desiatok minút zaplavila 
takmer všetky domy a iné stavby v osa-
dách Horný Jelenec, Valentová a Rybô. 
Domy v doline boli po povodni až po 
okná zanesené hrubými splavenina-
mi, ktoré povodeň priniesla z horných 
– najviac erodovaných častí povodia 
pod vrchom Krížna (1574 m n. m.)

V povodí bystrín Račková (35,8 km2), 
Tichý potok (54,6 km2), Kôprovský po-
tok (30,5 km2), a Belá (85,1 km2) v po-
vodí rieky Váh na južných svahoch Zá-
padných Tatier dňa 11. augusta 1929 
spadlo za 3 hodiny 83 mm zrážok [3]. 
Povodia boli postihnuté katastrofál-
nou povodňou, ktorá zdevastovala 
územie po oboch stranách tokov spla-
veninami a  spôsobila veľké povodňo-
vé škody v obciach Pribylina, Liptovská 
Kokava, Vavrišovo, Dovalovo, Liptov-
ský Peter a v meste Liptovský Hrádok. 
Pod sútokom Tichého a Kôprového po-
toka (Belá) dosahovala šírka koryta aj 
viac ako 40 – 50 m.

V oblasti Zverovka (1037 m n. m.) na 
severozápadnom úpätí Západných Ta-
tier (Roháčov) dňa 16. júla 1934 v prie-

behu jedného dňa spadlo 220 mm zrá-
žok, ktoré spôsobili rozsiahle lokálne 
povodne v  povodiach bystrín Látaná, 
Roháčsky potok a Studený potok.

V  oblasti povodí bystrín Kôprovský 
potok, Račková a  Jalovský potok (po-
vodie rieky Váh) na južných svahoch 
Západných Tatier vznikla veľká povo-
deň dňa 29. júna 1958. Povodeň bola 
vyvolaná zrážkami, ktoré v  niektorých 
lokalitách dosiahli počas 24 hodín úhr-
ny nad 100 mm.

Dňa 25. júla 1965 vznikla prívalová 
povodeň v blízkosti obce Budča (okres 
Zvolen) v  doline Sietno (nadmorská 
výška 290 – 525 m n. m.) v  Kremnic-
kých vrchoch (povodie rieky Hron). Po-
čas dvoch až troch hodín spadlo na 
povodie bystriny Sietno 110 mm zrá-
žok. Následná povodeň zničila viac ako 
3 km spevnenej dolinovej cesty vráta-
ne piatich mostov a zároveň bola zni-
čená vtedy hlavná cesta v smere Ban-
ská Bystrica – Zvolen – Bratislava, ktorá 
viedla pod úpätím spomínanej doliny.

Dňa 20. júla 1998 vyvolali intenzív-
ne zrážky v povodí bystriny Malá Svin-
ka (nadmorská výška povodia 328 – 
1081 m n. m.) v  pohorí Bachureň (po-
vodie rieky Hornád) na východnom 
Slovensku katastrofálnu povodeň, kto-
rá si vyžiadala 52 obetí na ľudských ži-
votoch. Po intenzívnych prívalových 
zrážkach, keď spadlo na povodie, kto-
rého geologický podklad tvorí fl yš, 



9 – 10  2013   Vodohospodársky spravodajca 13

Voda v krajine

v  priebehu 1,5 až dvoch hodín od 60 
do 100 mm zrážok, v  centre búrkové-
ho mraku až 130 mm sa hladina spo-
mínanej bystriny zdvihla z  výšky 0,40 
– 0,50 m na výšku 5 – 6 m a  rozšírila 
zo šírky 2 – 3 m na šírku 40 – 50 m. Ná-
sledkom extrémnych zrážok sa v prie-
behu niekoľko desiatok minút vytvo-
ril kulminačný prietok s  objemom 
Qkulm. = 190 m3.s-1 (Q100= 76 m3.s-1) [4]. 
Významný vplyv na vznik povodne 
mali aj zrážky, ktoré sa vyskytli v  ob-
dobí bezprostredne pred touto uda-
losťou. Enormný vplyv na počet obe-
tí tejto povodne malo veľmi nevhod-
né umiestnenie obydlí postihnutých 
občanov v  bezprostrednej blízkosti 
toku Malá Svinka, ktoré absolútne ne-
zohľadňovalo potenciálne nebezpe-
čenstvo povodne. 

Intenzívne prívalové zrážky vyvolali 
veľkú povodeň v okresnom meste Kru-
pina dňa 13. júla 1999. Mesto Krupina 
sa nachádza v údolí, ktoré je obklope-
né z východnej aj západnej strany sva-
hmi. Hlavným tokom je rieka Krupi-
na, do ktorej pritekajú priamo v  intra-
viláne mesta dve bystriny z východnej 
strany (Kňazov potok a Jakubov jarok) 
a dva zo západnej strany (Vajsov potok 
a Kltipoch). Búrkový mrak sa nachádzal 
priamo nad mestom a povodne vznikli 
nielen na rieke Krupinica (povodie rie-
ky Ipeľ), ale na všetkých uvedených prí-
tokoch. Hladina Krupinice v  meste sa 
v  priebehu dve a  pol hodiny zdvihla 
z  0,70 m na 5,30 m. Intenzita hodino-
vej zrážky predstavovala podľa lokalít 
50 – 70 mm [5] a intenzita zrážok počas 
prietrže mračien trvajúcej 2 – 3 hodiny 
dosahovala miestami až 81 – 120 mm 
[6]. Predchádzajúce zrážky v  oblas-
ti mesta Krupina a  jeho okolí v dňoch 
v dňoch 8. 7. – 12. 7. 1999 (za päť dní 
pred spomínanou zrážkovou udalos-
ťou) dosiahli úhrn 38,9 mm, v dňoch 7. 
7. - 12. 7. 1999 (za 6 dní pred touto uda-
losťou) až 86,2 mm [5]. V meste Krupi-
na sa vytvoril prietok Qkulm.= 170 m3.s-1,
ktorý je považovaný za prietok Q1000 
(Q100 = 100 m3.s-1).

Dňa 17. júla 2001 vo Veporských vr-
choch v oblasti obcí Hronec (492 m n. 
m.) a  Osrblie (600 m n. m.) v  povodí 
tokov Osrblianka a  Hronček na stred-
nom Slovensku (povodie rieky Hron) 
bol zaznamenaný denný úhrn zrážok 
142 mm. Zrážky vyvolali lokálnu povo-
deň s veľkými škodami na majetku ob-
čanov a na infraštruktúre najmä v obci 
Hronec.

Dňa 7. júna 2011 na východných 
svahoch Malých Karpát vznikla ka-
tastrofálna povodeň v povodí toku Gi-
dra (32,9 km2). Prejavila sa veľkými po-
vodňovými škodami najmä v obci Píla. 
V priebehu dňa spadlo na juhovýchod-
ných svahoch uvedeného pohoria 51 
až 104 mm zrážok [7].

NIEKTORÉ POZNATKY Z  
PRÍVALOVÝCH POVODNÍ V SR

Hodnotením viacerých prívalových 
povodní v  malých povodiach SR sme 
potvrdili niektoré známe skutočnosti 
a získali ďalšie poznatky.
 Hodnotené prívalové povodne 

v  malých horských povodiach sa vy-
skytli v  mesiacoch jún, júl a  august. 
Z  toho vyplýva, že letné mesiace sú 
z hľadiska výskytu intenzívnych príva-
lových zrážkových udalostí a  násled-
ného vzniku prívalových (náhlych, 
bleskových) povodní (fl ash fl oods) 
najviac nebezpečné a riziko ich výsky-
tu je vysoké. Buď ide o povodne s vy-
sokými zrážkovými úhrnmi v  priebe-
hu niekoľkých hodín (napr. 1,5 až 3 
hodiny), alebo o  vysoké denné zráž-
kové úhrny, resp. zrážkové úhrny za 
24 hodín. Včasné varovanie obyva-
teľstva pred nebezpečenstvom prí-
valovej povodne v  mnohých prípa-
doch nie je z  viacerých príčin reálne. 
Samostatným problémom je včasná 
a správna reakcia obyvateľstva na ta-
kéto varovanie. 
 Výskyt krátkodobých, mimoriad-

ne intenzívnych zrážok z  tepla je ťaž-
ko presnejšie predvídať, nie je možné 
ani  ich priradenie k určitým lokalitám 
alebo oblastiam SR (napr. podľa nad-
morskej výšky a pod.). Dôkazom toho 
je skutočnosť, že rekordné úhrny den-
ných zrážok na území SR boli zazna-
menané v  relatívne nízkych nadmor-
ských výškach. Dňa 7. 6. 1873 spadlo 
v  oblasti mesta Trenčín (146 m n. m.) 
a jeho okolí (povodie rieky Váh) v prie-
behu 24 hodín až 267 mm zrážok. Dňa 
12. – 13. júla 1957 v  obci Salka (Letkés) 
a jej okolí na južnom Slovensku, sever-
ne od mesta Štúrovo, tesne pri hranici 
s Maďarskou republikou (povodie rie-
ky Ipeľ) v nadmorskej výške len 110 m 
n.  m. spadlo 231,9 mm zrážok. Počas 
tejto zrážkovej udalosti dňa 12. júla 
1957 od 15.45 h do 16.50 h (t. j. za 65 
minút) spadlo na tomto mieste až 228, 
5 mm zrážok. 
 Často diskutovaným problé-

mom v  súvislosti s  výskytom povod-

ní je hydrická účinnosť lesných eko-
systémov v povodiach, pričom dôleži-
tú úlohu v  tvorbe povodňových prie-
tokov zohráva ako povrchový, tak aj 
podpovrchový odtok. Tento problém 
je predmetom výskumu už viac ako 
sto rokov. Vzhľadom na rozdielnosť 
a  veľké množstvo vplývajúcich fakto-
rov v  rôznych lokalitách výskumu nie 
je možné v  tomto smere vykonať de-
tailné zovšeobecnenia, hoci je zná-
me, že les v procese transformácie zrá-
žok na odtok zohráva dôležitú úlohu. 
V  tomto smere je potrebné zohľad-
niť lesné vegetačné stupne, ekologic-
ké rady, skupiny lesných typov, zdra-
votný stav lesných porastov, ich vek, 
priestorové rozmiestnenie v  povo-
dí, výškovú variabilitu, zakmenenie, 
zápoj, formu humusu,   jeho hrúbku 
atď. Vplyv lesných ekosystémov na 
tvorbu a  priebeh odtoku nie je mož-
né stanoviť izolovane od ďalších fak-
torov, ktoré majú v  tomto ohľade zá-
sadný význam (pedologických, hyd-
rogeologických, geomorfologických, 
meteorologických, klimatických atď.). 
Zásadnú úlohu v  odtokovom proce-
se a  následne pri vzniku povodní zo-
hráva predovšetkým nasýtenosť les-
ných ekosystémov predchádzajúci-
mi zrážkami (v  tomto ohľade majú 
zvlášť dôležitý význam zrážky, ktoré 
sa vyskytli v posledných 5. – 6. dňoch 
pred analyzovanou povodňovou 
udalosťou). Veľký význam z  hľadiska 
tvorby odtoku má hydrická účinnosť 
geologického podložia v povodí. 

Les je schopný – za určitých pod-
mienok – transformovať rýchly a škod-
livý povrchový odtok na pomalší a me-
nej škodlivý – podpovrchový. Lesný 
ekosystém zadrží určité množstvo zrá-
žok v  korunách stromov a  krov a  ne-
skôr infi ltráciou do pôdy prijíma urči-
té množstvá vody. Literatúra uvádza 
[8], že 1 m hrubá vrstva hlinitej pôdy je 
schopná v lese na ploche 1 m2 prijať až 
300 litrov vody. V prípade extrémnych 
prívalových intenzívnych zrážok les-
ný ekosystém nedokáže zadržať všet-
ky spadnuté zrážky. Hydrická funkcia 
lesa, chápaná ako jeho intercepčná ka-
pacita, infi ltračná kapacita lesnej pôdy 
a  horninového prostredia i  schop-
nosť lesa spomaľovať odtok z  malé-
ho povodia, sa môže pozitívne preja-
viť len v  zrážkovo-odtokovom proce-
se pri zrážkach nepresahujúcich 20 až 
24 mm za 24 hodín a  preto význam 
hydrickej funkcie lesného ekosystému 
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narastá v  rámci sezónnych alebo roč-
ných hydrologických bilancií [4]. Sku-
točná retenčná kapacita lesných po-
rastov je pomerne veľká (30 až 70 mm), 
ale nie až natoľko, aby bola schopná 
zabrániť vzniku povodne, ak sa vyskyt-
nú extrémne zrážky alebo v čase nasý-
tenia lesných porastov predchádzajú-
cimi zrážkami [8]. Ďalší autori uvádza-
jú retenčnú schopnosť lesného eko-
systému 30 – 40 mm, po extrémnych 
zrážkach až 68 mm [9], resp. 50 mm 
[10]. Z  uvedeného vyplýva, že ani vy-
soká lesnatosť povodia nedokáže za-
brániť výskytu povodne v prípade ex-
trémnych prívalových zrážok (niekedy 
aj v kombinácii s nasýtenosťou povo-
dia predchádzajúcimi zrážkami), čomu 
svedčia aj viaceré príklady zo Sloven-
ska: 17. júla 2001 vo Veporských vr-
choch v oblasti obcí Hronec a Osrblie 
v  povodí tokov Osrblianka (lesnatosť 
v hornej časti povodia  95 %) a Hron-
ček (lesnatosť v  hornej časti povodia 
94 %) a 7. 6. 2011 - Malé Karpaty, povo-
die Gidra (lesnatosť povodia 97 %) atď. 
Súvisiacou problematikou sa zaobera-
li viacerí autori [11], [12]. Problemati-
ka hydrickej účinnosti lesných ekosys-
témov podľa skupín lesných typov (slt) 
je podrobnejšie spracovaná v literatú-
re [13]. Pre lesné ekosystémy s rôznou 
hustotou, vekom, rúbaniská, porasty 
poškodené vetrovou kalamitou, pribli-
žovacie linky, mladé porasty (nárasty) 
a pod. je hydrická účinnosť kvantifi ko-
vaná v práci [14].

Hydrická účinnosť lesných ekosys-
témov je veľmi variabilná a  jej pres-
ná kvantifi kácia v  konkrétnom čase 
a priestore je z viacerých hľadísk prob-
lematická. Z  tohto dôvodu sú nároč-
né aj výpočty povodňových prietokov. 
Vstupné údaje do výpočtov môžu mať 
veľmi variabilné hodnoty a tomu zod-
povedá aj veľká variabilita výsledkov, 
čo dokumentujeme v  nasledujúcom 
príklade. Podľa výpočtov, v  ktorých 
sme porovnávali vypočítané kulminač-
né prietoky so skutočnými kulminač-
nými prietokmi, odvodenými podľa 
stôp v teréne, sme získali prijateľné vý-
sledky pomocou metódy SCS-CN a po-
mocou modelu HEC-HMS. Uvedený-
mi metódami sme uskutočnili mode-
lové výpočty kulminačných prietokov 
pre bystrinu Vajsov potok. Uvažovali 
sme so zrážkovým úhrnom 50 mm.h-1 
(ktorý sa v  povodí reálne vyskytol po-
čas povodne dňa 13. júla 1999), s rôz-

nou hydrickou účinnosťou lesných 

ekosystémov (dobrá, priemerná, 
zlá),   rôznym stupňom nasýtenosti 

povodia predchádzajúcimi zrážka-

mi t. j. Antecedent Moisture Condition 
AMC I, II, III (pozri napr. [15]) a s kategó-
riou priepustnosti pôd C. Povodie bys-
triny sa nachádza na rozhraní východ-
nej časti geomorfologického celku 
Štiavnické vrchy a  západnej časti ge-
omorfologického celku Krupinská pla-
nina. Pre detailnejšiu informáciu uvá-
dzame niektoré charakteristiky toku 
a povodia Vajsov potok: Plocha povo-
dia Sp = 22,07 km2, plocha lesa v  po-
vodí Sl = 17,99 km2, lesnatosť povodia 
81,51 %. Lúky a pasienky (trvalé trávne 
porasty) v  povodí majú rozlohu 3,55 
km2 (16,06 % rozlohy povodia), zasta-
vané nepriepustné plochy majú v po-
vodí rozlohu 0,005 km2 (0,02 %), zatráv-
nené záhrady a  drobné políčka majú 
rozlohu 0,505 km2 (2,29 %), spevnené – 
nepriepustné lesné cesty sa vyskytujú 
na ploche 0,020 km2 (0,09 %). Najvyš-
ším bodom v povodí je vrchol Lauchňa 
(778 m n. m.), najnižším je dno uzavie-
rajúceho prietokového profi lu povodia 
(275 m n. m.). Dĺžka hlavného toku je Lt 
= 8,87 km. Priemerný sklon svahov po-
vodia Isp = 19,37 %, priemerný sklon 
hlavného toku It = 4,42 %. Dĺžka údol-
nice Lu = 9,70 km, stredná šírka povo-
dia Bp = 2,28 km, priemerná nadmorská 
výška povodia je Hp = 515 m n. m., po-
mer šírky ku dĺžke povodia je 1 : 4,26. 

Maximálny špecifi cký odtok (Dub) 
je qmax = 1,46  m3.s-1.km-2, Qmax = Q100 = 
32,14 m3.s-1. Priemerné ročné zrážky 
v povodí sú 750 mm. Geologické pod-
ložie v   západnej časti povodia (Štiav-
nické vrchy) tvoria neovulkanity. Juho-
východný cíp povodia (Krupinská pla-
nina), je v  spodných vrstvách tvorený 
tufi tovým andezitovým materiálom, 

horné vrstvy tvoria rôzne silné vrstvy 
sprašových hlín. Najrozšírenejším pôd-
nym typom je luvizem typická, z pôd-
nych druhov výrazne prevládajú hlini-
té a ílovitohlinité pôdy. 

Výsledky modelových výpočtov 
prietokov Qmax (m3.s-1) sú v  tabuľke 1 
a  potvrdzujú veľkú potenciálnu varia-
bilitu hydrickej účinnosti lesných eko-
systémov a  zároveň významný vplyv 
nasýtenosti povodia predchádzajúci-
mi zrážkami na odtok. Skutočný kulmi-
načný prietok predstavoval hodnotu 
Qmax= 22,76 až 25,92 m3.s-1, čo zodpo-
vedá recentnej priemernej hydrickej 
účinnosti lesných ekosystémov v  po-
vodí stanovenej podľa skupín lesných 
typov a  reálnej nasýtenosti povodia 
predchádzajúcimi zrážkami.
 V  poslednom období už mnohí 

zainteresovaní pochopili, že skutočne 
existuje hranica retenčnej účinnosti 
lesných ekosystémov vo vzťahu k za-
držiavaniu zrážok a vytváraniu povod-
ňových situácií. V  súvislosti s  povod-
ňami sa začalo viac poukazovať na 
iný „novoobjavený“ problém – lesnú 
cestnú sieť. Je nesporné, že pri tvor-
be odtoku zohráva lesná cestná sieť 
v  povodí dôležitý význam, najmä jej 
hustota, kvalita, druh, ale predovšet-
kým kvalita, funkčnosť a  údržba od-
vodňovacích zariadení. Avšak bez les-
nej cestnej siete nemôže lesné hos-
podárstvo existovať. Týka sa to nielen 
sprístupňovania porastov pre ťažbo-
vo-dopravné technológie, ale aj mož-
nosti prístupu pre zakladanie a pesto-
vanie lesa a  jeho integrovanú ochra-
nu, vrátane ochrany pred požiarmi, 
drevokazným hmyzom atď., pre spra-
covanie kalamít a  pod. V  súvislos-
ti s  povodňami zohráva najvýznam-
nejšiu úlohu existencia a  účinnosť 
odvodňovacích zariadení na lesnej 
cestnej sieti. Máme na mysli najmä 
zvodnice (odrážky) na nespevnených 
cestách a linkách, správne navrhnuté 
priekopy alebo rigoly na spevnených 

cestách, správne dimenzované 
rúrové (alebo iné) priepusty a  najmä 
zabezpečenie ich výtokových častí 
tak, aby voda vytekajúca z priepustov 
mohla infi ltrovať do pôdy. V súvislosti 

tabuľka 1 Hodnoty Qmax (m
3.s-1) pre rôznu hydrickú účinnosť lesných ekosysté-

mov v povodí a rôzny stupeň nasýtenosti povodia predchádzajúcimi zrážkami

Hydrická účinnosť
lesných ekosystémov

Nasýtenosť povodia predchádzajúcimi zrážkami

Malá–AMC I. Stredná–AMC II. Veľká–AMC III.

Dobrá  0,14  20,09  67,20

Priemerná  0,69  25,60  74,91

Zlá  3,17  34,42  83,17
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s  premenou podpovrchového 
odtoku na nebezpečnejší a  rýchlejší 
– povrchový je dôležité venovať 
pozornosť pozdĺžnym sklonom (ni-
velete) a výkopovým svahom lesných 
ciest. Problém optimálnej hustoty 
a umiestnenia ciest v lesných komple-
xoch je z viacerých hľadísk zvlášť ná-
ročná a  zodpovedná úloha. Vyžadu-
je si nielen veľké odborné skúsenosti, 
ale aj mimoriadne citlivé prístupy. Vý-
skumom bolo zistené [16], že pre od-
tokový súčiniteľ α=1,0, šírku vozovky 
4,0 m a  intenzitu zrážok iz = 3,0 mm.
min-1 sa pri hustote lesnej cestnej sie-
te 10 m.ha-1 môže zvýšiť špecifi cký 
odtok o 0,2 m3.s-1.km-2, pri hustote 20 
m.ha-1 až o 0,5 m3.s-1.km-2, pri hustote 
30 m.ha-1 o 0,7 m3.s-1.km-2 a pri husto-
te 40 m.ha-1 o 0,9 m3.s-1.km-2. Zvýšenie 
celkového odtoku si lepšie uvedomí-
me, ak tieto údaje prenásobíme kon-
krétnou plochou povodia.
 Závažným problémom v  súvis-

losti s povodňami sú brehové porasty 
a  brehová vegetácia vodných tokov. 
Niektorí autori [17] potvrdili veľký vý-
znam brehových porastov v  súvislos-
ti so znižovaním rýchlosti postupu po-
vodňovej vlny, zmierňovaním sklo-
nov jej vzostupnej a  zostupnej vetvy 
a  znižovaním kulminačného prieto-
ku. Významný vplyv brehových po-
rastov na znižovanie rýchlosti prúde-
nia vody v prietokových profi loch úz-
kych korýt na základe výskumu potvr-
dili vo svojich prácach viacerí autori 
[18], [19]. Problematika je teoreticky 
podrobnejšie rozvedená v   prácach 
[20], [21]. Autorka výpočtami potvrdi-
la význam starostlivosti o brehové po-
rasty a  brehovú vegetáciu v  súvislos-
ti s  kapacitou prietokových profi lov 
a  povodňovými prietokmi. V  samo-
statnej práci [22] sa autorka zaoberala 
protikladmi pôsobenia brehových po-
rastov v súvislosti s povodňami a upo-
zorňuje na ich pozitívne aj negatívne 
pôsobenie s  ohľadom na povodňo-
vé prietoky. Zanedbaná starostlivosť 
o brehové porasty má počas povodní 
katastrofálne následky, ktoré sa preja-
via transportom odumretých kmeňov, 
konárov a  pod. s  následným upchá-
vaním objektov (mostov, priepustov), 
v horšom prípade aj extrémne devas-
tačnými prielomovými vlnami, ktoré 
vznikajú po pretrhnutí prekážok v ko-
ryte toku. 
 Z  minulosti sú zo SR známe prí-

pady, keď ani úpravy korýt v intravilá-

noch obcí povodňovým škodám neza-
bránili. Príčin môže byť viac, napr. ne-
vhodné spevnenie koryta, nespráv-
ne dimenzovanie (poddimenzovanie) 
prietokového profi lu, mostov alebo 
priepustov, nesprávne stanovenie ná-
vrhového prietoku QN, nedôsledne vy-
konané stavebné práce, zanedbaná 
údržba alebo opravy existujúcich po-
zdĺžnych spevnení a  priečnych objek-
tov, chýbajúce skúsenosti zaintereso-
vaných zložiek atď. Stavebné práce 
v  korytách tokov aj v  krajine, ktoré sa 
týkajú ochrany krajiny pred povodňa-
mi, by mali vykonávať overenými po-
stupmi len fi rmy so skúsenosťami. Bo-
hužiaľ, odolnosť protipovodňových 
zariadení je v  plnej miere overená až 
počas povodne. Za diskutabilné pova-
žujem vybudovanie niektorých druhov 
protipovodňových opatrení v  malých 
povodiach, ktoré u  nás vznikli v  po-
sledných rokoch v  rámci tzv. Progra-
mu revitalizácie krajiny a integrované-
ho manažmentu povodí SR.
 V  návrhoch protipovodňových 

úprav horských tokov je nevyhnutné 
vychádzať z optimálneho zosúladenia, 
nadväznosti a správnosti určenia všet-
kých návrhových prvkov (stanovenie 
rozsahu úpravy, smerové vedenie tra-
sy, návrh pozdĺžneho sklonu nivele-
ty dna, stanovenie návrhového prie-
toku a  kapacity prietokového profi lu, 
návrh tvaru a  pozdĺžneho spevnenia 
a  odolnosti prietokového profi lu, ná-
vrh priečnych objektov, brehových po-
rastov). Z minulosti je známe, že napr. 
prietok Q100 spôsobil menšie povodňo-
vé škody, ako na iných miestach prie-
tok Q10, prípadne Q20. V týchto súvislos-
tiach je potrebné klásť príslušný dôraz 
na optimálne určenie stupňov ochrany 
priľahlých objektov, pozemkov a  kul-
túr a na správnosť výpočtových postu-
pov pri stanovení hodnôt návrhových 
prietokov QN. Je nevyhnutné prísne 
rozlišovať protipovodňové opatrenia, 
ktoré sú vhodné v intravilánoch miest 
a obcí a v extravilánoch. 
 Dôležitý význam v  protipovod-

ňovej ochrane malých horských po-
vodí majú najväčšie priečne objekty 
s nádržovými priestormi - prehrádzky. 
Dokážu významne zmierňovať nástup 
a  priebeh povodňovej vlny, zachytá-
vajú povodňové prietoky a  erodova-
ný materiál z horných častí toku a po-
vodia. Prietokový profi l v  hornej čas-
ti prehrádzky musí byť dimenzovaný 
tak, aby jeho prietoková kapacita zod-

povedala prietokovej kapacite úpra-
vy v intraviláne obce alebo mesta pod 
prehrádzkou. Navrhovanie a výstavba 
prehrádzok je zvlášť zodpovedná úlo-
ha pre projektanta aj dodávateľa stav-
by. Počas povodňových prietokov sú 
prehrádzky extrémne namáhané, pre-
to musí byť zabezpečená ich stabili-
ta. Zo Slovenska je známych mnoho 
prípadov, keď prehrádzky postave-
né v rokoch 1926 – 1927 (bystrina Je-
lenec v Hornojeleneckej doline na ju-
hozápadných svahoch Veľkej Fatry), 
v  roku 1938 (bystrina Račková pod 
sútokom s  bystrinou Jamnícky potok 
v Račkovej doline na južných svahoch 
Západných Tatier), v roku 1959 (Šúto-
vo – bystrina Šútovka na južných sva-
hoch  Malej Fatry), v  roku 1962 (Iľa-
novo – bystrina Iľanovka na sever-
ných svahoch Nízkych Tatier), v  roku 
1969 (bystrina Sietno na južných sva-
hoch Kremnických vrchov), 1970 (bys-
trina Bukovský potok na západných 
svahoch Nízkych Tatier) a  na mno-
hých iných miestach SR plnia už de-
saťročia svoju protipovodňovú funk-
ciu a  v  týchto povodiach sa napriek 
výskytu zvýšených prietokov význam-
nejšie povodňové škody od vybudo-
vania prehrádzok nevyskytli.

Mnoho existujúcich prehrádzok 
však vyžaduje neodkladné opravy 
a údržbu.
 Vážnym problémom, ktorý môže 

významne zvýšiť nebezpečenstvo po-
vodní a  výšku povodňových škôd 
v  malých lesnícky obhospodarova-
ných horských povodiach, môže byť 
uskladňovanie dreva na lesných skla-
doch v blízkosti vodných tokov. Počas 
zvýšených prietokov sa drevo usklad-
nené v  blízkosti vodného toku stáva 
z  viacerých hľadísk mimoriadne ne-
bezpečnou hrozbou. Počas povodní sú 
vážnym problémom (upchávanie ko-
rýt, priepustov, mostov) aj veľmi ľahko 
odplavitelné zostatky dreva po ťažbe, 
ktoré boli ponechané v korytách tokov 
a v ich blízkosti (konáre atď). 
 Zásadný význam pre nebezpe-

čenstvo ohrozenia ľudských životov 
a výšku povodňových škôd v obciach 
a mestách má nevhodné umiestnenie 
obydlí a  iných stavebných objektov 
v  bezprostrednej blízkosti vodných 
tokov. Tieto nedostatky pochádza-
jú najmä z  minulosti, kedy sa s  ohro-
zením okolia vodného toku povod-
ňovými prietokmi pri výstavbe často-
krát neuvažovalo. Veľmi negatívne sa 
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prejavujú aj poddimenzované objek-
ty na vodných tokoch v  intravilánoch 
– mosty, priepusty, lávky. Z našich skú-
seností vyplýva, že tieto aspekty pro-
tipovodňovej ochrany v  niektorých 
obciach v  minulosti neboli dôkladne 
zohľadňované. V SR je možné k uvede-
ným problémom zaradiť aj nedôsled-
ný prístup niektorých samospráv, ale 
aj samotných občanov, ktorí vodné 
toky (v intravilánoch aj extravilánoch) 
využívajú ako skládku rozličného od-
padu, skladujú rôzny materiál v  blíz-
kosti tokov a pod. Často je zanedbáva-
ná informovanosť občanov o  povod-
niach a  prevencii pred povodňovými 
škodami.
 Na Slovensku sa v súvislosti s pre-

ventívnou ochranou pred povodňami 
niekedy negatívne prejavuje aj rozdiel-
nosť názorov medzi vlastníkmi pozem-
kov, resp. správcami lesného pôdne-
ho fondu a ochranárskymi inštitúciami 
a  tiež  mimovládnymi organizáciami. 
Názory na riešenie problémov sa často 
rôznia a hľadanie kompromisov či op-
timálnych riešení je náročné. V  tomto 
smere by mohlo pomôcť jednoznačné 
určenie priorít s tým, že  ochrana ľud-
ských životov by mala byť vždy na pr-
vom mieste. 
 V  súvislosti s  protipovodňovou 

ochranou v bystrinných povodiach po-
važujeme za viac ako aktuálne inovo-
vať, resp. doplniť o  najnovšie odbor-
né a vedecké poznatky existujúcu STN 
48  2506 Lesníckotechnické meliorá-

cie – Zahrádzanie bystrín a  strží, kto-
rá bola vypracovaná na Katedre lesníc-
kych stavieb a meliorácií LF TU vo Zvo-
lene v roku 1996. Aj napriek existencii 
novej legislatívy v  rámci SR,   nových 
smerníc EU ako aj snahe, ktorú dlho-
dobo vyvíjame, resp. návrhom, ktoré 
sme iniciovali na rôznych úrovniach, sa 
nám doteraz nepodarilo túto zásadnú 
úlohu realizovať. Okrem toho si návr-
hy protipovodňových úprav horských 
tokov (bystrín) vyžadujú dôkladné po-
znanie jednotlivých špecifík každého 
povodia a  citlivý prístup najmä z  dô-
vodu, že tieto toky sa v  SR nachádza-
jú vo veľkoplošných chránených úze-
miach (národné parky, chránené kra-
jinné oblasti).
 Myšlienky komplexnej starostli-

vosti o povodia presadzovali už zakla-
datelia zahrádzania bystrín na území 
dnešnej ČR a SR – prof. Ing. Dr. techn. 
h. c. Vojtěch Kaisler (*1870 – †1943) 
a  prof. Ing. Dr. Leo Skatula (*1889 
–†1974). Obaja za svojho života viac-
krát poukázali na postupy, ktoré sa 
dnes spájajú v  „novšom a  modernej-
šom“ názve integrovaný manažment 
povodia. Študijný predmet zahrádza-
nie bystrín sa vo vysokoškolskom štú-
diu lesníctva vyučuje od vzniku Vyso-
kej školy baníckej a  lesníckej v  Ban-
skej Štiavnici, t. j. už takmer 110 rokov 
(od roku 1904). Za tie roky získali les-
níci mnoho vedeckých a  odborných 
poznatkov aj  praktických skúsenos-
tí v  činnostiach, ktoré sa týkajú kom-

plexnej ochrany malých povodí pred 
povodňami. Ekonomická situácia im 
však nedovoľuje, aby bolo možné čer-
pať z týchto poznatkov aj v súčasnosti.

ZÁVER
Absolútna ochrana pred povodňa-

mi nie je možná, ale vhodnými kom-
plexnými preventívnymi protipovod-
ňovými opatreniami je možné vznik 
a priebeh povodní a povodňové škody 
zmierniť. Ak vieme, že povodne sa za-
čínajú vytvárať už v  najvyššie polože-
ných častiach povodí, musíme si uve-
domiť nevyhnutnosť spolupráce všet-
kých zainteresovaných zložiek, ktoré sa 
podieľajú na využívaní povodia. Špeci-
fi ká každého toku a povodia neumož-
ňujú v  návrhoch a  realizácii preven-
tívnych protipovodňových opatrení 
postupovať vždy rovnako. Zohľadňo-
vanie týchto špecifík je prvým predpo-
kladom správnej a  efektívnej protipo-
vodňovej ochrany. Zalesňovanie, za-
trávňovanie, údržba odvodňovacích 
zariadení v  rámci lesnej cestnej siete, 
včasné podchytenie prejavov vodnej 
erózie, ktoré zrýchľujú povrchový od-
tok (jarky, ryhy, výmole), zabezpeče-
nie plnej prietokovosti koryta, výstav-
ba stabilných prehrádzok atď., sa môžu 
pozitívne prejaviť v tvorbe a priebehu 
odtoku a znižovaní kulminačných prie-
tokov. Integráciou týchto opatrení je 
možné prispieť k   zníženiu miery rizi-
ka a negatívnych dopadov prívalových 
povodní. 
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ÚVOD
Sucho vo všeobecnosti je veľmi neur-

čitý avšak často používaný pojem, v zása-
de znamenajúci nedostatok vody v pôde, 
rastlinách a atmosfére. Sucho je prírodný 
jav, ktorý má závažné dôsledky na život 
ľudskej spoločnosti. Jednotné kritérium 
pre kvantitatívne a kvalitatívne vymedze-
nie sucha neexistuje, a to v dôsledku roz-
manitých hľadísk, a to meteorologických, 
hydrologických a  poľnohospodárskych, 
resp. celý rad ďalších s  ohľadom na do-
pad sucha v  rôznych oblastiach národ-
ného hospodárstva. Meteorologické su-
cho je prvotným prejavom – prejavuje sa 
dlhodobým nedostatkom zrážok, vyso-
kými, teplotami a  výskytom ďalších pod-
porujúcich meteorologických ukazovate-
ľov. Následkom vysokých teplôt a  nedo-
statku zrážok dochádza k poklesu prieto-
kov v povrchových tokoch, poklesu hladín 
podzemných vôd v  jazerách, mokradiach 
a vo vodných nádržiach – prichádza hyd-
rologické sucho. Zároveň s  ním nastupu-
je poľnohospodárske sucho v pôde, ktoré 
sa prejavuje nedostatkom vlahy dostup-
nej pre rastliny.

Hodnotenie výskytu hydrologického 
sucha, jeho nástupu a významnosti je dô-
ležitou súčasťou hodnotenia hydrologic-
kého režimu. Malá vodnosť je fáza hydro-

logického režimu povrchového toku, po-
čas ktorej prietok vody v  toku je tvorený 
vyčerpávaním zásob podzemných vôd. Tr-
vanie malej vodnosti je súvislé časové ob-
dobie počas ktorého je prietok menší ako 
vhodne zvolená prahová hodnota prieto-
ku (OTN 3113-1, 2004).

POUŽITÉ ÚDAJE A POSTUPY 
RIEŠENIA

Pre hodnotenie trendov minimálnych 
ročných a  minimálnych mesačných prie-

tokov boli použité rady minimálnych prie-
tokov za obdobie 1961 – 2012 zo 76 staníc 
a za celé pozorovacie obdobie z 35 staníc. 

Minimálny prietok je najmenší okamži-
tý prietok v danom profi le za zvolené ob-
dobie. Na  prirodzených tokoch sa za mi-
nimálny prietok považuje spravidla naj-
menší priemerný denný prietok, udáva sa 
v m3.s-1 alebo l.s-1. V zmysle uvedenej de-
fi nície minimálny ročný prietok predsta-
vuje najmenší priemerný denný prietok 
v danom hydrologickom roku a minimál-
ny mesačný prietok najmenší priemer-
ný denný prietok v  konkrétnom mesia-
ci (Hydrológia, Terminologický výklado-
vý slovník).

Získané rady hydrologických údajov 
boli spracované a štatisticky analyzované 
pomocou neparametrického Mann-Ken-
dallového testu, ktorý sa používa na de-
tekciu významných trendov v  časových 
radoch. Výhoda Mann-Kendallovho testu 
je v tom, že nie je ovplyvnený aktuálnym 
rozdelením dát a  zároveň je menej citli-
vý na extrémne hodnoty v časovom rade. 
Test je vhodný predovšetkým pre štatis-
tické súbory väčšieho rozsahu, v  ktorých 
sa nachádza viac ako 40 údajov (WMO, 
2008).

Na základe vypočítanej Mann-Kendal-
lovej štatistiky, ktorá určuje samotný trend 

Veda, technika, technológia

Porovnanie trendov minimálnych
ročných a mesačných prietokov

na slovenských tokoch
RNDr. Peter Škoda, Ing. Jana Poórová, PhD., Ing. Lotta Blaškovičová, PhD., Ing. Viliam Šimor, PhD.

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

tabuľka 1 Ukážka výpočtu trendu, stanica Dunaj – 
Bratislava r. 1901 – 1912.

označenie

1 2 3

mesiace 85 % 90 % 95 %

nov nie nie nie

dec áno áno nie

jan nie nie nie

feb áno áno áno

mar nie nie nie

april áno áno nie

maj nie nie nie

jun áno áno nie

jul áno áno áno

aug áno áno áno

sep áno áno nie

okt nie nie nie

rok áno áno áno

Legenda:   klesajúci trend,   rastúci trend
3 slabý trend, 2 mierny trend, 1 výrazný trend

V rokoch 2001 – 2006 sa na Slovenskom hydrologickom ústave v Bratislave riešil komplex úloh Spracovanie hydrologických 

charakteristík. Popri charakteristikách hydrologickej bilancie, priemerných mesačných prietokoch, M-denných prietokoch 

a N-ročných maximálnych prietokoch sa riešila úloha hodnotiaca malú vodnosť – Kvantita povrchových vôd, nedostatok 

vody a hydrologické sucho. Cieľom úlohy bolo analyzovanie a spracovanie prietokových, ako aj neprietokových charakte-

ristík malej vodnosti. Jedným z výstupov úlohy bolo spracovanie analýzy výskytu sucha, trendy výskytu sucha a určenie 

oblastí , ktoré môžu byť najviac ohrozené z hľadiska výskytu malej vodnosti. V uvedenej práci boli prietokové aj neprieto-

kové charakteristiky spracované do roku 2006. Keďže v nasledujúcich rokoch sa vyskytol taký mimoriadne vodný rok 2010 

(najvodnejší najmenej od roku 1931) a taký mimoriadne suchý rok 2012 (jeden z najmenej vodných od roku 1931), použili 

sme pre spracovanie trendov minimálnych ročných a minimálnych mesačných prietokov údaje až do roku 2012. V predlože-

nom príspevku chceme ukázať výsledky zhodnotenia trendov minimálnych ročných a minimálnych mesačných prietokov za 

obdobie 1961 – 2012. Zároveň chceme ukázať aj výsledky pre vodomerné stanice, ktoré začali vyhodnocovať prietoky skôr, 

za celé ich obdobie pozorovania.
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(klesajúci, rastúci alebo žiadny) sa určí aj 
stupeň jeho významnosti, stanovený pre 
každý časový rad prietokov podľa vybra-
nej percentuálnej významnosti (v  našom 
hodnotení pre hladiny významnosti 85 %, 
90 % a 95 %).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
Obdobie 1961 – 2012

Na základe zhodnotenia výsledkov mi-
nimálnych mesačných a  ročných prieto-
kov vo vybraných 76 vodomerných stani-
ciach môžeme podľa jednoduchého štatis-
tického hodnotenia skonštatovať, že trend 
minimálnych ročných prietokov je v 15 vo-
domerných staniciach rastúci, v  22 stani-
ciach klesajúci a  v  39 vodomerných sta-
niciach nevykazuje priebeh minimálnych 
ročných prietokov žiadny trend. Z  912 
hodnotených mesiacov je v 74 z nich trend 
rastúci, v 257 mesiacoch je trend klesajú-
ci a  bez trendu je priebeh minimálnych 
prietokov v 581 mesiacoch. Takáto jedno-
duchá štatistika nielenže neprináša nijaké 

prekvapujúce výsledky, ale ani nič nena-
povedá o vývoji v priestorovej mierke. 

Z  tabuľky č. 2 je už z  prvého pohľadu 
zrejmá skutočnosť, že v  povodiach vý-
chodného Slovenska s  výnimkou Bodvy 
sa za obdobie 1961 – 2012 prakticky nevy-
skytol klesajúci trend hodnotených prie-
tokov. Ak by sme územie Slovenska z hľa-
diska vývoja minimálnych prietokov roz-
delili na nízko zraniteľné (t. j. v ktorých pre-
vláda rastúci, resp. nulový trend), stredne 
zraniteľné (t. j. prevláda nulový trend, 
resp. slabý pokles) a vysoko zraniteľné (t. j. 
prevláda slabý, až silnejší pokles), tak prá-
ve povodia Popradu, Bodrogu a Hornádu 
by patrili do prvej skupiny. Do druhej sku-
piny by sa zaradil samotný Dunaj, horná 
časť povodia Váhu po Petrovičku, s výnim-
kou Rajčianky a malá časť povodia horné-
ho Hrona po Brezno. Toky ostatných po-
vodí by sa zaradili do vysoko zraniteľnej 
skupiny, a to do skupiny s najnepriaznivej-
ším vývojom ročných a  mesačných mini-
málnych prietokov.

CELÉ OBDOBIE POZOROVANIA
Pre 35 vodomerných staníc sme zhod-

notili trendy minimálnych mesačných 
a  ročných prietokov za celé obdobie. Vý-
sledky sú uvedené v tabuľke č. 3.

Na základe zhodnotenia výsledkov mi-
nimálnych mesačných a  ročných prieto-
kov vo vybraných 35 vodomerných sta-
niciach v 7 je trend ročných minimálnych 
prietokov stúpajúci, v  17 klesajúci a  v  11 
je trend nulový. Zo 420 hodnotených me-
siacov v 31 z nich je stúpajúci trend, v 175 
trend klesajúci a v 214 mesiacoch je prie-
beh bez trendu. Z tohto štatistického pre-
hľadu vidno, že v celom období, t. j. obdo-
bí najmenej o 30 rokov dlhšom ako 1961 
– 2012, je vývoj minimálnych prietokov 
mierne odlišný, ale nepriaznivejší ako za 
obdobie 1961 – 2012.

Na rozdiel od tabuľky č. 2 v tejto tabuľ-
ke sú hodnotené len tri vodomerné stani-
ce z  povodí východného Slovenska. Prá-
ve v  jednej z  nich, na Poprade v  Chmel-
nici sú výrazné rozdiely v hodnotení tren-
dov za obdobia 1961 – 2012 a 1931 – 2012 
(obr. 1 a obr. 2). V uvedenej stanici bol vy-
hodnotený opačný trend ročných prieto-
kov a taktiež opačný trend takmer vo všet-
kých mesiacoch. 

Za výrazne rozdielny možno považovať 
aj vývoj minimálnych prietokov v  dvoch 
vodomerných staniciach na hornom Váhu 
(Biely Váh – Východná a Boca – Kráľova Le-
hota). Kým za obdobie 1961 – 2012 vývoj 
minimálnych prietokov nevykazuje v pod-
state žiadny trend, vývoj za celé obdobie 
je výrazne odlišný, a to výrazne klesajúci. 

Podobný vývoj minimálnych prieto-
kov sme vyhodnotili aj vo vodomerných 
staniciach v povodí Hrona, predovšetkým 
na pravostranných prítokoch Hrona z Níz-
kych Tatier, na ktorých vývoj malej vod-
nosti je tiež nepriaznivejší ako za obdobie 
1961 – 2012. Tieto výsledky naznačujú, že 
v  prípade zraniteľnosti by sme tieto toky 
museli na rozdiel od výsledkov za obdobie 
1961 – 2012, zaradiť do novej skupiny, a to 
veľmi silno zraniteľných povodí (t. j.  s pre-
vládajúcim výrazným poklesom minimál-
nych prietokov).

ZÁVER
V súčasnej dobe sa v hydrológii použí-

vajú hydrologické charakteristiky za refe-
renčné obdobie 1961 – 2000, ktoré bolo 
stanovené na základe zmien v  charakte-
re hydrologických radov a vzniku desiatok 
vodomerných staníc práve v  roku 1961. 
To bol aj podstatný dôvod, prečo sme ako 
začiatok vyhodnotenia trendov určili rok 
1961.

Veda, technika, technológia

Tabuľka 3  Výsledné trendy pre celé obdobie pozorovania vo vybraných vodomerných staniciach.

Tok Stanica 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rok

Po
vo

di
e 

Du
na

ja

P Morava Moravský Ján 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D Dunaj Bratislava 0 2 0 3 0 2 0 -2 -3 -3 -2 0 3

V Biely Váh Východná -3 -3 -3 -3 -3 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3

V Boca Kráľova Lehota -3 -3 -3 -1 -3 0 -3 -3 -3 -2 0 -3 -3

V Belá Podbanské -2 0 2 3 1 0 0 -2 0 0 0 0 3

V Váh Lipt. Mikuláš -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Revúca Podsuchá -3 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 -2 -3 -3

V Ľubochnianka Ľubochňa -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

V Turiec Martin -3 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -2 -3 0

V Kysuca Čadca 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Kysuca K.N.Mesto 0 0 3 3 2 0 3 3 3 0 0 0 3

V Rajčianka Poluvsie -3 -3 0 0 -1 0 -3 0 -1 -2 -3 -2 0

V Handlovka Han dlová -3 -3 -2 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0

N Bebrava Biskupice -3 -3 -2 0 -2 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

N Nitra N.Streda 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

R Hron Zlatno -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 -3 -2 -3

R Hron Brezno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1

R Čierny Hron Hronec -3 0 -3 -2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0

R Bystrianka Bystrá -3 -3 -3 -3 -3 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3

R Štiavnička Mýto -3 -3 -3 -3 -3 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

R Vajskovský potok Dolná Lehota -3 -3 -3 -3 -2 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -3

R Starohorský potok Staré Hory -3 -3 -3 -3 -1 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

R Hron Banská Bystrica -3 -3 -3 0 0 0 -3 0 -3 0 -3 -3 -3

R Hron Brehy -3 -2 -3 0 0 0 -3 -1 -3 0 -2 -2 -3

I Ipeľ Holiša -1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0

I Krivánsky potok Lučenec 0 0 1 3 -2 0 0 3 3 3 3 3 3

I Krupinica Plášťovce 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 0 -3

I Litava Plášťovce -2 0 0 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 0 -3

S Dobšinský potok Dobšiná -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

S Štítnik Štítnik -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

S Rimavica
Lehota nad 
Rimavicou

-3 -3 0 0 -3 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 -3

S Blh Rinavská Seč 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

H Torysa Košické Olšany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B Topľa Hanušovce 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1

Visla P Poprad Chmelnica 0 -3 -3 -2 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3
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Zároveň výskyt niekoľkých význam-
ných suchých rokov, predovšetkým v roku 
2012, bol zase dôvodom, prečo sme obdo-
bie na vyhodnotenie trendov predĺžili až 
do roku 2012. Pre porovnanie sme trendy 

minimálnych ročných a  mesačných prie-
tokov stanovili aj pre vodomerné stani-
ce, ktoré vyhodnocujú prietoky aspoň od 
roku 1931. Do výberu vodomerných staníc 
sme okrem staníc, ktorých miera ovplyv-

nenia hydrologického režimu je veľmi níz-
ka, zahrnuli aj vodomerné stanice s hydro-
logickým režimom ovplyvneným. 

Výsledky trendovej analýzy v  ovplyv-
nených vodomerných staniciach sme do 

celkového hodnotenia vývoja malej vod-
nosti v  jednotlivých povodiach nezaradi-
li. Týmito výsledkami sme chceli iba ove-
riť náš predpoklad, že vo vodomerných 
staniciach pod vodnými nádržami by mali 

byť trendy minimálnych mesačných a roč-
ných prietokov stúpajúce, resp. aj prudko 
stúpajúce a  vo vodomerných staniciach 
s výraznou exploatáciou podzemných vôd 
by tomu malo byť tomu naopak. Uvedený 
predpoklad sa napokon aj plne preukázal 
(tabuľka č. 1). 

Rovnako je známa skutočnosť, že aj 
objektívne metódy na hodnotenie tren-
dov (a  neparametrický Mann-Kendallov 
test medzi ne určite patrí) sú závislé od 
dĺžky spracovaného obdobia. Potvrdi-
lo sa to aj v  tomto prípade, keď výsled-
ky trendovej analýzy za obdobie 1961 – 
2012 a za celé obdobie nie sú vždy rov-
naké. Z  grafi ckých priebehov minimál-
nych ročných prietokov (obrázok 1 a 2) je 
zrejmé, že je to v  tomto prípade predo-
všetkým dôsledkom výskytu veľmi vod-
ných rokov na začiatku tridsiatich rokov 
minulého storočia.

Uvedené výsledky hodnotenia vývo-
ja uvedených prietokov a  ich regionálne 
vyjadrenie kopíruje svojho času používa-
né geomorfologické delenie Slovenska na 
bradlové, centrálne a vnútorné pásmo. Pa-
radoxom vyhodnotených výsledkov v jed-
notlivých povodiach je skutočnosť, že prá-
ve v  povodiach, patriacich do vonkajšie-
ho fl yšového pásma je trend hodnotených 
prietokov najpriaznivejší. Vzhľadom na 
pomerne signifi kantný prejav zonálnos-
ti pri hodnotení vývoja vybraných hydro-
logických charakteristík malej vodnosti by 
viac svetla do riešenia danej problematiky 
vniesli štúdie na regionálnej, nie iba lokál-
nej úrovni. 

Kolísanie odtoku riek je dôsledkom 
premenlivosti všeobecnej cirkulácie atmo-
sféry, ktorý je na menších tokoch potreb-
né posudzovať vrátene lokálnych vplyvov. 
Znamená to posudzovať ich v prostredí in-
terakcie povrchových a podzemných vôd. 
Zároveň pre komplexné posúdenie a lep-
šie pochopenie vývoja malej vodnosti je 
okrem hydrologických charakteristík po-
vrchových vôd potrebné hodnotiť aj cha-
rakteristiky klimatologické, predovšetkým 
teplotu vzduchu a výpar.

Veda, technika, technológia
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V posledných rokoch sa na úseku zá-
sobovania obyvateľstva pitnou vodou, 
žiaľ, vyskytuje nové potenciálne ohro-
zenie kvality niektorých vodárenských 
zdrojov, hlavne na západe Slovenska. 
Napriek tejto tendencii viaceré z tých-
to už využívaných zdrojov ešte stále 
dodávajú a v budúcnosti ešte dúfajme 
budú dodávať kvalitnú pitnú vodu aj 
do iných, na kvalitnú vodu nedostatko-
vých spotrebísk, teda aj pre iné oblas-
ti Slovenska. Vodu zo Žitného ostrova 
pijú už napr. aj v okresoch Nové Zám-
ky, Nitra, Šahy, táto voda smeruje aj do 
oblasti stredného Slovenska a nie je vy-
lúčené, že aj v Košiciach a okolí sa budú 
možno obyvatelia osviežovať vodou 
zo Žitného ostrova. Samozrejme, nej-
de len o tieto mestá, ale aj o plošne ši-
roký záber miest a obcí s nedostatkom 
kvalitnej pitnej vody. Sú to oblasti väč-
šiny juhozápadného Slovenska, južnej 
časti stredného Slovenska a  južnej ob-
lasti východu republiky, vrátane takých 
spotrebísk, ako sú napr. aj spomínané 
Košice. 

Optimizmus v  sebestačnosti Slo-
venska pokiaľ ide o  kvalitné vodá-
renské zdroje, najmä v  oblasti Žitné-
ho ostrova, sa začal prejavovať najmä 
od roku 1955 – 1960. Vodovody hlav-
ne na báze týchto zdrojov budovali bý-
valé Západoslovenské vodárne a  ka-
nalizácie Bratislava, a  najmä následné 
Krajské vodohospodárske rozvojové a   
investičné stredisko Bratislava (1960 
– 1966). V  tých rokoch sa intenzívne 
rozbehla zásada koncepčných rieše-
ní väčších vodárenských sústav miesto 
lokálnych menších vodovodných sys-
témov. Vznikla ideálna koncepčná aj 
reálna spolupráca s  bývalým IGHP (In-
žiniersko-geologický a hydrogeologic-
ký prieskum s  centrom v  Žiline), keď 
partneri vo vzťahu investor – dodáva-
teľ začali podrobný hydrogeologický 
prieskum podzemných vôd Žitného 
ostrova. Nedá mi neuviesť aspoň jedno 
meno, ktoré podľa môjho názoru do-
minovalo a dodnes dominuje v odbor-
nosti hydrogeologického prieskumu 

aj v časti bývalého Panónskeho mora, 
dnešného Žitného ostrova – a  to meno 
patrilo, žiaľ už dávnejšie nebohému, 
RNDr. Antonovi Porubskému, CSc. Vte-
dy sa začali budovať – prv na úrovni 
prieskumu, kapacitne neobvyklé, vy-
užiteľné prieskumné vrty so zásobami 
podzemnej pitnej vody na väčšej časti 
Žitného ostrova, kde sa v konečnej fáze 
prieskumu dokumentovali využiteľné 
množstvá pitnej vody nie v  litroch za 
sekundu, ale na túto dobu nezvyklými 
údajmi – 16 až 18 m3/s. Okrem množ-
stiev vody aj ich kvalita bola jedinečná, 
ktorá si nežiadala žiadnu úpravu! Na 
základe týchto pozitívnych výsledkov 
sa potom začal podrobný prieskum, 
s  budovaním už aj niektorých využi-
teľných konkrétnych vrtov, napr. Jelka, 
Lehnice, Šamorín, Dun. Streda, Gabčí-
kovo (v  roku 1965 aj ďalších 40 vrtov 
pre povodňou zatopené obce a mestá 
Žitného ostrova, ako zdrojov vody pre 
tzv. studne „s príslušenstvom“). Súčas-
ne sa vybudoval (okrem „staršieho bra-
ta“ na ostrove Sihoť v Bratislave – Kar-
lovej Vsi) aj prvý veľkozdroj vody, tzv. 
II. vodný zdroj pre Bratislavu na Žitnom 
ostrove v  Podunajských Biskupiciach, 
hlavne pre východnú oblasť Bratislavy 
(s  cca 120 tis. smädnými obyvateľmi). 
Aj betónové, spúšťané studne v počte 
6 ks mali neobvyklé rozmery – priemer 
4 m, hĺbka až do 20 m. Kapacita spolu 
1200 l/s plus všetky obvyklé a potreb-
né objekty pre čerpanie vody, ich aku-
muláciu a pre ich dodávku do prísluš-
ných oblastí mesta. 

Vodári po viacročnej prevádzke kva-
litného zdroja v  Pod. Biskupiciach ne-
tušili, čo sa deje v prevádzke ropného 
gigantu, vtedajšieho národného pod-
niku Slovnaft pri Bratislave. Bola to 
strategická výroba, tabu aj pre vodá-
rov, žiaľ aj pre orgány štátnej vodnej 
správy a   hygieny. Výsledok? V  stud-
niach II. vodného zdroja sa začali obja-
vovať nežiadúce látky, čím ďalej tým vo 
väčšom množstve a nastala tragédia: II. 
vodný zdroj sa stal nevyužiteľným vo-
dárenským zdrojom pre pitné účely! 

Príčina? Zanedbanie základných zá-
sad ochrany vôd v  Slovnafte bezkon-
cepčným a  trestuhodným uniknutím 
ropných látok do podzemných vôd, 
dôsledkom čoho na hladine pôvodne 
kvalitných podzemných vôd v priesto-
re závodu plávala ropa a ropné látky na 
hladine podzemných vôd v  hrúbke 4 
až 5 m!

Pre akú-takú kompenzáciu za vyra-
dený II. vodný zdroj sa za 8 mesiacov 
podarilo v Hamuliakove vybudovať 10 
nových vŕtaných studní, tzv. „náhrad-
ný“ a  dočasný vodárenský zdroj. To 
„dočasné“ znamenalo viac ako 10 ro-
kov využívania týchto studní, samo-
zrejme aj s  prívodom vody do funkč-
ných zariadení II. vodného zdroja. Táto 
vodárska „tragédia“ prebudila koneč-
ne aj politických činiteľov, a  Slovnaft 
otvoril, resp. „jemne pootvoril“ svo-
je brány a vtedy sa ukázalo, čo všetko 
škodlivé môže jedna fabrika napáchať. 
Moc „pochvaly“ Slovnaft nedostal, naj-
mä keď ten 8 mesačný výpadok II. vod-
ného zdroja musela bratislavská vodá-
reň kompenzovať pre spomenutých 
cca 120 tisíc obyvateľov a dodávať as-
poň 3x denne cisternami. 

Po tejto havárii v dôsledku znečiste-
nia podzemných vôd v Slovnafte sa ko-
nečne prikročilo k ráznym opatreniam 
v tomto závode, ale aj u ostatných po-
tenciálnych znečisťovateľov vody na 
Žitnom ostrove. Cieľom spolu asi 100 
ochranných opatrení vo veľkej časti Žit-
ného ostrova, z ktorých sa najviac týka-
lo Slovnaftu, bolo predísť v budúcnosti 
takýmto haváriám, ohrozujúcim záso-
bovanie dobrou pitnou vodou možno 
budúcu tretinu obyvateľstva Sloven-
ska. Ochranné opatrenia sa formulova-
li a sú obsahom v  dodnes platnom na-
riadení vlády číslo 46 z roku 1978, kto-
ré nadobudlo účinnosť 1. júla 1978. 
Nebola to jednorazová právna norma. 
Dodnes platí. Preto je na mieste otázka 
- ako je možné, že takéto vážne legisla-
tívne opatrenie pre tú najdrahšiu vec, 
vodu, sa neeviduje, alebo sa snáď na 
ňu zámerne zabúda?! Alebo 35-ročná 

Ing. Tibor Elek

Bratislava

Ropovod alebo pitná voda?
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legislatívna norma sa už neberie váž-
ne, aj keď má ešte dosť rokov do „pen-
zie“? A vedia naši projektanti alebo na-
vrhovatelia rôznych investičných sta-
vieb a zariadení, že po roku 1980 bolo 
vyhlásených ďalších deväť chránených 
vodohospodársky významných oblastí 
na Slovensku? Bojím sa, že ani nie! Uve-
domujeme si, čo by dali niektoré štá-
ty za to, keby mali také bohatstvo pit-
nej vody ako Slovensko? Vedia kompe-
tentné inštitúcie, čo by dali za „krajec“ 
vody niekde v  Afrike alebo v  niekto-
rých arabských krajinách?!

Obstoja také argumenty, ktoré som 
zaregistroval v  novinách z  úst údaj-
ných odborníkov, ktorí nás poučova-
li, že „však aj v  Amsterdame aj inde 
majú po mestách napr. ropovody“. Na 
to už zabudli, alebo snáď o  tom ani 
nevedia, že sa Amsterdam nenachá-
dza uprostred „holandského“ Žitného 
ostrova! Avšak žiaľ ani vyše stotisíco-
vá Petržalka sa nenachádza v  chráne-
nej vodohospodárskej oblasti, napriek 
tomu si nezaslúži, aby Einsteinovu uli-
cu premenovali na ulicu „Ropovodnú“! 
Alebo si niekto myslí, že pre spestrenie 
by sa nám páčili občasné „ropné fontá-
ny“ na tejto ulici, dôsledkom nejakých 
porúch na ropovode?! A tie všetky za-
riadenia na údajné „okamžité zabloko-
vanie“ toku ropy v prípade poruchy sú 
ozaj také bezpečné, že by v  momen-
te zastavili „ropnú fontánu“ tmavej, a   
s   prepáčením aj smradľavej tekutiny 
v  najfrekventovanejšej časti autostrá-
dy v centre Petržalky spolu s Einsteino-
vou (či už Ropovodnou) ulicou? Na tú 
surovú ropu ešte ani naše autá nechcú 
chodiť, a na pitie by som ju našim vodi-
čom tiež neodporúčal!

Týmito stručnými poznámkami 
a  predchádzajúcimi realitami sme sa 
prehupli do vlastného riešenia prob-
lému. Opäť ropa, ale nie jej spracova-
nie, ale jej doprava. Ide teda o nového 
„strašiaka“ pre životné prostredie, kon-
krétne zase o  možné znečistenie vôd. 
Asi sme sa nepoučili z toho, čo sa stalo 
v roku 1971. Alebo starší už odišli alebo 
odchádzajú a mladším to nemá kto vy-
svetliť, že čo bolo, čo sa stalo a s akým 
rizikom sa pohrávame, lepšie poveda-
né pohráva nová generácia našich eko-
nómov, politikov, žiaľ niekedy aj od-
borníkov, dokonca možno aj niekto-
rých vodárov. Poučme sa z chýb minu-
losti!

Ide teda o ďalšieho „strašiaka“, o ro-
povod zo Slovnaftu do Schwechatu 

a občas možno aj opačne. Pôvodný ro-
povod do Slovnaftu bol vybudovaný 
čiastočne aj cez severnú časť neskôr 
vyhlásenej Chránenej vodohospodár-
skej oblasti Žitného ostrova (v ďalšom 
CHVO). Jedným zo 100  opatrení na 
ochranu pitnej vody na Žitnom ostro-
ve bola aj preložka ropovodu severne, 
až za hranicu chránenej oblasti Žitné-
ho ostrova. Realizovalo sa to, samozrej-
me okrem posledného krátkeho úse-
ku, pretože ropovod mal za úlohu do-
dávať ropu do fabriky. A fabriku ani za 
socializmu, žiaľ, ani teraz si nikto netrú-
fa zrušiť. Čiže urobilo sa len to, čo bolo 
maximálne možné, teda cez chránenú 
oblasť prechádzal ropovod najkratšou 
cestou do závodu Slovnaft, a  aj toto 
riešenie bolo aspoň čiastočným úspe-
chom ochrancov vody. Ku komplex-
nosti patrí aj riešenie bezpečnosti ro-
povodu v  prípade poruchy. V  opatre-
niach sa žiadalo aj vybavenie ropovodu 
takými zariadeniami, ktorými je možné 
bezpečne a časove promptne odstaviť 
prítok ropy do časti prívodu, v  ktorej 
nastala nejaká porucha. Táto požiadav-
ka sa realizovala aj v krátkom úseku ro-
povodu cez CHVO, ale aj mimo CHVO, 
kde bol ropovod „preložený“ v zmysle 
už citovaného nariadenia vlády. 

Teraz ale je tu nový problém. Zo 
Slovnaftu má „vychádzať nová rúra“, 
teda nový ropovod Slovnaft - Schwe-
chat. Toto by bolo zjavným porušením 
platného nariadenia vlády o  chráne-
nej vodohospodárskej oblasti Žitného 
ostrova z roku 1978! 

Z  nariadenia vlády citujem len ako 
ukážku dve, pre tento problém aktuál-
ne časti: 

§3 (3) V  chránenej vodohospodár-
skej oblasti sa zakazuje

výstavba alebo rozširovanie
1. priemyselných závodov (objek-

tov), v ktorých sa používajú alebo  pro-
dukujú látky ohrozujúce akosť alebo 
zdravotnú nezávadnosť vôd...

3. ropovodov a produktovodov, kto-
rými sa prepravujú škodlivé látky...

To znamená, že v chránenom území 
by sa porušila legislatíva a ani taká fi lo-
zofi a neplatí, že ide „len“ o úsek Slov-
naft a.s. – Malý Dunaj. Je to jednodu-
cho v CHVO a teda nie je o čom disku-
tovať! 

Pri tejto mohutne presadzovanej al-
ternatíve iniciátorov ropovodu Slov-
naft – Schwechat by bolo treba pre-
klenúť ropovodom „iba pár kilomet-
rov v CHVO“ (čo je teda zakázané), ďa-

lej „preplávať“ cez Malý Dunaj a s rúrou 
alebo rúrami nového ropovodu vybeh-
núť na dialnično-železničný most nad 
Dunajom v tom citlivom bode, kde za-
čína najintenzívnejšia infi ltrácia povr-
chového toku Dunaja do štrkopiesči-
tých priepustných hornín, vďaka kto-
rým je Žitný ostrov taký vzácny a  vý-
datný fenomén z hľadiska pitnej vody 
čo do množstva aj kvality, ktorého zne-
hodnotenie by bolo pre Slovensko sku-
točnou katastrofou!

Je to teda absolútny nonsens, o čom 
nie je čo diskutovať. Len pre úplnosť 
poznámka k  tejto alternatíve. Už to 
spomenuté pokračovanie tohto návr-
hu ropovodu za mostom pravou stra-
nou Dunaja cez intravilán Petržalky, 
konkrétne už spomenutou Einsteino-
vou ulicou a  ešte naviac v  podobných 
hydrogeologických podmienkach 
z  hľadiska povodia podzemných vôd 
na Žitnom ostrove, ktorých „fi nál-
nym výrobkom“ sú vodárenské zdroje 
Ostrovné Lúčky a ďalšie v Petržalke, je 
z odborného hľadiska jednoznačne di-
letantské, protizákonné a bezohľadné! 

Túto “inventúru” vodárenských 
zdrojov pre Bratislavu a pre veľkú časť 
Slovenska treba rešpektovať a  nedá 
sa riskovať žiadne zariadenie, ktoré by 
túto vodárenskú koncepciu narušilo. Je 
to paradoxné, ale musíme si dať otáz-
ku: čo je viac a cennejšie - ropa alebo 
voda?! Myslím, že hlasovanie by bolo 
jednoznačné, a  vodný “priemysel” 
by nad ropným vyhral na celej čiare. 
A bolo by to určite logické.

S týmito niekoľkými číslami a vodá-
renskými koncepciami je zdokumento-
vaná vážna otázka, či vôbec alebo do 
akej miery by bolo možné uvažovať 
s  realizáciou prívodu ropovodu do ra-
fi nérie Schwechat cez územie juhozá-
padného Slovenska.

V prípade spracovania študijnej do-
kumentácie – námetu na realizáciu ná-
vrhu výstavby ropovodu do Schwecha-
tu – je potrebné riešiť toto dielo s mi-
nimálnym rizikom pre vodu a  prírodu 
vôbec.

Základnou podmienkou na území 
Slovenska, ale aj Rakúska by malo byť:
 napojenie na ropovod Družba by 

v  krajnom prípade malo byť sever-
ne od severnej hranice chránenej 
vodohospodárskej oblasti Žitného 
ostrova, (v línii cca obec Jablonica – 
Záhorská Ves, teda podľa upresne-
nej “trasy 1” Karpatského koridoru 
(jeden z návrhov Transpetrolu),
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 vylúčenie alternatívy premostenia 
alebo „tunelovania” rieky Dunaj ro-
povodom na území SR, konkrétne 
v Bratislave, a riešiť to až v úrovni ra-
fi nérie Schwechat (trasa 1 Karpat-
ského koridoru),

 čo najmenej prechodov cez význam-
né toky – max. 1 krát Morava a 1 krát 
Dunaj (pri Schwechate),

 posúdenie a  návrh (bez ohľadu na 
náklady), alternatívne minimalizo-
vaných rizík prechodu ropovodom 
cez rieku Moravu a Dunaj, 

 analýza pozitívnych a  negatívnych 
dopadov prechodu cez tok, buď 
pod korytom, teda tunelom alebo 
premostením („ropaduktom”),

 posúdenie a návrh možnosti zabez-
pečenia a  zabránenia dotoku rop-
ných látok riekou Moravou – v  prí-
pade havárie – na novom ropovode 
od Záhorskej Vsi po sútok s  Dunaj-
om v Devíne,

 posúdenie možnosti istoty zabrániť 
dotoku ropných látok riekou Dunaj-
om z profi lu Schwechatu v prípade 
havárie na novom ropovode po sú-
tok Dunaja s Moravou v Devíne.
Z  uvedených bodov vyplýva, že 

osobne navrhujem, resp. by som za 
žiadnych okolností nepripustil reali-
zovať alternatívu trasy ropovodu cez 
most v Bratislave a trasou cez Petržal-
ku vôbec nepočítať, pokiaľ nechceme 
porušiť nielen platnú legislatívu, ale aj 
vyslovene hydrogeologicko-vodáren-
ské zásady. Podobne vylúčiť z alterna-
tív Transpetrolu všetky návrhy, okrem 
pokusu riešiť trasu 1 s  rešpektovaním 
uvedených a  ešte navrhovaných ďal-
ších opatrení.

Pokiaľ o  nejakom riešení ropovodu 
zo Slovenska do rakúskeho Schwecha-
tu vôbec diskutovať, odporúčal by som 
(aj to s rizikom), pokúsiť sa posúdiť tra-
su číslo 1. – v tzv. Karpatskom korido-
re. V  tejto alternatíve však treba brať 
do úvahy tiež množstvo negatívnych 
problémov. Napríklad významné je rie-
šenie havarijných plánov pre prípad 
potreby havarijnej ochrany povrcho-
vých tokov Moravy a Dunaja. Havarijná 
ochrana musí byť prispôsobená me-
niacim sa prietokom a rýchlostí Mora-
vy a Dunaja a vypracované s použitím 
najmodernejšej techniky, počnúc bez-
pečného zachytenia plávajúcej fázy 
ropy, a tomu zodpovedajúcej techniky, 
školenými odborníkmi pre takéto rop-
né havárie, vybavením havarijnej služ-
by zodpovedajúcimi plavidlami, nor-
nými stenami, sorbčnými látkami, od-
vážaním zachyteného znečistenia na 
primerané skládky, ich likvidácia a pod.

V  tejto alternatíve bodom na-

pojenia predĺženého ropovodu 

do Schwechatu a  odovzdávacím 

miestom by mal byť kataster obce 

Jablonica. Táto trasa, (ako je to už 
uvedené, je označená v dokumentácii 
Transpetrolu ako trasa 1), je situovaná 
líniou po severnom upätí Malých Kar-
pát. Prechod cez rieku Moravu sa na-
vrhuje pri hraničnom prechode Záhor-
ská Ves – Angern, odtiaľ pokračuje zá-
padným smerom cez rakúske územie, 
a  po prechode nad alebo pod Dunaj-
om končí „bodom“ napojenia - odo-
vzdávacou stanicou Schwechat. 

Táto, naoko ešte najmenej riskantná 
alternatíva má však ešte jeden vážny 
„zádrheľ“. Trasa by prechádzala tesne 

vedľa, alebo, čo je horšie, priamo cez 
Sološnickú podzemnú nádrž využiteľ-
ných, resp. už aj teraz čiastočne využí-
vaných vôd pre a.s. Holcim v Rohožní-
ku a pre BVS a.s. pre pitné účely (skupi-
nový vodovod Malacky) s celkovou ka-
pacitou až 200 l/s. Smerom na západ 
podobne prechádza trasa vedľa ďalšej, 
Pernecko – Marcheggskej nádrže pod-
zemných vôd s  obdobnou kapacitou. 
Tieto nádrže dokumentoval Ing. Eugen 
Kullman, Dr.Sc. pred desiatkami rokov 
v rámci prác na Geologickom ústave D. 
Štúra v Bratislave.

Ďalej by bolo nutné posúdiť vzťah 
a  zohľadniť ochranné pásma využíva-
ných vodárenských zdrojov, ktoré sa 
nachádzajú v  trase 1, (odovzdávacia 
stanica) v  Jablonici (prameň Hodoňo-
va studňa), pramene v  Cerová-Liesko-
vé, Prievaly, Plavecký Mikuláš, Sološni-
ca, Rohožník (pram. Vajar s  kapacitou 
až do 80 l/s). 

    

Vzhľadom na závažnosť tejto 

problematiky nemalo by sa vyne-

chať pred rozhodovaním o  prípra-

ve a  realizácii ropovodu zorganizo-

vanie vyslovene odborného poduja-

tia, ktoré by objektívne, bez politic-

kých vplyvov posúdilo, či ropovod 

prepojiť cez územie SR so Schwecha-

tom a keď áno, za akých podmienok, 

na základe ktorých sa dá garantovať 

nenarušenie ekologickej rovnová-

hy a zabezpečenia ochrany vôd naj-

mä pre pitné účely nielen v  západ-

nej časti SR, bez ujmy na využiteľné 

množstvo a kvalitu pitných vôd. 

Humor
Tibora 
Eleka
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Zaznamenali sme

Ing. Jan Kubát

Český hydrometeorologický ústav, Praha 

Seminář Sucho a jak mu čelit

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost uspřádala ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem 

a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Klubu techniků na Novotného Lávce v Praze dne 15. května 2013 semi-

nář věnovaný problematice sucha. Uspořádání akce fi nančně podpořili Svaz vodního hospodářství ČR a Global Water Part-

nership. Po sérii odborných akcí zaměřených na ochranu před povodněmi, vyvolanými výskytem několika velkých povodní 

v posledních 15 letech, byl seminář tentokrát zaměřen na druhý hydrologický extrém – sucho a jeho projevy. Velký zájem 

účastníků, kvůli kterému musela být akce na poslední chvíli přemístěna do většího sálu, ukázal oprávněnost této volby. 

Sucho, i když zřejmě ne v tak katastrofi ckých formách jako v některých rozvojových zemích, dokáže být i v naší zemi vážným 

problémem a zaslouží si plně naši pozornost. 

Pořadatelé se snažili zařadit problematiku 
sucha v celé šíři, od jeho meteorologických pří-
čin, indikátorů jeho výskytu a intenzity, možnos-
ti předpovídání, až po jeho projevy, důsledky 
a možnosti jak jim čelit. Program a tím i skladba 
účastníků byly ovšem prioritně zaměřeny na vo-
dohospodářskou problematiku sucha, nikoli na 
projevy a důsledky sucha v zemědělství. Nebylo 
to dáno podceněním významu dopadů sucha na 
rostlinou produkci, ale časovými omezeními jed-
nodenní akce. 

Program semináře byl rozdělen do tří tema-
tických okruhů, ke každému z nich bylo předne-
seno několik referátů. Díky vstřícnému posto-
ji autorů, kteří včas dodali rozšířené abstrakty 
svých vystoupení, mohli účastníci obdržet již při 
registraci malý sborníček, jehož elektronická for-
ma je spolu s presentacemi jednotlivých referá-
tů umístěna i na webových stránkách semináře 
(http://voda.chmi.cz/sucho_2013). 

V rámci tematického bloku A – Hydrologické 
sucho a  jeho projevy, odeznělo 6 referátů. Prv-
ní referát věnoval autor (Elleder, ČHMÚ) histo-
rickým případům sucha, i když nešel tak hlubo-
ko do historie, jako obvykle činí v případě povod-
ní. Zaměřil se na sucho v  roce 1904, které bylo 
jedním z nejvýznamnějších případů sucha ve 20. 
století, přitom v té době již bylo dokumentová-
no řadou hydrometrických měření na zasaže-
ných tocích. Vyčíslený minimální průtok na Vlta-
vě v Praze 12 m3.s-1 byl menší než při známém su-
chu v roce 1947.

Další referát se zabýval hlavně indikátory su-
cha a systémem jeho monitorování a hodnocení. 
Včasné podchycení informace o  nástupu sucha 
je značným problémem a autor referátu (Vlnas) 
poukazuje na skutečnost, že v současné době ve 
světě neexistuje jednoduchá a  universální me-
toda pro stanovení sucha. Z několika indikátorů 
založených na pozorování srážkových úhrnů se 

nejčastěji užívá standardizovaný srážkový index 
(SDI) a Palmerův index sucha. Hydrologické indi-
kátory jsou většinou založeny na porovnání vy-
braných hydrologických charakteristik určitého 
období s jejich normálními hodnotami.

Zvyšování pravděpodobnosti výskytu sucha 
je obecně pokládáno za jeden z očekávaných dů-
sledků změn klimatu, a to i v přírodních podmín-
kách střední Evropy. Spojený referát pracovníků 
VÚV TGM a  ČHMÚ presentoval některé výsled-
ky výzkumného projektu Zpřesnění dosavad-
ních odhadů dopadů klimatické změny v  sekto-
rech vodního hospodářství, zemědělství a lesnic-
tví a návrhy adaptačních opatření (2007 – 2011). 
Autoři z VÚV TGM (Hanel a kol.) posuzovali mož-
ný dopad klimatických změn na hydrologickou 
bilanci v  měsíčním kroku, autoři ČHMÚ (Boháč 
a  kol.) se zabývali dopadem změny klimatu na 
minimální průtoky. V  obou případech výsledky 
výrazně kolísají podle zvoleného typu emisního 
scénáře a klimatického modelu. Přesto lze v prů-
běhu a koncem tohoto století očekávat význam-
né změny režimu minimálních průtoků.

Příspěvek našich slovenských kolegů z SHMÚ 
(Poórová a kol.) se zabýval zkoumáním trendů mi-
nimálních ročních a měsíčních průtoků na sloven-
ských řekách v  průběhu posledních 50, resp. 80 
let. Výsledky se v jednotlivých povodích dosti růz-
ní, přesto byly využity pro zpracování mapy zrani-
telnosti území z hlediska průměrné vodnosti. 

Cesta k  předpovídání meteorologického 
i  hydrologického sucha vede jednoznačně přes 
dlouhodobé předpovědi srážek. Autorka pří-
spěvku reprezentující na semináři meteorologic-
kou obec (Pechková, ČHMÚ) presentovala sou-
časné možnosti a  omezení měsíčních předpo-
vědí ČHMÚ a sezónních předpovědí Evropského 
centra pro střednědobou předpověď počasí (EC-
MWF) a  Mezinárodního výzkumného institutu 
pro predikce klimatu (IRI). Je faktem, že ze všech 

klimatických prvků je právě dlouhodobé před-
povídání srážek nejméně spolehlivé pro jejich 
časově a prostorově nespojitý charakter.

Poslední referát bloku A  (autoři Soukalová, 
Muzikář) se zabýval problematikou periodicity 
v  pozorovaných řadách na objektech podzem-
ních vod (vrtech) a možnostmi jejího využití pro 
předpovídání vývoje podzemních vod. V řadách 
měsíčních průměrů se projevuje výrazná sezón-
ní perioda daná jarním doplňováním zásob pod-
zemních vod, v řadách ročních průměrů se vysky-
tuje často mnohaletá periodicita (spíše kvaziperi-
odicita) způsobená několikaletou akumulací srá-
žek. Značné zpožděná reakce podzemních vod 
na spadlé srážky tak umožňuje na základě harmo-
nické analýzy a autoregresního modelu stanovit 
pro daný objekt dlouhodobou předpověď či ale-
spoň tendenci pohybu hladiny podzemní vody. 

Ve druhém tematickém bloku B – Opatře-
ní k  omezení důsledků sucha, bylo přednese-
no také 6 referátů. V prvním z nich autorka (Ni-
etscheová, PVltavy) rozebírala právní nástroje ke 
zvládání sucha, hlavně možnosti dané vodním 
zákonem vodoprávním úřadům k omezování na-
kládání vodami. Přestože je jedním z deklarova-
ných účelů vodního zákona vytvoření podmínek 
pro snižování nepříznivých účinků povodní a su-
cha, nejsou právě v případě dlouhodobého ne-
dostatku vody ve větších oblastech kompeten-
ce vodoprávních úřadů dostatečné. Měly by být 
rozšířeny o možnost vyhlášení mimořádné situa-
ce – sucho – s příslušnými pravomocemi na uklá-
dání opatření ve veřejném zájmu.

Koncepce environmentální bezpečnosti, kte-
rou představila ve svém referátu autorka z MŽP 
(Adámková), zahrnuje sucho mezi zdroje rizi-
ka přírodního původu, potencionálně nebez-
pečné pro vznik krizové situace ohrožující život-
ní prostředí. Mezi prioritní úkoly v  oblasti envi-
ronmentální bezpečnosti patří navržení systému 
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indikátorů sucha a navazujících opatření včetně 
zpracování typového plánu pro krizovou situa-
ci „dlouhodobé sucho“. Pro řešení této proble-
matiky budou nutné i  některé legislativní změ-
ny, např. právní úprava zabezpečení hydromete-
orologické služby.

Další referát (autorka Finfrlová, Svaz měst 
a obcí ČR) se zabýval rovněž problematikou při-
pravenosti na zvládání sucha, tentokráte v  ko-
munální sféře. Pro sucho nemáme připraven sys-
tém směrodatných limitních stavů, stupňů ak-
tivity a  operativních plánů jako pro případ po-
vodní. V  praktických situacích pak pravomoci 
vodoprávních úřadů, dané jim vodním záko-
nem při přechodném nedostatku vody, nemu-
sí být v případě dlouhodobého sucha dostateč-
ně účinné. 

Ochrana území vhodných pro akumulaci po-
vrchových vod je dlouhodobě řešená proble-
matika v  rámci vodohospodářského plánová-
ní. V  původním SVP (1988) bylo vymezeno 211 
lokalit výhledových vodních nádrží, jejichž po-
čet byl při konfrontaci veřejných zájmů v oblasti 
ochrany před nepříznivými účinky povodní a su-
cha a zájmů ochrany přírody postupně snižován. 
V  současném Generelu území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod, který představila ve 
svém referátu autorka z MZe (Saňáková) je zahr-
nuto 65 lokalit. Generel je podkladem pro návrh 
Politiky územního rozvoje a další územně pláno-
vací dokumentace, v jejichž rámci bude až v bu-
doucnu posouzena a projednána potřebnost je-
jich realizace.

Účinným nástrojem k řízení odběru podzem-
ní vody z významných hydrogeologických struk-
tur může být jímací řád (autoři Šeda, Vrbová). 

Možnost uložit předložení jímacího řádu, da-
nou vodním zákonem, vodoprávní úřady zatím 
příliš nevyužívají. Správně nastavený a  fungují-
cí jímací řád poskytuje data využitelná i v oblas-
ti plánování a ochrany vodních zdrojů před výji-
mečnými situacemi přírodního i antropogenní-
ho původu. 

Praktický pohled na problematiku sucha 
v  zásobování pitnou vodou předvedli auto-
ři z  Vodárenské akciové společnosti (Látal, No-
vák). Pozornost společnosti je soustředěna na 
preventivní opatření technického i technologic-
kého charakteru. Opatření v oblasti technologie 
úpravy vody byly demonstrovány na třech kon-
krétních případech.

Ve třetím tematickém bloku C – Ekologické 
aspekty sucha, byl presentován 3 referáty. V prv-
ním referátu řešitelé z VÚV TGM (Balvín, Mrkvič-
ková) přednesli návrh nové metodiky pro stano-
vení minimálního zůstatkového průtoku (MZP), 
kterou na základě zmocnění z  vodního záko-
na vyhlásí vláda nařízením. Přístup ke stanove-
ní MZP je diferencovaný do tří základních sku-
pin podle způsobu nakládání s  povrchovými 
vodami (čili do jaké míry mění hydrologický re-
žim), přičemž při málo významném ovlivnění (do 
20  % Qa) je dále členěn jednak podle příslušnos-
ti území do 4 regionů stanovených podle rozko-
lísanosti hydrologického režimu, jednak podle 
roční sezóny. Metodika ve většině případů vede 
ke zvýšení požadavků na MZP ve srovnání s do-
savadním metodickým pokynem MŽP. 

Referát autorů z  několika brněnských pra-
covišť (Pařil a kol.) popisuje u nás originální pří-
stup k indikaci vysýchání toků na základě retro-
spektivní analýzy složení společenstva bezobrat-

lých (makrozoobentosu). Metodika je zkoušena 
v rámci výzkumného projektu na vybraných ma-
lých tocích 1. až 4. řádu Strahlera, s pokud možno 
minimálním ovlivněním. Cílem projektu je kro-
mě vyvinutí a odzkoušení metodiky také tvorba 
map oblastí s největším rizikem vysýchání toků. 
Praktické využití výsledků se očekává při tvorbě 
plánů dílčích povodí, v územně plánovací praxi 
a  při ekologickém hodnocení různých záměrů 
v lokálních povodích. 

Poslední referát (autor Beneš, Povodí Vlta-
vy) presentoval pilotní projekt na zmírnění sou-
časných důsledků klimatické změny v  povodí 
Rakovnického potoka. Jde o  oblast s  nejmen-
ším úhrnem srážek v ČR, kde došlo v posledních 
50 letech i k výraznému zvýšení teploty vzduch 
o 1,4 °C. Na probíhající zvyšování teplot citlivě re-
aguje odtok z povodí, který poklesl o 40 až 60 % 
a  celé povodí je bilančně pasivní. Významně 
také poklesly přirozené zásoby podzemní vody. 
Zkoumané možnosti adaptačních opatření zahr-
nují převod vody z povodí Ohře a vybudování 8 
malých nádrží pro akumulaci vody a nadlepšová-
ní průtoků. Poznatky z pilotního projektu využi-
je státní podnik Povodí Vltavy při pořizování Plá-
nu dílčího povodí Berounky a navazujícího pro-
gramu opatření.

Přednesené referáty obsahovaly nové po-
znatky, zajímavé informace a  podněty, na což 
účastníci semináře reagovali v řadě případů do-
plňujícími dotazy. Celkově byl také kladně oce-
ňován průřezový charakter semináře, který po-
krýval odborné, technické i  legislativní aspekty 
sucha ve značné šíři. Jde o problematiku aktuál-
ní a stále se vyvíjející, ke které se Česká vědecko-
technická společnost jistě časem vrátí. 

Ing. Pavel Hucko, CSc.

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS

Konferencia Sedimenty vodných tokov 
a nádrží 2013

VII. konferencia s  medzinárodnou účasťou 
Sedimenty vodných tokov a  nádrží 2013 sa 
uskutočnila v dňoch 22. – 23. mája 2013 v Brati-
slave. Konferenciu usporiadala Slovenská vodo-
hospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave 
vodného hospodárstva, člen ZSVTS v  spoluprá-
ci s  Výskumným ústavom vodného hospodár-
stva Bratislava, Ministerstvom životného prostre-
dia SR, Združením zamestnávateľov vo vodnom 
hospodárstve na Slovensku, Slovenskou vodo-
hospodárskou spoločnosťou, Československou 
asociací vodárenských expertů, Zväzom sloven-

ských vedeckotechnických spoločností a Sloven-
ským národným komitétom IWA. Konferencia 
mala už siedme pokračovanie a venovala sa celej 
šírke problematiky týkajúcej sa sedimentov (nor-
my a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnote-
nia a využitia sedimentov, sedimentačné proce-
sy v tokoch a nádržiach, kvalita sedimentov a jej 
hodnotenie, vplyv sedimentov na kvalitu vôd, le-
gislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sediment-
mi z vodných tokov a nádrží).

Konferencia vytvorila priestor na prezentá-
ciu najnovších poznatkov v uvedenej oblasti pre 

účastníkov zo Slovenska a zo zahraničia, na od-
bornú diskusiu a  výmenu názorov. Odborne sa 
svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili au-
tori zo Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska a Bosny 
a Hercegoviny. 

Abstrakty prednášok a  posterov, ktoré boli 
publikované na konferencii sú uvedené v nasle-
dujúcom texte.

PREDNÁŠKY
Úvodná prednáška konferencie „Priestoro-

vá variabilita sedimentov vertikálnej akrécie 
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(príklad Dunaja a Belej)“ bola zameraná na pre-
zentáciu a  interpretáciu analýz vertikálne akre-
tovaných sedimentov v  troch rôznych prostre-
diach korýt vodných tokov. Pri výskume sa apli-
kovali a kombinovali viaceré terénne i analytické 
metódy, ktoré napomáhajú pochopiť tento pro-
ces. V starom koryte Dunaja na jeho novej nive 
došlo od roku 1992 k akrécii jemnopiesčitých se-
dimentov až o hrúbke viac ako 1 m. V medzihrá-
dzovej časti nivy Dunaja v  oblúku pod Bratisla-
vou povodeň o  prietoku nad 8  000 m3/s uloží 
v proximálnej časti nivy (agradačnom vale) oko-
lo 30 cm strednopiesčitej akumulácie. Na vrcho-
lových častiach lavíc divočiaceho vodného toku 
Belá síce dochádzalo na pozdĺžnom profi le cel-
kovo k  zjemňovaniu akretovaných sedimentov, 
avšak prejavovali sa lokálne modifi kácie v  ich 
granulometrii spôsobené buď jemno, alebo hru-
bozrnnejším materiálom prisunutým z brehov.

Prednáška „Transport hrubých splavenin 

v pramenných tocích Moravskoslezských Bes-

kyd“ sumarizovala výsledky výskumu transportu 
hrubých splavenín v pramenných tokoch založe-
ných vo fl yši a upozorňovala na nedostatky v sú-
časnom manažmente tamojších vysokogradien-
tových tokov. Vzhľadom k  sedimentárnym pa-
rametrom dna sú lokálne bystriny náchylnejšie 
k eróznym procesom oproti tokom v iných geo-
logických predispozíciách. Na základe terénneho 
výskumu boli stanovené kritické hodnoty pre za-
čiatok pohybu jednotlivých zrnitostných frakcií. 
Bude potrebné tieto hodnoty spresniť pozoro-
vaniami behom širšej škály prietokov a rozdele-
ním korytových úsekov podľa intenzity dodávky 
sedimentov do koryta. V budúcnosti by bolo prí-
nosom vykonanie priameho merania transportu 
hrubých splavenín, ktoré by validovalo namode-
lované objemy preplaveného materiálu behom 
povodňovej udalosti. 

Prednáška „Zrnitostní složení korytových 

sedimentů a  potenciální transport sedimen-

tů beskydských štěrkonosných koryt: příkla-

dová studie řeky Bečvy (Česká republika)“ na 
vybraných úsekoch rieky Bečva demonštrovala 
rozdiely v hodnotách transportného stavu, výko-
nu toku a zrnitostného zloženia povrchovej vrs-
tvy dna. Teoreticky je možné stanoviť pre každý 
úsek toku kritickú hodnotu transportného stavu 
určujúcu začiatok prevahy eróznych či akumu-
lačných procesov. Nedá sa však týmto spôsobom 
študovanú problematiku zovšeobecňovať. Sa-
motný transportný stav je len určitým vodítkom 
k  náchylnosti úsekov tokov k  eróznym alebo 
akumulačným procesom. Nutnosťou je zohľad-
nenie lokálnych podmienok, predovšetkým po-
tom intenzitu, napr. sedimentárnu dotáciu ale-
bo výskyt rôznych typov bariér v  rámci skúma-
ného toku. V budúcnosti je tak nutná kvantifi ká-
cia týchto parametrov, aby bolo možné pre dané 
úseky stanoviť bilančnú rovnicu materiálu v ak-
tívnom riečisku. 

V  prednáške „Problematika říčních sedi-

mentů v horských a podhorských oblastech“, 
resp. problematika manažmentu sedimentov 
v týchto oblastiach bolo konštatované, že táto je 
neoddeliteľnou súčasťou zodpovednej starostli-
vosti o hydrosféru. Rastúci záujem o túto oblasť 
ako na národných úrovniach, tak na medziná-
rodnej úrovni by nemal byť prechodným „mód-
nym“ javom, ale by mal priniesť v dlhodobej per-
spektíve pozitívne dopady na celkový koncept 
manažmentu sedimentov. To by sa malo preja-
viť ako technickým a  ekonomickým zefektívne-
ním nakladania so sedimenty, tak aj významným 
pozitívnym dopadom na kvalitu hydrosféry a ce-
lého životného prostredia. Nezastupiteľnú úlo-
hu v  tomto procese hrá medzinárodná spolu-
práca a výmena skúseností, čo platí v plnej mie-
re i pre medzinárodnú oblasť povodia rieky Labe.

Prednáška „Hodnocení kvality drobných 

vodních toků na území Prahy“, prezentova-
la výsledky monitorovania kvality vody (obdo-
bie rokov 2008 – 2011) na štyroch drobných to-
koch v Prahe, ktoré sú ovplyvnené rôznymi prv-
kami mestského odvodnenia (jednotná a odde-
lená kanalizácia a  ČOV). Zo získaných hodnôt 
vyplynulo, že kvalita vody sledovaných tokov je 
veľmi nízka, najmä v  základných fyzikálno-che-
mických ukazovateľoch kvality. Zvýšené hodno-
ty parametrov svedčia predovšetkým o  silnom 
organickom znečistení (eutrofi zácia), ktoré môže 
súvisieť s preukázaným zvýšeným obsahom fos-
forečnanov, ktoré tento problém môžu spôso-
bovať. Analýza kovov ako problematické prvky 
ukázala meď a zinok. Obidva tieto kovy sú silno 
toxické pre vodné organizmy. Na väčšine tokov 
bolo zistené, že kvalita vody nevyhovuje už nad 
sledovanými prvkami mestského odvodnenia 
a príčinu jej zhoršenia je nutné hľadať už v hor-
ných častiach povodia. Napriek tomu, že je v po-
sledných rokoch pozorované zlepšenie kvality 
vodných tokov v ČR, u drobných vodných tokov 
v urbanizovaných povodiach nie je toto zlepše-
nie zrejmé a  v  budúcnosti bude potrebné pre 
splnenia požiadaviek smernice 2000/60/ES pri-
kročiť k zásadným opatreniam v povodí tak, aby 
i drobné urbanizované toky dosiahli dobrý eko-
logický stav.

Prednáška „Vodní dílo Hostivař – akumu-

lace prioritních polutantů v  sedimentech 

v letech 1964 – 2010“ prezentovala výskyt sle-
dovaných prioritných polutantov: toxických ko-
vov, PAU a PCB v sedimente Hostivařskej nádr-
že. Ich výskyt bol sledovaný vo vzorkách odob-
raných jadrovým vzorkovačom a reprezentovali 
obdobie od roku 1964 až do súčasnosti. Zvý-
šené koncentrácie kovov (Pb, Cd, Fe, Cu a  Al) 
a PAU v tomto období je možné dať do súvislos-
ti s  aktivitami, ktoré súviseli s  výstavbou nádr-
že, tzn. zvýšená prevádzka ťažkej mechanizácie, 
zvýšená erózia v   povodí, prašnosť atď. U  ďal-
ších kovov (Cu, Ni, Cr) bolo možné vysledovať 

ďalší nárast koncentrácií na začiatku 90. rokov 
20. storočia, ktorý môže mať pôvod v drobných 
prevádzkach vznikajúcich v povodí, ale i v   no-
vých technológiách a  procesoch využívajúcich 
tieto kovy.

Prednáška „Mohou významně přispět ge-

ogenně podmíněné obsahy rizikových prv-

ků k  celkové zátěži sedimentů a  fl uvizemí? 

Případová studie v  ČR“ potvrdila reálnosť vy-
užitia hodnôt rozpustnosti rizikových prvkov 
v  tzv. „mäkkých“ činidlách pre potreby rozlíše-
nia antropogénnej a geogénnej záťaže fl uvizemí 
a sedimentov. Boli navrhnuté hodnoty rozpust-
nosti, určujúce geogénnu záťaž, pre 2M HNO3 
a pre 0,025M EDTA. Tieto hodnoty boli overené 
na súbore 30 vzoriek fl uvizemí, kedy bolo ziste-
né, že zvýšené obsahy rizikových prvkov vo fl u-
vizemiach (resp. v  sedimentoch) môžu mať pô-
vod vo zvyšnom geogénnom pozadí pôd. To 
bolo potvrdené v  prípade Be a  As. Vypracova-
né mapy pravdepodobnosti geogénnej záťa-
že pôd, vrátene fl uvizemí, rovnako potvrdili zvý-
šený počet prekročení pozaďových hodnôt rizi-
kových prvkov v  oblasti fl uviálnych zón. Pri ko-
relácii s  mapami pravdepodobnosti geogénnej 
záťaže je zrejmé, v  ktorých regiónoch (častiach 
povodí) môže byť ovplyvnená celková záťaž fl u-
vizemí a sedimentov geogénnym pozadím pôd 
a kde naopak tato alternatíva môže byť vylúčená. 
Spojením obidvoch postupov je možné pomer-
ne spoľahlivé určenie prevládajúceho zdroja zá-
ťaže fl uvizemí a sedimentov, čo môže byť využi-
té ako podporný nástroj súčasnej legislatívy v ČR 
(vyhláška č. 257/2009 Sb.)

Prednáška „Harmonizácia a  hodnotenie 

techník odberu vzoriek pre monitorovanie 

trendov polycyklických aromatických uhľo-

vodíkov a ťažkých kovov vo vodnom prostre-

dí“ prezentovala výsledky projektu HESTIA. Kon-
centrácie sledovaných PAU v plavenine sa meni-
li v čase len málo (výnimkou bol fenantrén), čo 
poukazuje na lepšiu vhodnosť vzorkovania pla-
venín pre monitorovanie časových trendov, ako 
odber dnových sedimentov. V  prípade ťažkých 
kovov boli výsledky meraní oboma metódami 
(odber plavenín a  dnových sedimentov) menej 
závislé od voľby odberového miesta a času. Po-
rovnanie metód, prezentované v  projekte HES-
TIA, bude slúžiť ako základ pre technické odpo-
rúčania k  implementácii smernice 2000/60/ES, 
ako i  pre budúce medzinárodné a  regionálne 
spolupráce pri monitorovaní a dôslednom hod-
notení kvality vôd.

Prednáška „Stanovení dekabromdifeny-

letheru a chlorovaných alkanů C
10

-C
13

 v pev-

ných matricích jako součást monitoringu říč-

ních sedimentů a sedimentovatelných plave-

nin v  povodí Vltavy v  období 2010 – 2012“ 
prezentovala sledovanie výskytu dekabromodi-
fenyetheru a chlorovaných alkánov C10-C13. Tieto 
ukazovatele sú persistentnými polutantmi, kto-
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rých účinky na zdravie človeka i vplyvy na život-
né prostredie sú preukázateľne negatívne, a kto-
rým sa doposiaľ vyhýba regulácia, príp. zákaz 
používania. Napriek absencii noriem environ-
mentálnej kvality pre pevné matrice sa podari-
lo tieto ukazovatele zaradiť do hlavných moni-
torovacích programov štátneho podniku Povo-
dí Vltavy. Výsledkom sú prvé sady analytických 
dát, ktoré ukazujú značné  ovplyvnenie vodné-
ho prostredia týmito analytmi. Preto je možné 
odporučiť posúdenie ich sledovania v biologic-
kých matriciach (ryby, bentos), prípadne zaradiť 
aj iné typy monitoringu, ako je napr. bioakumu-
lačný monitoring.

Prednáška „Vývoj metódy na stanove-

nie PCB a PBDE v sedimentoch s využitím ex-

trakcie ultrazvukom a následnej extrakcie na 

sorpčných miešadielkach“ prezentovala vyvi-
nutú metódu na stanovenie PCB a PBDE v sedi-
mentoch, ktorá je jednoduchá, rýchla a  minia-
turizovaná. Predúprava vzorky trvá menej ako 2 
h, nie je prácna a nevyžaduje čistenie extraktov. 
Potreba malého množstva vzorky (0,2 g) a malá 
spotreba rozpúšťadla (2,2 ml metanolu na vzor-
ku) predstavuje environmentálne priateľský prí-
stup. Správnosť metódy sa potvrdila pri stanove-
ní PCB a PBDE v CRM – sladkovodnom hlinitopie-
sočnatom sedimente (CNS329).

Prednáška „Súčasný ekologický stav dno-

vých sedimentov z vodnej nádrže Zemplínska 

šírava“ prezentovala výsledky štúdia chemické-
ho zloženia sedimentov z  vodnej nádrže Zem-
plínska šírava z pohľadu kontaminácie toxickými 
prvkami (Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Cr, Cd, As, Sb a Hg). 
V sledovaných vzorkách sedimentov bolo ziste-
né, že obsahy Cu, Zn, Pb, Cr, Cd a As neprekraču-
jú maximálne prípustné a ani limitné hodnoty ri-
zikových látok obsiahnutých v platnej legislatíve. 
Prekročené hodnoty rizikových prvkov Ni, Hg, 
Co a  Sb v  sedimentoch boli zaznamenané naj-
viac pre lokality 1š (Biela hora) a 2š (prítok Labor-
ca). Na čerstvých sedimentoch boli realizované 
testy fytotoxicity za účelom hodnotenia poten-
ciálneho fytotoxického efektu sledovaných to-
xických prvkov pre okolitý biotop. Pri hodnote-
ní boli stanovené hodnoty indexu IRK (inhibícia 
rastu koreňa) vyššie ako je efektívna koncentrá-
cia EC50 vo vzorkách 3š (Kaluža – stavba Aquapar-
ku) a 5š (Malé Zálužice) a preto sa dá predpokla-
dať, že tieto sedimenty môžu pôsobiť potenciál-
ne toxicky pre ekosystém.

Prednáška „Biologický kolobeh ko-

vov a  možnosti bioremediácie sedimentov 

a  pôdy“ prezentovala možnosti odstraňova-
nia kovov procesom biolúhovania. Z  výsledkov 
sa dá predpokladať využiteľnosť bioremediácie 
v  odstraňovaní sledovaných ťažkých kovov As, 
Cu a Zn z pôd a hlavne v odstraňovaní As zo se-
dimentov. Počas 40 dňového biolúhovania v sta-
tických podmienkach vo vodnom prostredí doš-
lo k zníženiu obsahu As, Cu a Zn od 37 % do 47 % 

v  pôde a  40 % zníženiu As v  sedimente, čo po-
ukazuje na perspektívu procesu bioremediácie.

Prednáška „Koncentrácie vybraných kovov 

a  toxické účinky sedimentov v  pozdĺžnom 

profi le riek Orava a Myjava“ porovnávala ziste-
né koncentrácie a toxické účinky vybraných ko-
vov v riekach Orava a Myjava, pričom sa hodnoty 
porovnávali s dostupnými predpismi pre hodno-
tenie sedimentov. V zmysle použitých hodnotia-
cich kritérií bola zistená rôzna miera kontaminá-
cie sledovaných sedimentov. Taktiež bola zis-
tená rôzna miera zistených toxických účinkov 
na sledované organizmy. Zo získaných výsled-
kov možno konštatovať, že limitné hodnoty boli 
prekročené len pre nikel. Odporúča sa získané 
poznatky aplikovať aj v  ďalšom riešení proble-
matiky koncentrácie kovov a prejavov ich toxic-
kých účinkov, pričom je potrebný cielený kom-
plexný monitoring na získanie relevantných úda-
jov o koncentrácii látok a ich toxicite v sedimen-
te a pórovej vode. 

Prednáška „Monitoring makrozoobentosu 

sedimentov Hrušovskej zdrže vodného diela 

Gabčíkovo“ bola zameraná na stanovenie kva-
lity dnových sedimentov Hrušovskej zdrže na 
základe spoločenstiev makrozoobentosu. Po-
čas celého obdobia rokov 2004 až 2012 sa ne-
zistili žiadny významný trend, ktorý by naznačo-
val zhoršovanie kvality sedimentov sledovaných 
profi lov. Isté zmeny v kvalite sedimentov boli za-
znamenané najmä v  úseku Kalinkovskej zdrže 
v roku 2007, kde došlo k zníženiu druhovej diver-
zity. Príčinou týchto zmien však mohli byť úpravy 
litorálnej časti zdrže (vybudovanie vtáčích ostro-
vov v Kalinkovskej zátoke v rámci CHVÚ), prebie-
hajúce v roku 2006 a utlmované v roku 2007.

Prednáška „Bakteriálna degradácia PCB 

v sedimente Strážskeho kanála“ sa zaoberala 
degradačnou schopnosťou bakteriálneho kme-
ňa Ochrobactrum anthropi v prírodnej vzorke se-
dimentu odobratého zo Strážskeho kanála, pri-
čom degradačná schopnosť tohto kmeňa bola 
preukázaná. Degradácia vyššie chlórovaných 
kongenérov PCB bola porovnateľná s  degradá-
ciou nižšie chlórovaných. Vyššia degradácia sa 
dosiahla, keď sa do sedimentu pridali brečta-
nové listy. Tieto výsledky boli v zhode s počtom 
baktérií nachádzajúcich sa v  sedimente počas 
experimentu. V experimente s brečtanovými lis-
tami došlo najskôr k poklesu biomasy avšak po 
42 dňoch, začala biomasa zase rásť. Naopak bez 
prídavku brečtanu došlo k stálemu poklesu bio-
masy, ktorá sa až na konci experimentu ustálila. 
Počet kolónií sa však ďalej nezvyšoval.

Prednáška „Výskyt polárních kontaminan-

tů (pesticidů a farmak) v sedimentovatelných 

plaveninách v povodí Labe“ prezentovala jed-
noduchú a citlivú metódu na stanovenie širokej 
škály polárnych látok založenej na extrakcii me-
tanolom, nariedení octanovým pufrom a násled-
ným meraním pomocou nástreku veľkého ob-

jemu technikou UHPLC-ESI-MS/MS. Nálezy níz-
kych ppb koncentrácií dokladujú obmedzenú, 
ale nezanedbateľnú schopnosť stabilných pes-
ticídov s  distribučným koefi cientom KOC väčším 
než 100 sa viazať tiež na pevnú fázu. Časovo in-
tegrálna vlastnosť mesačne odoberanej sedi-
mentovateľnej plaveniny umožňuje získanie de-
tailnejších informácií o  prítomnosti látok v  te-
čúcich vodách. Týmto sa potvrdil sezónny prie-
beh koncentrácie pesticídov, závislých nielen 
na dobe aplikácie, ale predovšetkým na potreb-
nom nasiaknutí pôdy a následnom splachu pes-
ticídov do riek. Znalosť stabilít a sorpčných vlast-
ností látok umožňuje predpovedať, či sa daná 
látka bude vyskytovať nielen vo vodnej fáze, ale 
aj v pevnej fáze. 

V  prednáške „Hodnotenie dnových sedi-

mentov ako odpadov“ bolo na príklade sedi-
mentov zo zdrže Hrušov a z Karloveského rame-
na Dunaja v Bratislave prezentované hodnotenie 
kvality sedimentov podľa požiadaviek vyhlášky 
MŽP SR č.  263/2010 Z. z., ktorou sa sedimen-
ty hodnotia ako odpad. Na základe výsledkov 
a hodnotenia kvality sedimentov z Karloveského 
ramena a zo zdrže Hrušov možno konštatovať, že 
vo všetkých hodnotených ukazovateľoch (analý-
zy natívnych sedimentov a  ich výluhov) vyho-
vovali požiadavkám limitných hodnôt pre SKIO 
(skládka odpadov na inertný odpad).

Prednáška „Znečistenie sedimentov rie-

ky Bosny“ prezentovala hodnotenie kvality se-
dimentov ako jedno z vhodných doplnení hod-
notenia stavu vodných útvarov najmä v prípade 
látok, ktoré na základe svojich vlastností prefe-
rujú sorpciu na tuhú matricu. Avšak pre ustano-
venie jednotného rámca v európskych krajinách, 
najmä pre realizáciu opatrení, ktoré sú technic-
ky ale najmä fi nančne náročné, by bolo pod-
ľa nášho názoru vhodné ustanoviť jednotné
ENKsed (environmentálne normy kvality sedimen-
tu) na úrovni Spoločenstva pre látky, ktoré se-
diment ako matricu preferujú. Inak sa budú vý-
sledky hodnotenia hlavne z  dôvodu rôzne sta-
novených ENK zásadne odlišovať. V povodí rieky 
Bosny boli na základe vykonaných analýz kvali-
ty sedimentov ako rizikové zistené najmä ťažké 
kovy a z organických látok PAU (polycyklické aro-
matické uhľovodíky). Najvýznamnejším prispie-
vateľom znečistenia prakticky všetkých analyzo-
vaných ťažkých kovov je aglomerácia Zenica so 
svojim priemyselným okolím. Aglomerácia Sara-
jevo prispieva k tomuto druhu znečistenia najmä 
v ukazovateľoch ortuť a chróm. Z analyzovaných 
organických látok PAU (z nich najmä fenantrén, 
antracén, fl uorantén a pyrén) predstavujú riziko 
pre ekosystém pozdĺž celej rieky Bosny. 

POSTERY
Poster „Představení projektu OP Praha 

adaptabilita: Rozvoj podnikatelského pros-

tředí malých fi rem profesním vzděláváním 
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v  oblasti environmentálního a  zdravotního 

inženýrství s  důrazem na environmentální 

technologie – druhá fáze projektu“ uvádzal, 
že zmena prístupu k  zrážkovej vode a  k  úpra-
vám vodných tokov sa netýka len oboru vodné-
ho hospodárstva, ale naopak je ju možno ozna-
čiť ako zmenu celospoločenskú. Z  toho vyplý-
va aj potreba spolupráce všetkých odborníkov 
spojených s výstavbou (t.j. urbanistov, architek-
tov, dopravných inžinierov, pracovníkov tech-
nického zariadenia budov, vodohospodárov 
atď.). Udržateľné hospodárenie so zrážkovou 
vodou v  mestách a  obciach je jednou z  kritic-
kých podmienok ich rozvoja. Prudký nárast ur-
banizácie v  posledných rokoch tento fakt ešte 
umocňuje. 

Poster „Hodnocení transportu plavenin 

v českém úseku Labe v období 2001 – 2010“ 

sa zaoberal plaveninami v  hraničnom profi le 
Labe v  Děčíně Prostředním Žlebu, ktorým bolo 
za dekádu 2001 – 2010 transportované úhr-
nom 2  688  000 t nerozpustených látok. Vzhľa-
dom k tomu aký význam má pre kvalitu vôd zne-
čistenie v partikulárnej fáze, jedná sa o význam-
ný fenomén transportu znečistenia aj v  cezhra-
ničnom meradle. V  roku 2010 bolo hraničným 
profi lom Labe transportované do nemeckej čas-
ti povodí Labe vo väzbe na plaveniny (pri celko-
vom odnose plavenín 347  000 t) napr. 5 t arzé-
nu, 25 t olova, 300 kg kadmia, 400 kg ortuti, 10 kg
p,p´-DDT. Bez spoľahlivých a podrobných údajov 
o množstve plavenín pohybujúcich sa v tokoch 
v podstate nie je možné vierohodne kvantifi ko-
vať množstvo a pohyb kontaminantov viazaných 
v partikulárnej fáze. 

Poster „Hodnocení jakosti plavenin a  se-

dimentů podle norem evironmentální kva-

lity“ konštatoval, že výsledky analýzy prekro-
čenia koncentračných limitov MP MŽP ČR a vy-
medzené spektrum látok, s  významnejšou mie-
rou či pretrvávajúcim charakterom kontaminácie 
na profi loch českého úseku Labe, potvrdzujú re-
gionálnu povahu kontaminácie i  sezónnosť vý-
skytu hodnôt vyšších koncentrácií nebezpeč-
ných látok. Výsledky hodnotenia kvality plavenín 
a sedimentov podľa NEK (normy environmentál-
nej kvality) v  prípade niektorých zistených ex-
trémnych násobkov vedú k  určitej pochybnos-
ti o  oprávnenosti štandardizácie nameraných 
koncentrácií organických látok na TOC. V súvis-
losti s prípadmi prekročení NEK sa súčasne otvá-
ra otázka budúcich opatrení s cieľom dosiahnu-
tia dobrého chemického stavu vôd podľa smer-
nice 2000/60/ES.

Poster „Zhodnotenie plaveninového reži-

mu na Dunaji v staniciach Bratislava, Medve-

ďov, Komárno (obdobie 1993 – 2011)“ sa za-
oberal problematikou splavenín a plavenín. Naj-
citeľnejšie sa ich vplyv prejavuje pri prevádzke 
vodných nádrží. V  každej nádrži sa totiž v  dô-
sledku zmenšenia sklonu a poklesu rýchlosti usa-

dzujú spravidla všetky splaveniny, alebo značná 
časť plavenín. Tým sa postupne zmenšuje zásob-
ný priestor nádrže a skracuje životnosť vodného 
diela. Na ročnom odtoku plavenín pod Vodným 
dielom Gabčíkovo (VDG), v  staniciach Medve-
ďov a Komárno je badať zreteľný úbytok množ-
stva plavenín. Tá časť plavenín, ktorá prechádza 
VDG, pôsobí zasa agresívne na mechanické za-
riadenia. Za pozitívne účinky zanášania nádrží 
možno považovať, keď sa v  dôsledku kolmatá-
cie jemnými časticami plavenín zmenšujú prie-
saky z nádrže a obmedzuje sa rast vegetácie na 
jej dne. Monitorovaním plavenín získavame cen-
ný materiál na poznanie ich režimu s možnosťou 
využitia nielen vo vodohospodárskej, energetic-
kej či pôdohospodárskej praxi, ale aj pri riešení 
ekologických a environmentálnych požiadaviek 
súčasnosti.

Poster „Distribúcia vybraných ťažkých 

kovov v  riečnych sedimentoch na modelo-

vých lokalitách – geochemické a  mineralo-

gické zhodnotenie“ sa zaoberal analýzou che-
mického zloženia v  rámci monitoringu rieč-
nych sedimentov, ktorá preukázala, že obsahy 
niektorých ťažkých kovov sú na hodnotených 
lokalitách (Malý Dunaj – Kolárovo, Nitra – Chal-
mová, Hron – Sliač) zvýšené. V mieste Sliač na 
rieke Hron je pre parametre Cu, Hg a Sb prekro-
čený limit kategórie B (Rozhodnutie MP SR č. 
531/1994-540). V  sedimentoch rieky Nitra bol 
pre Hg dokonca prekročený limit pre asaná-
ciu. Obsahy Sb a Cu v sedimentoch Malého Du-
naja môžu súvisieť so zrudnením v Malých Kar-
patoch, i  keď ich minerály neboli vo vzorkách 
zastúpené. Vplyv na zloženie sedimentov majú 
aj poľnohospodárstvo a  vinohradníctvo rozvi-
nuté v  danej oblasti. Prítomnosť ťažkých mi-
nerálov v  sedimentoch Hrona odráža výraz-
nú geogénnu kontamináciu z  neovulkanitov 
a predovšetkým zo zrudnenia a ťažby v oblasti 
Medzibrodu. Ťažké minerály Cu a Pb identifi ko-
vané v sedimentoch Nitry svedčia o ich pôvode 
v horninách okolitého prostredia. Vysoké obsa-
hy As v sedimentoch rieky Nitra odrážajú cha-
rakter zaťaženia oblasti zo spracovania hnedé-
ho uhlia a z lúhovania elektrárenských popolov 
na odkaliskách a  pochovaných popolov v  ob-
lasti Zemianskych Kostolian. Za hlavný antro-
pogénny zdroj Hg sa pokladajú Novácke che-
mické závody. 

Poster „Štúdium sedimentu vodného die-

la Ružín I  termickými a  spektrálnymi metó-

dami“ prezentoval výsledky analýz sedimentov 
z uvedeného vodného diela. Zis  lo sa, že celkový 
obsah sledovaných kovov – As a Sb bol v zmysle 
použitých hodno  acich predpisov/zákonov (Me-
todický pokyn MŽP SR č. 549/1998-2 a zákon č. 
111/2010 Z. z.) prekročený. Kombináciou termic-
kých (TG/DTG, DTA) a  spektrálnych (XRPD, XRF, 
FT-IR) metód sa jasne stanovili fyzikálno-chemic-
ké vlastnosti sedimentu. Získané čiastkové vý-

sledky poskytujú počiatočné informácie o  štu-
dovanej vzorke, potrebné pre následné hľadanie 
využitia tohto materiálu v praxi. Ďalším štúdiom 
tohto materiálu bude popis fyzikálno-chemic-
kých vlastností jednotlivých frakcií sedimentu 
(100, 63, 40 a pod 40 μm).

Poster „Protierozní opatření tzv. lokální-

ho rozšíření koryta na řece Morávce – idea, 

funkce a monitoring (Moravskoslezské Bes-

kydy, Česká republika)“ prezentoval prob-
lematiku protieróznych opatrení na danom 
toku. Problematický a  nekvalitný manažment 
protierózneho opatrenia po jeho výstavbe vie-
dol k  prehĺbeniu súčasných eróznych proce-
sov. Predovšetkým dodávky akumulovaných 
sedimentov z  medzihaťového priestoru a  nad 
haťou vo Vyšších Lhotách mali zmierniť vplyv 
efektu tzv. hladnej vody. Avšak odťažený ma-
teriál bol a  je na základe študijného pozoro-
vania z  väčšej miery odvážaný na iné lokality 
a  len malé množstvo je dodávané do priesto-
ru pod a  nie priamo do objektu tzv. „hrušky“. 
Samotné protierózne opatrenie je v súčasnos-
ti príčinou ďalšieho postupného zahlbovania 
úseku pod objektom jednak z  dôvodu defici-
tu sedimentárneho materiálu, ale tiež z dôvo-
du akcelerujúcich účinkov na zrýchlené prúde-
nie v  dôsledku vybudovaných usmerňovacích 
zariadení. 

Poster „Adaptácia bakteriálnych kmeňov 

izolovaných zo sedimentov Strážskeho ka-

nála a  okolia Chemka Strážske v  prítomnos-

ti PCB“ prezentoval adaptačné zmeny rôznych 
bakteriálnych kmeňov v  prítomnosti polychló-
rovaných bifenylov (PCB), ako aj vplyv bifenylu 
na tieto adaptačné zmeny a na zistenie optimál-
nych podmienok pre rast a degradáciu kmeňov 
prídavkom študovaných organických polutan-
tov v rôznych fázach bakteriálneho rastu. Zo zís-
kaných výsledkov možno konštatovať, že prežitie 
a následná adaptácia buniek závisí od času prí-
davku toxickej látky. Prítomnosť bifenylu zvýšila 
schopnosť prežiť iba po pridaní spolu s PCB v lag 
fáze. Naopak, keď sa bifenyl v médiu vyskytoval 
od začiatku kultivácie a PCB sa pridalo až v staci-
onárnej fáze, došlo k výraznému poklesu schop-
nosti prežiť.

Zborník z konferencie je k dispozícii v Sloven-
skej vodohospodárskej spoločnosti. 

KONTAKT PRE ZÍSKANIE 
ZBORNÍKA:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri 
VÚVH Bratislava 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 
1, Slovensko
e-mail: hucko@vuvh.sk 
Informácie o konferencii sú uverejnené aj na in-
ternetovej stránke VÚVH:
http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/rozne/
publikacie-zborniky#11
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Využívanie prírodných minerálnych 
a  liečivých vôd na pitné účely, von-
kajšiu a  vnútornú balneoterapiu v  pl-
niarňach a  prírodných liečebných kú-
peľoch dávajú príležitosť neustále sa 
vzdelávať a  získavať nové skúsenosti 
z domácich ale aj zahraničných prame-
ňov. V súčasnosti sa na Slovensku pre-
vádzkuje 22 prírodných liečebných kú-
peľov a kúpeľných liečební, kde sa na-
chádza prírodný liečivý zdroj a  17 pl-
niarní prírodných minerálnych vôd. 
Technické zázemie pre všetky podniky 
kúpeľov a plniarní zabezpečujú balne-
otechnici, ktorí majú osvedčenie vyda-
né Štátnou kúpeľnou komisiou MZ SR 
na 5 rokov.

Široká odborná verejnosť z  oblasti 
balneotechniky sa stretla na zaujíma-
vej konferencii v Kúpeľoch Bojnice, a.s. 
v dňoch 13. – 15. 5. 2013. Konferencia 
Balneotechnické dni ´13 s medzinárod-
nou časťou má už svoje pevné miesto 
v  plánovacom   kalendári účastníkov. 

Vznikla z pôvodných československých 
akcií balneohistorických a hydrogeolo-
gických seminárov so zameraním na 
kúpeľníctvo a plniarenstvo. V súčasnej 
podobe organizovania sa po prvý krát 
zišli účastníci v  roku 1992 v  kúpeľoch 
Kováčová. Následne sa na organizova-
nie pravidelne striedajú kúpeľné zaria-
denia na Slovensku a  v  Čechách, pri-
bližne v 2-ročných intervaloch. Na Slo-
vensku túto akciu odborne riadi MZ SR 
a  je realizovaná pod záštitou ministra 
zdravotníctva. Organizačne konferen-
ciu zabezpečuje Katedra zdravotného 
a  environmentálneho inžinierstva SvF 
STU v Bratislave.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 
70 návštevníkov zo Slovenska, 41 z Čes-
ka a odznelo 18 prednášok. Cieľom kon-
ferencie bola výmena praktických a te-
oretických poznatkov odbornej ve-
rejnosti pri využívaní minerálnych 
a  termálnych vôd. Boli prezentované 
prednášky z oblasti slovenskej a českej 

legislatívy kúpeľníctva a  žriedelníctva, 
úpravy a  hygienického zabezpečenia 
a  kvality bazénových vôd, hydrauliky 
prúdenia vody v  bazéne, hydrogeoló-
gie a  i.  Účastníci sa  podrobne oboz-
námili s  lokalitou Bojnických kúpeľov, 
hydrogeológiou bojnickej kryhy, zdroj-
mi, procedúrami a komplexom kúpeľov 
nie len na teoretickej, ale aj na praktic-
kej báze. K  prednesenej problematike 
bola rozvinutá široká diskusia.

Záverom bolo konštatované, že 
priebeh konferencie sa niesol v pracov-
nom vedecko-odbornom ovzduší a že 
priniesol očakávaný prínos pre účastní-
kov stretnutia. Na zasadnutí boli účast-
níci predbežne pozvaní do Česka, kde 
sa v  Karlovej Studánke v  roku 2015 
bude konať nasledujúca konferencia. 

Chceme touto cestou poďakovať 
Kúpeľom Bojnice, a.s. za pomoc pri or-
ganizovaní tohto podujatia a milé pri-
jatie účastníkov konferencie na pôde 
kúpeľov.

Účastníci konferencie
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Výstava

Povodeň s najväčším počtom obetí bola 
pred 15 rokmi

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

To, čo sa pred 15-timi rokmi, 20. júla 1998, 
odohralo v povodí Malej Svinky v šarišskej oblas-
ti východného Slovenska, je ťažké opísať. Bývalý 
spravodajca Slovenského rozhlasu, Viliam Jobko, 
ktorý vtedy priamo z Jarovníc a ďalších zaplave-
ných obcí bezprostredne informoval verejnosť, si 
na to dnes spomína takto: „Do smrti mi pred oča-
mi zostane obraz utopenej matky s dvoma deťmi 
zakliesnenými v strome, ale aj priamo pred mo-

jimi očami prepadávajúce a rúcajúce sa podmy-
té domy, alebo obrovské kombajny, ktoré voda 
odniesla 2 kilometre od družstva. Bol to takpove-
diac obraz biblického posledného súdu.“ 

Obrovská prietrž mračien, ktorá vtedy po-
stihla najmä obyvateľov obce Jarovnice, ale aj 
obce Renčišov, Uzovské Pekľany, Lažany, Svi-
niu, Kojatice, Rokycany, Bzenov, Janov, Rada-
tice a  Obišovce, si vyžiadala 52 ľudských obe-
tí. Najkritickejšia povodňová situácia bola však 
v Jarovniciach, Uzovských Pekľanoch a Renčišo-
ve, kde prívalová vlna odplavením štátnej cesty 
znemožnila príjazd záchranných zložiek do obcí 
a  poškodením stĺpov elektrického a  telefónne-
ho vedenia bola prerušená dodávka elektrickej 
energie i telefónne spojenie. (Mobilné telefónne 
spojenie v  tom čase prakticky ešte neexistova-

lo, resp. bolo len v začiatkoch.) Vodný živel zane-
chal za sebou obrovskú spúšť – zaplavené a zni-
čené rodinné domy, poškodené inžinierske siete 
i celú dopravnú infraštruktúru, odplavenú úrodu 
a zanesené korytá vodných tokov, pričom róm-
ske chatrče postavené na brehu potoka doslo-
va zmietol zo zeme. V  údolí Svinky táto povo-
deň zaplavila 300 hektárov pozemkov, z ktorých 
12 % zostalo trvalo poškodených. Priame škody 

na vodohospodárskom majetku štátu dosiahli 
viac ako 25 miliónov eur a samotné zabezpečo-
vacie práce si vyžiadali ďalších viac ako štvrť mi-
lióna eur.

Túto tragickú udalosť si pracovníci rezortu ži-
votného prostredia a  slovenskí vodohospodá-
ri pripomenuli výstavou pod názvom „15 rokov 
od povodne na toku Malá Svinka“, ktorú 22. júla 
v átriu Ministerstva životného prostredia SR sláv-
nostne otvoril štátny tajomník MŽP SR, Ján Ilav-
ský. Výstava na veľkorozmerných paneloch zdo-
kumentovala meteorologickú a hydrologickú si-
tuáciu v ten inkriminovaný letný podvečer v po-
vodí Malej Svinky, aká sa vyskytne len raz za 1000 
rokov. Množstvo spadnutých zrážok v  povodí 
Svinky presiahlo 100 mm, pričom počiatočná in-
tenzita dosahovala 60 až 90 mm za hodinu. Pra-

covníci košického odštepného závodu Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, š. p., kto-
rí výstavu autorsky pripravili, sústredili na nej aj 
bohatú fotodokumentáciu a výstrižky z dobovej 
tlače, zobrazujúce utrpenie postihnutých obyva-
teľov, ale aj dokumenty o činnosti správcu vod-
ného toku pri zabezpečovacích prácach a  ďal-
ších protipovodňových opatreniach. Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p. nasledujúcich 7 
rokov po povodni zabezpečil v obciach Jarovni-
ce, Uzovské Pekľany a Renčišov prípravu a reali-
záciu viacerých investičných protipovodňových 
stavieb v hodnote viac ako 5 mil. eur.

Štátny tajomník Ministerstva životného pros-
tredia SR, Ján Ilavský, vo svojom príhovore pripo-
menul fakt, že tragická povodeň na Malej Svinke 
pred 15 rokmi nám ukázala nevyspytateľnosť ta-
kýchto prírodných javov, ktoré sa môžu vyskyt-
núť kdekoľvek a kedykoľvek, ako to bolo naprí-
klad aj pred tromi rokmi v Handlovej, resp. pred 
dvoma rokmi v Malých Karpatoch v obci Píla. „To 
sú situácie, ktoré by sme najradšej nikdy nevideli, 
no žiaľ, musíme s nimi rátať a byť na ne pripravení. 
Preto by som aj dnes chcel poukázať na veľké úsi-
lie ministerstva životného prostredia o zmenu a vý-
razné zlepšenie situácie v  spôsobe fi nancovania 
protipovodňových opatrení na Slovensku, do kto-
rých by sme chceli v nasledujúcom programovom 
období investovať cca 400 miliónov eur,“ zdôraznil 
Ján Ilavský, ktorý sa vodohospodárom poďako-
val za vytvorenie výstavy a pripomenutie si tejto 
tragickej udalosti. 

Svojim košickým kolegom sa za úspešné zor-
ganizovanie výstavy poďakoval aj generálny ria-
diteľ Slovenského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p., Ing. Marián Supek, ktorý zvýraznil po-
diel SVP pri odstraňovaní následkov tejto povod-
ne, ale aj snahu slovenských vodohospodárov 
pri budovaní protipovodňových stavieb. V tejto 
súvislosti ocenil prístup súčasného Ministerstva 
životného prostredia, ktoré má skutočný záu-
jem o to, aby sa protipovodňová ochrana na Slo-
vensku robila na odbornej, vedecky podloženej 
a profesionálnej úrovni. 

Výstavu 15 rokov od povodne na toku Malá 
Svinka v  nasledujúcom období postupne nain-
štalujú aj v  odštepných závodoch Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p.

Na MŽP SR si túto tragickú udalosť na vodnom toku Malá Svinka pripomenuli spomienkovou výstavou košických vodohospodárov

Výstavu otvoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia, Ján Ilavský.
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Úprimné poďakovanie vodohospodárom, ale 
aj hydometeorológom a  výskumným pracovní-
kom vo vodnom hospodárstve, ktorí sa podie-
ľali na záchranných a  zabezpečovacích prácach 
počas júnovej povodne na Dunaji, vyjadril na 
stretnutí 4. júla v  Bratislave minister životného 
prostredia a predseda Ústrednej povodňovej ko-
misie, Peter Žiga. 

Na stretnutí, na ktorom boli prítomní aj ďalší 
členovia vedenia rezortu – štátni tajomníci Voj-
tech Ferencz a  Ján Ilavský, vedúci služobného 

úradu Viktor Lehotzký ako aj ďalší vedúci pracov-
níci Ministerstva životného prostredia – bol vy-
soko vyzdvihnutý nový systém protipovodňovej 
ochrany Bratislavy, vybudovaný v  rokoch 2005 
až 2010 za takmer 33 miliónov eur, z ktorých však 
85 % uhradila Európska únia z Kohézneho fondu. 

Ako uviedol minister životného prostredia, 
Peter Žiga, „bol to obrovský rozdiel v zabezpečo-
vacích prácach oproti roku 2002, keď vtedy ešte 
nedostatočne chránené naše hlavné mesto po-
stihla zhruba taká istá povodeň ako tohto roku“. 

Peter Žiga vysoko ocenil aj rýchlu reakciu vo-
dohospodárov z  Bratislavy, Šamorína a  Mala-
ciek, ktorí už v  nedeľu 2. júna, keď bežní ľudia 
ešte o  hroziacej povodni prakticky ani netušili, 
mimoriadne nastúpili do práce a  začali s  mon-
tážou mobilných hradení v  najviac ohrozených 
častiach mesta, čím sa včas podarilo zmontovať 
celý zhruba 2,4  km dlhý mobilný protipovodňo-
vý systém. Vysokého uznania sa však dostalo aj 
pracovníkom Správy vnútorných vôd Komárno, 
ktorí si úspešne poradili s „veľkou vodou“ nielen 

v  Štúrove, kde mohli „vyskúšať“ novú protipo-
vodňovú ochranu mesta, ale aj v Komárne, kde 
sa museli ešte boriť s  klasickým plnením a  uk-
ladaním tisícov vriec s  pieskom na povodňou 
ohrozené úseky hrádzí a výverov. 

Minister životného prostredia pritom zdô-
raznil, že táto povodeň všetkých presvedčila 
o  tom, že investovať potrebné prostriedky do 
protipovodňovej ochrany má zmysel a on  sám 
sa zasadí o  to, aby slovenskí vodohospodári 
v  najbližšom programovom období dostali na 

budovanie protipovodňových opatrení zhruba 
400 mil. eur. 

V mene slovenských vodohospodárov sa ve-
deniu Ministerstva životného prostredia a  oso-
bitne jeho šéfovi, Petrovi Žigovi, poďakoval za 
ústretovosť a  pomoc generálny riaditeľ Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, š.p., Ing. 
Marián Supek. Vysoko vyzdvihol fakt, že po-
čas tejto povodne vodohospodári cítili skutoč-
nú pomoc a podporu rezortu životného prostre-
dia a osobne ministra Petra Žigu, ktorý si proti-
povodňové opatrenia preveroval priamo v teré-
ne a v diskusii s vodohospodárskymi robotníkmi 
a  technikmi na jednotlivých povodňových úse-
koch sa zaujímal o ich prácu. 

„Samozrejme, že v povodí Dunaja máme ešte 
veľa rezerv“, uviedol Marián Supek. „Tou najväč-
šou je zastaraný protipovodňový systém ochra-
ny Komárna, no Slovenský vodohospodársky 
podnik už má schválený projekt na vybudovanie 
novej ochrannej protipovodňovej línie aj v  Ko-
márne, podobne ako sa to v  predchádzajúcich 
rokoch veľmi úspešne zrealizovalo v ďalšom po-
dunajskom pohraničnom meste – v Štúrove“. 

Generálny riaditeľ SVP, š.p. však zdôraznil, že 
v  oblasti protipovodňových opatrení čaká slo-
venských vodohospodárov v  nasledujúcich ro-
koch ešte veľa práce, pričom sa veľa stratilo tým, 
že predchádzajúca vláda potrebné investičné 
prostriedky na protipovodňovú ochranu presu-
nula na program revitalizácie krajiny, ktorý ne-
spĺňal skutočné komplexné profesionálne cie-
le protipovodňovej ochrany. Podľa slov Mariána 
Supeka bude k súčasným prioritným sídlam  pro-
tipovodňovej ochrany, ktorými sú mestá Bratisla-
va, Banská Bystrica a  Prešov, potrebné urýchle-
ne priradiť aj druhú najväčšiu slovenskú metro-
polu – Košice. Protipovodňová ochrana Hornádu 
je totiž nastavená len na prietok vody 400 až 500 
m3/s, pričom ochrana pred tzv. 100-ročnou vo-
dou si vyžaduje zabezpečiť protipovodňovú líniu 
až na prietok 757 m3/s. Je však potešiteľné, že už 
v júni tohto roku sa začalo s realizáciou prvej eta-
py úpravy ľavého brehu koryta Hornádu v mest-
skej časti Džungľa. 

Slovenský vodohospodársky podnik má v sú-
časnosti rozostavaných 19 stavieb, ďalších 24 je už 
v  štádiu verejného obstarávania, resp. jeho bez-
prostrednej prípravy a projektovo je pripravených 
ďalších 114 stavieb protipovodňovej ochrany.

Minister Peter Žiga poďakoval 
vodohospodárom

Zaznamenali sme

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

Na stretnutí sa zišlo vyše 70 vodohospodárov. Na snímke minister životného prostredia v  rozhovore s  generálnym riaditeľom 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby, š. p.
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Naši jubilanti

24. júna oslávil prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
svoje okrúhle narodeniny. Profesor Szolgay je 
výraznou osobnosťou slovenskej hydrológie 
a  vodného hospodárstva, vynikajúci odbor-
ník s mimoriadnymi znalosťami nielen v spo-
menutých odboroch, ale so všeobecným pre-
hľadom, výborný pedagóg a dobrý kolega. 

Pripomeňme si zopár míľnikov z jeho živo-
ta: Narodil sa v Bratislave, 24. júna 1953. Zá-
kladnú a  strednú školu navštevoval v  Brati-
slave. Popri škole sa venoval štúdiu nemčiny 
a angličtiny.

Vysokoškolské štúdiá absolvoval na SVŠT, 
na Stavebnej fakulte v  odbore vodné stav-
by a  vodné hospodárstvo. Štúdium ukončil 
v roku 1976 s vyznamenaním. V tom istom roku nastúpil na 
ÚHH SAV ako odborný asistent. Po návrate zo základnej vo-
jenskej služby sa stal interným ašpirantom. Počas ašpirantú-
ry v  roku 1979 absolvoval dvojmesačný Medzinárodný vyš-
ší hydrologický kurz UNESCO v  Moskve. V  roku 1982 obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu a  bol na stáži vo Wallingfor-
de. Po návrate pracoval na úlohách ŠPZV. Venoval sa proble-
matike matematického modelovania odtoku a jeho využitiu 
pri návrhu a riadení vodohospodárskych sústav. Pracoval na 
transformačnom modeli povodňových vĺn v  korytách tokov 
a  na vývoji stochastického modelu denných prietokov. Bol 
zodpovedný za riadenie spolupráce s VÚVH na vývoji predpo-
vedného systému povodňových prietokov zo snehu a dažďa 
pre povodie Bodrogu a pre spoluprácu s MAV v tej istej tema-
tickej oblasti.

Od roku 1980 spolupracoval so Stavebnou fakultou, viedol 
cvičenia z  úprav tokov a  hydrológie, diplomové práce z  hyd-
rológie a  od roku 1983 prednášal matematické modelovanie 
v hydrológii. V rokoch 1985 až 1988 pozvali prof. Szolgaya za 
člena pracovnej skupiny Medzinárodnej asociácie hydrologic-
kých vied Hydrológia 2000, ktorá spracovávala prognózu roz-
voja hydrológie, a v roku 1986 sa stal členom redakčnej rady 
časopisu Európskej vodohospodárskej asociácie. Od roku 1986 
bol samostatným vedeckým pracovníkom a v tom istom roku 
mu udelili Plaketu SAV „za vynikajúce výsledky práce mladých 
vedeckých pracovníkov vedeckých pracovísk SAV“.

V rokoch 1986 – 1992 prednášal na Medzinárodnom hydro-
logickom kurze UNESCO v Prahe. V roku 1986 sa stal tajomní-
kom Rady kľúčového smeru II-5 „Teoretické základy regulácie, 
ochrany a racionálneho využívania vodných zdrojov“. V rámci 
ŠPZV riešil vplyv antropogénnej činnosti na riečny odtok, prob-
lematiku modelov transformácie povodňových vĺn a  odhad 
vplyvu odberov vody na hydrologický režim toku. Bol zodpo-
vedným pracovníkom za spoluprácu ÚHH SAV s VÚVH pri rie-
šení úlohy „Hydrologické a hydraulické zabezpečenie regulácie 
hladín podzemnej vody pozdĺž starého koryta Dunaja pod ha-
ťou Hrušov“, v rámci ktorej vypracoval prognózu vplyvu pláno-
vanej prevádzky VD Gabčíkovo na hydrologický režim starého 
toku Dunaja. 

V  roku 1987 prednášal na Univerzite v  Oslo, od roku 1989 
prednáša na Katedre fyzickej geografi e PRIF UK a od 1990 na 
Masarykovej univerzite v  Brne. V  roku 1990 dostal menova-

nie za člena Vedeckého kolégia SAV pre vedy 
o Zemi a Vesmíre. Od roku 1992 je podpredse-
dom Slovenského výboru pre hydrológiu, čle-
nom Komisie pre obhajoby kandidátskych di-
zertačných prác v odbore Hydrológia a vodné 
hospodárstvo a členom redakčnej rady Vodo-
hospodárskeho časopisu. 

V januári 1991  nastúpil ako odborný asis-
tent na Katedru hydromeliorácií SvF STU. Od 
apríla 1992  bol prodekanom pre zahraničnú 
činnosť. V  roku 1992 sa prácou Hydrologické 
modely pre vodohospodárske sústavy habili-
toval na docenta v odbore hydrológia a vod-
né hospodárstvo. V  tom istom roku začal 
prednášať hydrológiu a od roku 1994 aj vodné 

hospodárstvo. Zaviedol dva nové predmety - základy hydroge-
ografi e a vodohospodárske informačné sústavy. Od roku 1997 
je predsedom Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské 
štúdium v odbore Hydrológia a vodné hospodárstvo, členom 
komisie VEGA pre vedy o Zemi a Vesmíre. V roku 1999  bol vy-
menovaný za profesora v odbore hydrológia a vodné hospo-
dárstvo. 

Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte sa venoval 
dokončeniu prác na problematike hydrologického režimu Du-
naja a jeho zmien, nadväzujúcim otázkam možnosti rôznych 
manipulácií na vodnom diele, ako aj problematike určovania 
návrhových veličín maximálnych prietokov pre vodohospo-
dárske stavby, hodnoteniu vplyvu vodohospodárskych stavieb 
na životné prostredie a vplyvu klimatickej zmeny na hydrolo-
gický cyklus a vodné hospodárstvo. 

V  rámci svojej organizačnej činnosti podporuje zapájanie 
slovenskej hydrológie do medzinárodnej spolupráce, hlavne 
v  dunajskom regióne. Od roku 1992   je národným korešpon-
dentom Medzinárodnej asociácie hydrologických vied IAHS. 
V roku 1999 bol zvolený za tajomníka sekcie inžinierskej hydro-
lógie Európskej geofyzikálnej únie EGS, od roku 2002 je  predse-
dom programového výboru pre povrchové vody EGS. Od roku 
1999   je členom expertného tímu Medzivládneho panelu pre 
klimatickú zmenu IPCC pre východnú Európu. 

Publikačná činnosť profesora Szolgaya je veľmi rozsiahla. 
Väčšinou v  spoluautorstve vytvoril mnohé monografi e a  ve-
decké štúdie publikované doma aj v zahraničí. 

Za svoj nesporný vedecký prínos získal viacero ocenení, 
z ktorých vyberáme: profesor roka STU (2007) a vedec roka STU 
(2008). Európska geofyzikálna únia mu v roku 2011 udelila me-
dailu Henryho Darcyho za mimoriadny príspevok v oblasti re-
gionálnej hydrológie a vodného hospodárstva. 

Profesionálny život prof. Jána Szolgaya je mimoriadne bo-
hatý. Bohatý na prácu, na tímové riešenia, na myšlienky, na 
priateľstvá, kolegialitu. 

Pri príležitosti životného jubilea prajeme Jankovi Szolgayo-
vi všetko najlepšie, pevné zdravie a  jasnú myseľ, ďalšie dlhé 
a  úspešné roky, roky s  blahodarným vplyvom na hydrológiu 
a vodné hospodárstvo. 

Za priateľov a kolegov
Oľga Majerčáková a Juraj Majerčák

K 60. narodeninám prof. Ing. Jána Szolgaya, PhD.
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Naši jubilanti

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

Koncom júla tohto roku sa v  zdraví a  pl-
nom pracovnom nasadení dožil významné-
ho životného jubilea – 60 rokov veku – bý-
valý  riaditeľ Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, š. p., Odštepného závodu Banská 
Bystrica, toho času vedúci odboru na podni-
kovom riaditeľstve SVP, š. p. Banská Štiavnica, 
pán Ing. Ján Munkáči.

Pán inžinier Munkáči po úspešnom absol-
vovaní Stavebnej fakulty SVŠT v  Bratislave, 
odbor vodné stavby a  vodné hospodárstvo, 
25. júla 1977 začal pracovať v  štátnom pod-
niku Povodie Hrona Banská Bystrica. Po ná-
stupnej praxi bol zaradený ako referent inves-
tičnej výstavby. Od mája 1984 do septembra 
1989 vykonával funkciu vedúceho výroby a techniky v Odštep-
nom závode Rimavská Sobota štátneho podniku Povodia Hro-
na a od 1. 10. 1989 do 30. 6. 1997 bol vymenovaný za technic-
kého námestníka. Keď sa k  1. 7. 1997 splynutím štyroch štát-
nych podnikov povodí vytvoril nový štátny podnik – Slovenský 
vodohospodársky podnik so sídlom v  Banskej Štiavnici - pán 
Ing. Munkáči bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Odštepné-
ho závodu Povodie Hrona so sídlom v Banskej Bystrici. Po zru-
šení poverenia vykonával rôzne funkcie na podnikovom riadi-
teľstve v Banskej Štiavnici, najskôr ako špecialista na technic-
ko-prevádzkovom úseku, neskôr bol poverený výkonom funk-
cie technicko-prevádzkového riaditeľa podniku, v  roku 2010 
bol opätovne poverený vedením Odštepného závodu Banská 
Bystrica a od 1. 12. 2010 je zamestnaný na podnikovom riadi-
teľstve SVP, š. p. v Banskej Štiavnici ako špecialista, toho času 
poverený vedením odboru spoločných činností.

Viac ako 35 rokov aktívnej pracovnej činnosti pána Ing. 
Jána Munkáčiho je spojených s  budovaním, rozvojom a  od-
borným riadením vodného hospodárstva. Je pre neho typic-
ká vysoká zodpovednosť a plné pracovné nasadenie, cieľave-
domosť, koncepčnosť pri zodpovednom riadení zverených úse-
kov činnosti. Podieľa sa na tvorivom riešení a komplexnom za-
bezpečovaní náročných úloh najmä koncepčného charakteru 
a významu, riešení systémových úloh v environmentálnej ob-
lasti, tvorivej aplikácii technických a ekonomických systémov 
do praxe. Svojou energiou a odborným prístupom sa aktívne 
podieľal na konštituovaní závodov povodí na báze hydrolo-
gických celkov a  na ich technicko-prevádzkovom zabezpeče-
ní. Na základe vysoko odborných vedomostí a schopností ich 
akčného uvádzania do vodohospodárskej praxe bol platným 
spolutvorcom vodohospodárskej legislatívy; zásluhu má aj na 

prepracovanom systéme investičného rozvo-
ja. Bol a  stále  je aktívnym účastníkom reali-
zácie procesu uplatňovania integrovaného 
manažmentu povodí v  podmienkach vodné-
ho hospodárstva Slovenskej republiky v súla-
de Rámcovou smernicou o  vode. Aktívne sa 
tiež podieľal na zavádzaní celopodnikového 
technického informačného systému a  využí-
vaní geografi ckých informačných systémov 
vo vodohospodárskej praxi. Spolupracoval pri 
tvorbe komplexného programu ochrany kva-
lity vôd a  podieľal sa na tvorbe medzinárod-
ných rozvojových programov v rámci vodné-
ho hospodárstva.

Významná a  nezastupiteľná je jeho úloha 
pri riadení a  kooperácii činností v  komisiách hraničných vôd, 
kde je vedúcim pracovnej skupiny pre Ipeľ Slovensko-maďar-
skej komisie pre hraničné vody, členom Slovensko-maďarskej 
komisie pre hraničné vody, členom pracovnej skupiny WFD Slo-
vensko-poľskej komisie pre hraničné vody, zástupcom predse-
du Slovensko-poľskej komisie pre hraničné vody a členom de-
legácie expertov Slovenskej republiky k príprave novej zmluvy 
medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici.

Pri vykonávaní každej odbornej činnosti je jeho charakteris-
tickou črtou vysoká zodpovednosť, zásadovosť pri presadzo-
vaní celopodnikových záujmov, ale aj vysoko ľudský prístup 
a empatia pri riešení rôznych pracovných problémov zamest-
nancov.

Nemožno obísť ani prácu Ing. Munkáčiho v  Združení za-
mestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, kde od 
roku 2004 vykonáva funkciu predsedu a aj z tejto pozície pre-
sadzuje požiadavky vodohospodárov v  legislatívnom proce-
se a  prispieva k  sociálnemu zmieru pri kolektívnych vyjedná-
vaniach v  rámci rokovaní o  kolektívnych zmluvách vyššieho 
stupňa.

Vážený náš kolega, pri príležitosti Vášho pekného životného 
jubilea Vám v  mene všetkých zamestnancov Odštepného zá-
vodu Banská Bystrica Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku, š. p., želám do ďalších rokov najmä dobré zdravie, poho-
du v práci aj v kruhu najbližších a ešte veľa tvorivých síl pri Va-
šej práci v prospech vodného hospodárstva.

 Za kolektív spolupracovníkov z Odštepného závodu Banská 
Bystrica SVP, š.p.

 RNDr. Marián Siekela

       riaditeľ SVP, š. p., OZ Banská Bystrica

K 60. narodeninám Ing. Jána Munkáčiho
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Dôležitosť osvety o vode
Ing. Renáta Grófová

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

V  duchu slogana „Voda je život“ 
upozorňuje projekt „Posilnenie po-

vedomia verejnosti o význame vody 

pre život, jej ochrany a  udržateľné-

ho využívania v súlade s Rámcovou 

smernicou o  vode“ na nenahraditeľ-
nú úlohu vody v  biosfére a  na potre-
bu ochrany vody a racionálneho využí-
vania vodných zdrojov v zmysle princí-
pov uplatňovaných v  Rámcovej smer-
nici o vode.

Projekt od januára 2010 do decem-
bra 2013 realizuje Výskumný ústav 
vodného hospodárstva v  spoluprá-
ci s  DAPHNE – Inštitútom aplikovanej 
ekológie a  Slovenskou agentúrou ži-
votného prostredia za fi nančnej pod-
pory Európskej únie z programu LIFE+ 
a z príspevku MŽP SR.

Cieľom projektu je zmeniť tie spôso-
by a  postoje spotrebiteľov k  využíva-
niu vodných zdrojov, ktoré často vedú 
k znečisťovaniu vôd a k ich neudržateľ-
nému využívaniu.

Aktivity realizované v rámci projek-
tu sú preto zamerané na:
–  poukazovanie na nenahraditeľnú 

funkciu vody pre život a  predsta-

vovanie praktických spôsobov, ako 
môže bežný človek pri každoden-
ných činnostiach šetriť vodou – slo-
gan “Voda je život”,

–  objasňovanie dôsledkov znečistenia 
vôd a zdôrazňovanie významu čiste-
nia odpadových vôd – slogan “Zne-
čistenie vody vás môže zabiť”,

–  šírenie informácií o  potenciálnom 
ohrození kvality a  množstva pitnej 
vody napr. nadmernými odbermi, 

znečisťovaním z  priemyslu a  poľno-
hospodárstva, vplyvom klimatickej 
zmeny - slogan “Pohár pitnej vody 
nad zlato”,

–  posilňovanie záujmu detí o  proble-
matiku vody – slogan “Hrou a  uče-
ním k informáciám o vode”,

–  posilňovanie kladného postoja verej-
nosti a iných zainteresovaných strán 
k  takej zmene návykov spojených 
so spotrebou a využívaním vôd, kto-
ré povedú k celkovej ochrane a raci-
onálnemu využívaniu vodných zdro-
jov,

–  stimulovanie inštitúcií angažovaných 
v  oblasti vodného hospodárstva 
k  lepšej vzájomnej komunikácii pri 

riešení problémov spojených s vodo-
hospodárskym plánovaním. 
Projekt je zameraný na rôznu škálu 

cieľových skupín, od detí materských 
škôl, cez žiakov základných a  stred-
ných škôl a  ich pedagógov, po  širokú 
laickú aj odbornú verejnosť.

Z  aktivít a  výstupov zrealizovaných 
v  rámci projektu k  júnu 2013 možno 
spomenúť:
–  informačnú a  mediálnu kampaň, 

v  rámci ktorých boli spracované le-
táky pre poľnohospodárov, starostov 
obcí a domácnosti popisujúce prob-
lematické otázky ochrany vôd a mož-
nosti ich riešenia a  krátky fi lmový 
spot „Voda je život“. Realizované boli 
aj a  propagačné a vzdelávacie aktivi-
ty k Svetovému dňu vody a Svetové-
mu dňa mokradí.

–  internetovú stránku www.vodajezi-
vot.sk členenú pre tri kategórie náv-
števníkov „Deti a mládež“, „Laická ve-
rejnosť“ a „Odborná verejnosť“,

–  vzdelávacie materiály pre učiteľov:
 •  metodické príručky pozostávajúce 

z  teoretickej časti, aktivít a  pracov-
ných listov pre učiteľov I. a  II stup-
ňa základných škôl a  pre učiteľov 
stredných škôl („Ponorme sa do 
vodných tajomstiev“, „Vodný svet 
pod lupou“, „Na každej kvapke zále-
ží“),

 •  plagáty „Voda je život“ slúžiace ako 
interaktívna pomôcka k vyššie spo-
mínaným príručkám, 

 •  maľovanka „Vodný svet v  obráz-
koch“ pre deti predškolského veku,

–  špeciálne podujatia určené pre kon-
krétne cieľové skupiny:

 •  seminár „Problémy ochrany vôd“ 

zameraný na ochranu podzemných 
vôd a  na ochranu geotermálnych 
vôd určený pre vodohospodárov, 
odbornú verejnosť, pracovníkov 
štátnej správy, vodohospodárskych 
pracovníkov, správcov povodí, pre-
vádzkovateľov verejných vodovo-
dov a  kanalizácií, hydro geo lógov 
a  vodohospodárskych projektan-
tov.

Školská súťaž „Vodná akadémia“ slávnostne ukončila svoju plavbu počas osláv Medzinárodného dňa 
Dunaja 2013. V strede ambasádor súťaže herec Juraj Kemka, po stranách víťazný tím Vodnej akadémie – 
ZŠ Kudlovská v Humennom. 
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 •  „vodné“ semináre pre environ-

mentálnu výchovu a školenia pre 

učiteľov zamerané na prácu s  pri-
pravenými výukovými materiálmi 
a pomôckami,

 •  celoslovenskú školskú súťaž 

„Vodná akadémia“ určenú pre 

školské tímy žiakov 5.  –  7. roč-

níka ZŠ. Súťaž prebiehala od 
15. 11. 2012 do 30. 6. 2013 a zúčast-
nilo sa jej približne 40 školských tí-
mov. Cieľom súťaže bolo motivovať 
žiakov k aktívnemu poznávaniu po-
vodia, v ktorom žijú, a interaktívnou 
formou viesť deti k poznaniu, že po-
byty v  prírode môžu byť veľmi za-
ujímavé a  dobrodružné. Tri víťaz-

né tímy, ktoré úspešne zvládli nie-
len prípravu ale aj vlastnú realizáciu 
svojho projektu boli na spoločnom 
vyhodnotení súťaže pri príležitosti 
Medzinárodného dňa Dunaja v Bra-
tislave odmenené plavbou po Du-
naji s pestrým programom a vecný-
mi cenami. Ambasádorom súťaže 
bol herec Juraj Kemka, ktorý víťaz-
né tímy počas celého dňa sprevá-
dzal ako dočasný kapitán lode Mar-
tin, ktorá smerovala z Bratislavy na 
Devín.
Z aktivít a výstupov, ktorých realizá-

cia je plánovaná do konca roka 2013 je 
ešte možné spomenúť:
–  Exkurziu určenú pre žiakov vo 

veku 12 až 15 rokov v  priestoroch 
Výskumného ústavu vodného hos-
podárstva, ktorá bude pozostávať 
z návštevy hydrotechnických labora-
tórií a Národného referenčného labo-
ratória pre oblasť vôd na Slovensku 
a  z  premietania fi lmu s  vodohospo-
dárskou tematikou. V  hydrotechnic-
kých laboratóriách VÚVH budú môcť 
žiaci vidieť unikátny model mosta 
Apollo na Dunaji v Bratislave a model 
obtokového tunela na Hrone v  Ban-
skej Bystrici.

–  Krátky fi lm poukazujúci na  význam 
vody, dôsledky znečisťovania vod-
ných zdrojov, povodní a sucha, eko-
nomické využívanie vôd a pod. Film 
bude zameraný na širokú verejnosť, 
učiteľov a  študentov na stredných 
školách.

–  Interaktívnu mobilnú výstavu pre 

deti a  širokú verejnosť, ktorá de-
monštratívnym, hravým a  výchov-
ným spôsobom  poukáže na témy, 
ktorým je venovaný projekt. Sláv-
nostné otvorenie výstavy je pláno-
vané na 16.  9.  2013 v  Banskej Bys-
trici. Výstava bude verejnosti do-
stupná do 6. 10. 2013 v priestoroch 
Radnice v Banskej Bystrici a násled-
ne sa presunie aj do ďalších miest 
Slovenska. 

Všetky výstupy projektu sú dostup-
né na webovej stránke www.vodajezi-
vot.sk.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 

Vás pozýva na
8. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

Rekonštrukcie stokových sietí 
a čistiarní odpadových vôd 

14. – 16. 10. 2013 Podbanské (Vysoké Tatry)
Program konferencie, možnosti fi remnej prezentácie, prihláška k účasti ako aj  ďalšie podrobnosti sú 

uverejnené na www.vuvh.sk v časti Konferencie, kde je k dispozícii 

aj 2. cirkulár konferencie spolu s prihláškou.

Oznamy

„Vodný“ seminár pre pedagógov základných a stredných škôl.



36  Vodohospodársky spravodajca   9 – 10  2013

Oznamy

Vodárenská biologie 2014
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim v spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Českou 

limnologickou společností, Asociací pro vodu ČR, Biologickým centrem Akademie věd České republiky, v.v.i., Univerzitou 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Československou asociací vodárenských expertů a Výskumným ústavom vodného hospo-
dárstva v Bratislave organizují ve dnech 5. – 6. 2. 2014 v konferenčním sále hotelu DAP (Vítězné náměstí 4/684, 160 00 
Praha 6) další ročník konference Vodárenská biologie.

Konference je určena pro biology, hydrology, hydrochemicky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce labora-
toří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů.

Přihlášky referátů a plakátových sdělení i předběžné přihlášky k účasti je třeba zaslat do 31. října 2013 na adre-
su: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Klára Kánská, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 318 421, klara.kanska@eko-
monitor.cz. 

Ke konferenci bude vydán sborník, termín pro odevzdání příspěvků pro sborník je 30.12.2013. Pokyny pro zpraco-
vání příspěvků obdrží přihlášení autoři zároveň s vyrozuměním o přijetí příspěvků (do poloviny listopadu 2013). 

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, email: jana.ambrozova@vscht.cz, tel. 220 445 123, 220 445 121.

Zájemcům o komerční prezentaci budou poskytnuty informace na vyžádání. 

  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 
druhů, problematika spojená s výskytem obtížných orga-
nismů 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. 

PROGRAM A HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE 

Informácie o nových STN

STN EN ISO 19250: 2013 (75 7835) 
Kvalita vody. Stanovenie Salmonella sp. 

Vydaním STN EN ISO 19250: 2013 sa ruší 
norma STN ISO 6340: 2001 Kvalita vody. Sta-
novenie Salmonella sp. (75 7835).

STN EN ISO 5667-3: 2013 (75 7051) 
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Kon-
zervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi

Vydaním STN EN ISO 5667-3: 2013 sa 
ruší norma STN EN ISO 5667-3: 2005 Kvalita 
vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na kon-
zerváciu vzoriek vody a manipuláciu s nimi 
(75 7051).

STN ISO 14380: 2013 (75 7724) Kva-
lita vody. Stanovenie akútnej toxicity na 
Thamnocephalus platyurus (Crustacea, 

Anostraca)
STN EN ISO 6341: 2013 (75 7742) Kva-

lita vody. Stanovenie inhibície pohybli-
vosti Daphnia magna Straus (Cladocera, 
Crustacea). Skúška akútnej toxicity

Vydaním STN EN ISO 6341: 2013 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN ISO 6341: 
1999. 

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V júli a auguste 2013 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

Predpisy, normy
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Opustili naše rady

Odišiel vzácny človek, Ján Šípoš

Za inžinierom Deziderom Sokáčom

Meno RNDr. Jána Šípoša, CSc. nie je vo veľkej rodi-
ne vodohospodárov Slovenska veľmi známe. Napriek 

tomu by si zaslúžil titul profesora vody pre našu mladú generá-
ciu, lebo bol priekopníkom vo vštepovaní znalostí, lásky a  reš-
pektovania vody, ktorá je našou najdrahšou tekutinou a bohat-
stvom. 

Svoj život v  posledných rokoch teda venoval jednej veľmi 
ťažkej, ale veľmi užitočnej činnosti: vychovať mladé generácie - 
od prváčikov až po maturantov - v intenciách primeraných zna-
lostí a chránení vody. Svojou prácou vštepoval mladej generácii 
tento nesmierne dôležitý a užitočný vzťah k najvzácnejšej „su-
rovine“, ktorá je v rebríčku dôležitosti pre ľudstvo na priečke čís-
lo jeden.

Ako zakladateľ a  predseda   Občianskeho združenia Mladí 
vedci Slovenska nadviazal spoluprácu so stovkami základných 
a stredných škôl od Bratislavy po najvýchodnejší cíp Slovenska, 
výskumnými pracoviskami a univerzitami, aby vytvoril efektív-
ny systém spolupráce s cieľom zaujať žiakov, študentov, ale aj 
pedagógov problematikou vody. Od roku 2006 bol v  Sloven-
skej republike národným koordinátorom medzinárodnej Súťaže 
o Štokholmskú cenu vody pre mladých (Stockholm Junior Wa-
ter Prize – SJWP) za najlepší žiacky bádateľský projekt z oblasti 
problematiky vody. Každoročne realizoval národne kolo súťaže 
SJWP, do ktorého sa zapájali stovky žiakov stredných škôl s bá-
dateľskými projektmi z prírodných, technických, spoločenských 
a humanitných vied zameraných na problematiku vody. Vybu-
doval stabilný tím konzultantov a hodnotiteľov žiackych báda-
teľských projektov, z ktorých mnohé mali profesionálnu úroveň. 

Víťazný projekt národnej súťaže bol prezentovaný a  hodnote-
ný na medzinárodnom fi nále súťaže v Štokholme, ktoré sa koná 
každoročne počas medzinárodnej konferencie Svetový týždeň 
vody (World Water Week) pod patronátom švédskej korunnej 
princeznej Viktórie.      

Organizoval aj Festival vody – súťažnú prehliadku projektov 
žiakov základných škôl o pitnej vode, kongresy mladých báda-
teľov – vodohospodárov a hydrológov, výtvarné, literárne a fo-
tografi cké súťaže pre žiakov základných a  stredných škôl na 
tému „voda ako súčasť môjho každodenného života“, vedo-
mostné súťaže o vode, ale aj odborné semináre pre pedagógov.

Koordinoval vydávanie učebných pomôcok o  vode, ako sú 
metodické príručky a pracovné zošity, maľovanky, rôzne hry pre 
deti a ďalšie vzdelávacie materiály.

Významná bola tiež jeho vynikajúca spolupráca s Bratislav-
skou vodárenskou spoločnosťou, a. s., pre ktorú vypracoval je-
dinečný vzdelávací program pre deti a mládež „Modrá škola – 
voda pre budúcnosť“, a tento aj koordinoval.

Jeho nečakaný, náhly, žiaľ nenávratný odchod znamená veľ-
kú stratu pre tisícky žiakov, študentov, pre pedagógov i pre nás 
všetkých, ktorí sme s ním spolupracovali v oblasti vody ako ne-
nahraditeľnej tekutiny, v oblasti zachovania jej čistoty a množ-
stva.

Milý pán Šípoš, milý Janko, odpočívaj v pokoji, Tvoju pamiat-
ku si zachováme.

Ing. Tibor Elek

Slová piesne niekdajšieho seriálu Sanitka mi zneli 
v mysli po tom, čo som sa dozvedela smutnú správu – že pán in-
žinier Dezider Sokáč nás večer 22. júla 2013 navždy opustil.

Zneli mi v  mysli, lebo bezmála mesiac pred touto smutnou 
udalosťou som sa s Ing. Sokáčom stretla – so šarmantným osem-
desiatnikom, a človekom, ktorý ani v takomto veku neprestával 
venovať pozornosť vode a vodnému hospodárstvu... 

Zneli mi v  mysli, lebo práve v  tom čase bolo predchádzajú-
ce číslo Vodohospodárskeho spravodajcu v tlači a iróniou behu 
udalostí v ňom vychádzal medailónik k jeho 80. narodeninám... 

Zneli mi v mysli, lebo ma opäť raz zaskočil fakt, že ľudský život 
je konečný a udalosti v ňom sú nevyspytateľné...

Milí vodohospodári, prosím, venujte tichú spomienku 

Ing. Deziderovi Sokáčovi, ktorý (okrem mnohých iných ak-

tivít), bol zakladajúcim členom Združenia zamestnávateľov 

vo vodnom hospodárstve na Slovensku a dlhoročným pred-

sedom redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu – 

Vášho časopisu.

- red - 

ne

Můj čas je pouhopouhé prozatím... 
Můj čas může říct: – já už neplatím...
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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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Milí vodohospodári,
po vstupe Slovenska do EÚ musíme plniť povinnosti vyplý-

vajúce z  jej právnych predpisov, z  ktorých sú pre vodné hos-

podárstvo kľúčovými Rámcová smernica o  vode (2000/60/ES; 

„RSV“) a  Smernica o  hodnotení a  manažmente povodňových 

rizík (2007/60/ES). Pribudli nám ďalšie povinnosti? Záleží na 

uhle pohľadu, ale odpoveď znie, že skôr nie, ak za „prevratnú 

novinku“ nepovažujeme nevyhnutnosť plánovaného systémo-

vého prístupu k riešeniu vodohospodárskych problémov usta-

novenú v uvedených smerniciach.

Jedným z  hlavných cieľov RSV je zabezpečiť ochranu vôd 

a  trvalo udržateľné hospodárenie s  vodou, pričom úlohou je 

opatreniami koordinovanými s ďalšími sektorovými politikami 

dosiahnuť dobrý stav vôd. Keď sa obzrieme o 60 rokov nazad, 

náš Štátny vodohospodársky plán („ŠVP“) schválený vládou 

8.1.1954 obsahoval podobný cieľ, ktorým bolo postaviť vedec-

kú koncepciu vodného hospodárstva a zosúladiť rozvoj národ-

ného hospodárstva s trvalo udržateľným využívaním vodných 

zdrojov a  ochranou vôd. ŠVP tiež umožnil zjednotenie vodo-

hospodárskych organizácií a  ich sformovanie do samostat-

ného, všetkými rešpektovaného odvetvia. Na ŠVP nadviazal 

v roku 1975 Smerný vodohospodársky plán, ktorý bol rozpra-

covaný po jednotlivých povodiach rovnako, ako to ustanovuje 

RSV. V roku 1991 sa prešlo na vypracovávanie hydroekologic-

kých plánov povodí, ktorých cieľom bola ochrana a racionálne 

využívanie vôd a vodohospodárskych plánov povodí ako zák-

ladne pre riešenie hospodárskych aktivít s  vodou ako surovi-

nou. Na Slovensku majú tak plány manažmentu povodí vyho-

tovené podľa RSV skutočne dôstojných predchodcov.

Samotná RSV sa nevenuje otázkam ochrany pred povodňa-

mi a preto sa Európsky Parlament a Rada dohodli na Smernici 

2007/60/ES o  hodnotení a  manažmente povodňových rizík, 

ktorá ukladá členským štátom EÚ povinnosť do konca roka 

2015 vyhotoviť a  potom pravidelne každých 6  rokov aktu-

alizovať plány manažmentu povodňových rizík. Smernica 

2007/60/ES ustanovuje, že plány manažmentu povodňo-

vých rizík sa musia koordinovať s plánmi manažmentu povo-

dí podľa RSV a môžu sa do nich začleniť. Zákon č. 7/2010 Z. z. 

o ochrane pred povodňami priamo ukladá povinnosť začleniť 

plány manažmentu povodňových rizík do plánov manažmen-

tu povodí, čím vzniknú reálne základy pre integrovaný ma-

nažment povodí.

Odvetvie vodného hospodárstva vždy malo a bude mať in-

terdisciplinárny charakter. Plánovanie manažmentu povo-

dí a manažmentu povodňových rizík sa nemôže obísť bez vý-

meny názorov, konštruktívnych diskusií a  spoločného hľada-

nia optimálnych riešení. Jedným z  vhodných fór na tvorivú 

diskusiu je aj vedecká konferencia s  medzinárodnou účasťou 

„Manažment povodí a  povodňových rizík“, ktorá sa uskutoč-

ní v decembri 2013. Verím, že táto konferencia bude úspešná 

a prinesie cenné podnety pre ďalší rozvoj vodného hospodár-

stva a zdokonaľovanie systémov ochrany pred povodňami.

Ing. Martin Bačík, PhD.

sekcia vôd MŽP SR
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Slovensko intenzívne rokuje s  Európ-
skou Úniou o využití 400 miliónov eur z pri-
pravovaného nového operačného progra-
mu Kvalita životného prostredia. V  rokoch 
2014 – 2020 bude zo zdrojov štátneho roz-

počtu potrebných približne 700 miliónov 
eur. Z vlastných zdrojov sú vodohospodá-
ri pripravení použiť 55 miliónov eur. V ob-
lasti protipovodňovej ochrany má Sloven-
sko veľký historický dlh, za posledné desať-
ročie je podhodnotená o 450 miliónov eur. 
Pritom len v období rokov 2000 – 2012 do-
siahli škody a náklady spojené s povodňa-
mi 961 miliónov eur. Tohtoročný úspech 
modernej protipovodňovej ochrany Brati-

slavy jasne ukázal, že včasnými investíciami 
zabránime vyšším škodám.

„Prevencia je lacnejšia ako odstraňova-
nie škôd. Ministerstvo životného prostredia 
prichádza s jasnou víziou, ako Slovensku po-

môcť v ochrane pred povodňami. Ak sa tieto 
opatrenia naplnia, Slovensko bude priprave-
né úspešne čeliť živelnej pohrome, ako bola 
tá v roku 2010,“ zdôraznil minister životné-
ho prostredia Peter Žiga.

Na Slovensku je známych 559 lokalít, 
kde hrozí reálne riziko povodní. „Plánova-
né opatrenia budú riešiť najproblémovejšie 
miesta, kde sa už v minulosti povodne vyskyt-
li a spôsobili škody. Ide o takmer 600 rôznych 

stavieb,“ povedal generálny riaditeľ SVP 
Marián Supek.

Stavať sa budú napríklad hrádze, poldre, 
vodné nádrže, úpravy tokov alebo čerpacie 
stanice. K významným plánovaným projek-
tom patria aj projekty na ochranu väčších 
miest, ako je Banská Bystrica, Prešov, alebo 
riešenie problémovej rieky Ondava v  blíz-
kosti Trebišova. Pracuje sa na ochrane Sta-
rej Ľubovne, naplánované sú opatrenia na 
rieke Žitava, kde boli veľké škody v  roku 
2010. Súčasťou opatrení je napríklad proti-
povodňová ochrana Košíc, s ktorou nedáv-
no súhlasila vláda na svojom výjazdovom 
rokovaní. V  pláne je aj ochrana miest Bar-
dejov, Kežmarok, Levice a ďalších.

Lokálne budú vodohospodári pomáhať 
aj jednotlivým obciam pri údržbe tokov, 
napríklad bagrovať dno, upravovať brehy. 
SVP vykonáva len v roku 2013 údržbu v 579 
obciach v  sume 12,260 mil. eur a  podob-
ne bude postupovať aj v  ďalších rokoch. 
Zamestnanie pri týchto prácach nájdu aj 
miestni obyvatelia. Ministerstvo životného 
prostredia pred mesiacom spustilo pilotný 
projekt čistenia vodnej nádrže Ružín, kde 
zamestnalo aj dlhodobo nezamestnaných. 
V podobných projektoch, kde sa bude pra-
covať na úprave a čistení brehov alebo lik-
vidácii čiernych skládok, plánuje rezort po-
kračovať.

Tlačová správa MŽP SR z 28. 10. 2013

Voda v krajine

Envirorezort predstavil program 
protipovodňovej ochrany do roku 2020

Ministerstvo životného prostredia SR so svojou rezortnou organizáciou Slovenským vodohospodárskym podnikom predstavili 

program protipovodňovej ochrany pre Slovensko. Obsahuje konkrétne projekty, ich náklady a obdobie výstavby do roku 2020. 

Minister životného prostredia Peter Žiga chce v rámci programu preinvestovať viac ako jednu miliardu 154 miliónov eur. 

Milí čitatelia,

v dňoch 11. – 12.  decembra 2013 sa uskutočňuje vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Manažment povodí 
a povodňových rizík 2013 pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky a za podpory Medzinárod-
ného vyšehradského fondu. Nadväzuje na konferencie:

 Ochrana pred povodňami (4. – 7. 12. 2006 Podbanské)
 Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti (3. – 5. 11. 2010 Štrbské Pleso)
 Manažment povodí a povodňových rizík (6. 8. 12. 2011 Častá – Papiernička)

Organizátori veria, že aj štvrtá konferencia s touto témou prispeje k tradícii systematického, kompetentného a serióz-
neho prístupu k problematike povodní a zároveň širokospektrálnej výmene názorov a skúseností odborníkov zo šty-
roch vyšehradských krajín a tiež Rakúska, Slovinska, Srbska a Portugalska. 
Bližšie informácie: http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/konferencie/manazment-povodi-a-povodnovych-rizik-2013

Foto: © P. OndrovičFoto: © P. Ondrovič
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Významné povodne na tokoch v správe 
SVP, š. p., OZ Bratislava od r. 1997

ÚVOD
Prakticky až do polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia pre-

vládal v Slovenskej republike optimistický pocit bezpečia pred ka-
tastrofi ckými povodňami. Toto zdanie pramenilo zo skutočnosti, 
že extrémne odtokové udalosti sa v posledných desaťročiach ne-
vyskytovali a tiež aj vďaka v minulosti relatívne slušne vybudova-
ným ochranným líniám a stavbám umožňujúcim reguláciu odtoku. 
Prišiel však rok 1997 a extrémne povodne nebývalou intenzitou za-
siahli strednú Európu, oblasť povodia Moravy a čiastočne aj seve-
rozápad Slovenskej republiky. Žiaľ, ďalšie roky ukázali, že toto bol 
len začiatok periódy povodňových udalostí na Slovensku – o rok 
nasledovala tragická povodeň na východe republiky v povodí Ma-
lej Svinky, potom na Myjave, v neskorších rokoch na Dunaji, opäť 
na Morave a Myjave, na Hornej Nitre, Turci, Žitave, Ondave, Bod-
rogu, atď. Poslednou významnou povodňovou udalosťou bola 
tohtoročná júnová povodeň na rieke Dunaj. 

JÚL 1997 – MORAVA
Začiatkom júla 1997 zasiahla intenzívna zrážková činnosť povo-

die hornej Moravy a horného Dunaja, časť severozápadného Slo-
venska a  neskôr aj severného Slovenska (Orava, Tatry). Na Myja-
ve za dva dni, 6. a 7. júla 1997 napršalo 108 mm, v Bratislave na Ko-
libe až 146 mm zrážok. V histórii prevádzky týchto meteorologic-
kých staníc dovtedy nikdy nenapršalo za dva dni viac ako 100 mm 
zrážok. V profi le Moravský Sv. Ján rieka Morava kulminovala 21.7. 
1997 pri vodnom stave 569 cm, v Záhorskej Vsi 22. 7. 1997 pri vod-
nom stave 630 cm. Berúc do úvahy celé povodie Moravy, najniči-
vejšie následky mala povodeň na území Českej republiky – tu pri-
šlo na niektorých lokalitách k  pretrhnutiu, resp. preliatiu hrádzí. 
Okrem veľkých materiálnych škôd (63 mld. Kč, 252 mil. EUR) tu do-
šlo aj k stratám na ľudských životoch – zahynulo 49 osôb. Prietrže 
hrádzí v ČR výrazne ovplyvnili priebeh povodne v dolnom sloven-
sko-rakúskom úseku. 

Povodeň na rieke Morave bola charakteristická najmä dlho-
trvajúcim výskytom extrémne vysokých vodných stavov – napr. 
vodný stav vyšší ako je hladina prislúchajúca 3. stupňu povodňo-
vej aktivity v Moravskom Svätom Jáne bol 21 dní! Napriek tomu 
ochranné línie odolali a  vody Moravy sa nedostali na chránené 
územia. Na Slovensku boli povodňové škody v porovnaní s Čes-
kou republikou výrazne nižšie. Na majetku správcu toku boli v slo-
venskej časti povodia Moravy vyčíslené škody vo výške 202,84 mil. 
Sk (6,7 mil. eur), straty na životoch neboli žiadne. V rámci celého 
Slovenska dosiahla vtedy celková výška škôd takmer 2,5 miliardy 
Sk (82,4 milióna eur).

MAREC 2002 – DUNAJ
V mesiaci marec sa na Dunaji vyskytla z hydrologického hľadis-

ka významná povodeň, ktorá bola spôsobená výdatnými zrážka-
mi v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja. Dunaj v Devíne kulmi-
noval pri hladine 829 cm a 8 644 m3. s–1 (dovtedy piaty najvyšší za-
znamenaný stav).

AUGUST 2002 – DUNAJ
Intenzívne zrážky začiatkom augusta na území Nemecka a Ra-

kúska dramaticky ovplyvnili hladinu Dunaja aj na území Slovenska. 
Podľa prvých prognóz hrozilo zaplavenie intravilánu Bratislavy, no 
transformáciou povodňovej vlny ešte nad naším územím, včas-
ným o odborným vykonaním protipovodňových zabezpečovacích 
prác a dobrou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo, 
prietok bol udržaný v  medzihrádzových priestoroch. Kulminácia 
Dunaja nastala v Devíne 16. augusta o 2:00 h pri hladine 945 cm 
a prietoku 10 500 m3/s–1, v Bratislave v ten istý deň o 4:00  h, v Med-
veďove 17. augusta o 6:00 h. a v Komárne 18. augusta o 1:00  h. Vy-
soká hladina Dunaja spôsobila spätné vzdutie všetkých jeho príto-
kov – najvážnejší stav bol na dolnom úseku rieky Morava, kde do-
šlo k čiastočnému zaplaveniu miestnych častí Bratislavy: Devínska 
Nová Ves a Devín. 

APRÍL 2006 – MORAVA, MYJAVA, CHVOJNICA
Výrazný vzostup hladín bol zaznamenaný na vodných nádr-

žiach Stará Myjava, Brestovec, Kunov, Jablonica, Brezová, Radošov-
ce, Kostolnica, naplnené boli poldre Oreské a Myjava – mesto. Vply-
vom dlhodobo zvýšených vodných stavov došlo k oslabeniu bez-
pečnosti OH Moravy, Rudavy a potoka Lakšár. V r.km 0,100 došlo 
k pretrhnutiu ľavostrannej hrádze Mlynského náhonu Rudavy. Na 
potoku Lakšár – v dôsledku preliatia hrádze sa vytvorila prietrž v km 
0,850 pravostrannej hrádze dĺžky cca 60 m – voda postupne zapla-
vila poľnohospodárske pozemky medzi pravostrannou hrádzou 
potoka Lakšár a OH rieky Moravy. Na rieka Morava bolo prekroče-
né historické maximum  na vodomernej stanici Moravský Svätý Ján,  
keď bola dosiahnutá hladina 615 cm , doterajšie maximum bolo 
579 cm – 13. 3. 1941. Obdobne bola prekročená výška hladiny do-
siahnutá na ČS Kopčany počas povodne v júli 1997  163,04 m n.m) 
– dňa 29. 3. 2006 o 6:00 h (163,11 m n.m )  o 7 cm. Tak isto boli zapl-
nené všetky predvypustené objemy VN, ktoré boli vytvorené zníže-
ním hladín pred očakávaným topením sa snehu. Plne využité a ove-
rené boli retenčné schopnosti poldrov Oreské a Myjava– mesto. 

Kritická situácia nastala vo výustnej trati toku Rudava, kde 
bolo potrebné obojstranné navyšovanie koruny hrádze vrecami 

Ing. Peter Rusina

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava

Tento článok je venovaný významným povodňovým udalostiam na tokoch v správe SVP, š. p., OZ Bratislava v období od roku 

1997 – a to z hľadiska ich príčin, priebehu povodní, vzniknutých povodňových škôd a realizovaných opatrení po povodniach.
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s pieskom. Následne sa v km 0,850 pravostrannej OH potoka Lakšár 
o 11:00 h. dňa 5. 4. 2006  vytvorila prietrž v dôsledku preliatia hrá-
dze a  činnosti bobrov dĺžky cca 60 m – voda postupne zaplavila 
pozemky medzi pravostrannou  hrádzou potoka Lakšár  a OH rieky 
Moravy, čím bola skoro vyradená z činnosti ČS Malé Leváre. Kritic-

ká situácia nastala na pravej ochrannej hrádzi Čiernej Vody, kde sa 
na základe prognóz vývoja hladiny vody zistila nedostatočná výš-
ka hrádze a muselo sa pristúpiť k jej navýšeniu pomocou vriec na-
plnených pieskom. 

Na rieke Morava trvala povodňová situácia v stanici Moravský 
Svätý Ján od 27. 3. do 22. 4. t. j. 28 dní a tretí, najvyšší stupeň trval 
11 dní. Kulminačný prietok v tejto stanici a v stanici Záhorská Ves 
dosiahol historickú hodnotu – 100 ročný prietok. Tento maximál-
ny prietok, ktorý bol zameraný, sa v tejto stanici vyskytol len druhý-
krát od jej zriadenia. Na Dunaji sme v tomto období zaznamenali 
taktiež prvý až tretí stupeň PA. Povodňová situácia zasiahla aj po-
vodie Nitry a dolného Váhu, kde sme zaznamenali prvý až tretí stu-
peň PA a v stanici Kolárovo v dôsledku topenia sa snehu a boha-
tých prítokov z  malých Karpát až 8 dní s  najvyšším stupňom PA. 
Čo sa týka ostatných mesiacov roka, významná povodeň zasiahla 
ešte Moravu na prelome apríla a mája, na konci júna a v auguste aj 
na Dunaji. Pri týchto povodňových situáciách boli dosiahnuté prvé 
a druhé stupne PA.

JÚN, JÚL 2009 – DUNAJ
Povodňová situácia v júni a júli 2009 vznikla v dôsledku výraz-

ných zrážok, čo zapríčinilo zvýšenie hladiny v toku Dunaj, jeho prí-

tokoch a spätnému vzdutiu Moravy. Na slovenskom úseku bola pri 
prvej povodňovej vlne zaznamenaná hladina Dunaja zodpoveda-
júca dosiahnutiu alebo prekročeniu 2. stupňa PA v staniciach De-
vín, Gabčíkovo a Medveďov a 3. stupňa PA v staniciach Komárno 
a Štúrovo. Pri druhej vlne bola na Dunaji dosiahnutá v staniciach 
Devín a  Gabčíkovo úroveň hladiny 1. stupňa PA, avšak na stred-
nom úseku v stanici Medveďov sa zopakovala úroveň hladiny pre 
2. stupeň PA a 3. stupeň PA zase v dolnej časti v staniciach Komár-
no a Štúrovo. Prvá aj druhá kulminácia pri tejto povodňovej situá-
cii v stanici Devín prebehla v mesiaci jún, ale v staniciach od Gab-
číkova po Štúrovo prebehla druhá kulminácia až v nasledujúcom 
mesiaci.

V  dôsledku zvýšenej hladiny bola zaplavená inundácia rieky 
Moravy, zaplavené parkovisko pod hradom v mestskej časti Devín 
a rozostavaná stavba „Protipovodňová ochrana Bratislavy“. 

JÚN 2013 – DUNAJ
Povodňová situácia začala pod vplyvom extrémne vysokých 

úhrnov zrážok v hornej časti povodia Dunaja v Nemecku a v po-
vodí rieky Inn. Pri zrážkovej činnosti, ktorá spôsobila túto povo-
deň, sa výraznou mierou podieľal silný náveterný efekt, vzhľadom 
na umiestnenie tlakovej níže a s ňou spojenými frontálnymi systé-
mami voči alpskému masívu.

Na celom slovenskom úseku Dunaja boli vysoko prekroče-
né úrovne hladín zodpovedajúce 3. SPA. Taktiež vo vodomer-
ných staniciach v  dolných častiach prítokov Dunaja, s  výnimkou 
Hrona, boli zaznamenané hodnoty výšky vodných hladín zod-
povedajúce stupňom povodňovej aktivity, pričom klesajúca ten-
dencia miery ovplyvnenia prítokov vzdutím z  Dunaja bola pozo-
rovateľná v  smere toku. Hydrologická služba SHMÚ vyhodno-
tila maximálny prietok povodne na 10  640  m3∙s–1 v  profi le Devín 
a 10 641 m3∙s–1 v profi le Bratislava, čo je veľmi blízko pod hodnotou 
doteraz stanoveného maximálneho prietoku, ktorý môže byť 
dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za 100  rokov 
(Qmax.100 = 11 000 m3∙s–1). Maximálny prietok povodne v Bratislave 
je najväčším prietokom vody, ktorý sa vyskytol počas ostatných 
113  rokov. Dunajská povodňová vlna sa pod Bratislavou v  zdr-
ži Čunovo rozdeľovala na dve časti: cez derivačný kanál VD Gab-
číkovo a druhá časť postupovala v starom koryte Dunaja. To spô-
sobilo dôležitú transformáciu maximálneho prietoku vody. Kulmi-
nácia povodne vo vodočetnej stanici Medveďov nastala 7. 6. 2013 
o 20:00  h, čo bolo takmer o 27 hodín neskôr ako v Bratislave. Do 
Štúrova došla kulminácia povodne 9. 6. 2013 o 7:00 h ráno. Maxi-
málny vodný stav bol 812 cm pri prietoku vody 9487 m3∙s–1.

POVODŇOVÉ ŠKODY
Povodňové škody nie sú evidované podľa čiastkových hydro-

logických povodí, ale podľa územnosprávnych jednotiek. Napriek 
tomu sme sa pokúsili aspoň ilustratívne zosumarizovať povodňové 
škody vo vzťahu na jednotlivé povodňové udalosti. Vedomí si istej 
miery generalizácie sme využili údaje z územia Bratislavského, Tr-
navského a Nitrianskeho kraja.  

Škody spôsobené povodňami na majetku obyvateľov, obcí, 
krajských a okresných úradov:
Rok Bratislavský Trnavský Nitriansky Spolu

 kraj kraj kraj (v mil. EUR)
2002 50,669 0,564 0,356 51,589
2006 1,694 1,924 1,493 5,111
2009 1,003 0,763 0,525 2,291
2013  0,064 0,184 4,649 4,897

obr. 1
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A AKO NA POVODNE REAGOVALI 
VODOHOSPODÁRI? 

Predovšetkým povodne v  rokoch 1997 až 1999 s  katastrofál-
nejšími následkami najmä v  susediacich krajinách viedli Sloven-
ský vodohospodársky podnik, š.  p. k rozhodnutiu riešiť povodňo-
vú ochranu v najexponovanejších oblastiach Slovenska zahranič-
ným úverom. Ešte počas trvania povodní sa koncipovali základné 
technické a ekonomické parametre projektu Povodne na území 

Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a pre-

ventívne opatrenia. Na tento projekt poskytla Rozvojová banka 
Rady Európy úver vo výške 30 mil. eur (1,3 mld. Sk), čo tvorilo max. 
60 % z celkového investičného objemu, 30 % sa podieľal štátny roz-

počet a 10 % Slovenský vodohospodársky podnik vlastnými zdroj-
mi. Odštepný závod Bratislava zabezpečoval realizáciu podprojek-
tu A. „Zvýšenie protipovodňovej ochrany na rieke Morava“, ktorý 
pozostával z Rekonštrukcie hrádze Moravy km 0,0 – 52,0, Rekon-
štrukcie hrádze Moravy km 71 – 110 a Rekonštrukcie odvodňova-
cej sústavy Záhoria, v rámci ktorej bola zrekonštruovaná aj ČS Zo-
hor. Celkové investičné náklady podprojektu „Zvýšenie protipo-
vodňovej ochrany na rieke Morava“ dosiahli 717,9 mil. SKK. Ďalšími 
významnými investíciami zabezpečovanými OZ Bratislava v rámci 
vyššie uvedeného projektu boli rekonštrukcie VD Myjava – polder, 
Polder Myjava – Brestovec a predovšetkým výstavba nového pol-
dra Oreské. Tieto opatrenia boli realizované v rámci podprojektu 
C. „Protipovodňové opatrenia na tokoch v mestách a obciach SR“. 
Celý projekt protipovodňových opatrení bol ukončený v lete 2005 
a ani nie o rok, už v apríli 2006 ich preverila povodeň na rieke Mora-
ve a v oblasti povodia Myjavy a Chvojnice. Kulminačné hladiny po-
vodňových prietokov sa v niektorých úsekoch protipovodňovej lí-
nie sa nachádzali už nad úrovňou dovtedajšej ochrannej línie (pred 
rekonštrukciou by boli preliate). 

Mnohé kritické lokality sa podarilo vyriešiť vďaka možnosti fi -

nancovania stavieb z  fondov EÚ (Štrukturálne fondy, Kohéz-

ny fond). V rokoch 2005 až 2009 OZ Bratislava zabezpečil prípravu 
a realizáciu stavieb: „Spevnenie ĽOH Dunaja a podložia pri ČS Veľ-
ké Kosihy“, „Rekonštrukcia protipovodňovej línie v Štúrove“ a „Su-
chohrad – dotesnenie podložia nábrežného múru v  hkm 19,657 
– 20,309 Moravy“, ktoré boli spolufi nancované z fondov EÚ. Z via-
cerých stavieb zabezpečujúcich protipovodňovú ochranu realizo-

vaných OZ Bratislava nemožno nespomenúť stavby fi nancované 
z vlastných zdrojov: „Ochrana Bratislavy proti veľkým vodám I. a II. 
etapa“, „Rekonštrukcia ĽOH Dunaja hkm 22,5 – 25,3“ a tiež stavby 
spolufi nancované zo štátneho rozpočtu „Úprava hrádze Maliny I. 
a III. etapa a „Rekonštrukcia ĽOH Hrona Malá nad Hronom“. (obr. 1)

Projekt prioritných preventívnych protipovodňových opat-

rení v SR, intravilány miest Bratislava, Banská Bystrica a Pre-

šov“,
V  lete roku 2002 zasiahli extrémne povodne rozsiahle územia 

v Nemecku, v Rakúsku, v Česku a sčasti aj na Slovensku a spôsobili 
obrovské škody. To viedlo Európsku komisiu k vytvoreniu podmie-
nok pre fi nancovanie preventívnych protipovodňových opatrení 

z jej zdrojov. Technická pomoc na prípravu jednotlivých projektov 
bola fi nancovaná z programu ISPA a predpokladalo sa, že realizá-
cia samotných navrhnutých projektov bude fi nancovaná zo štruk-
turálnych fondov a aj z kohézneho fondu. Prínosom pre úspešnú 
prípravu projektu bol fakt, že už v decembri 2001 bola správcovi 
toku k dispozícii štúdia Ochrana hlavného mesta Bratislavy pred 

veľkými vodami. Obstarávateľom štúdie bolo Ministerstvo pôdo-
hospodárstva SR, jej zhotoviteľom Hydroconsult Bratislava. Štúdia 
poslúžila ako základný podklad pre posúdenie potrieb úprav na 
jestvujúcich objektoch tvoriacich ochrannú líniu proti veľkým vo-
dám. O necelé dva roky, pri aplikácii praktickej skúsenosti s povod-
ňou v auguste 2002, ktorá zreteľne preukázala slabé miesta vtedaj-
šieho systému ochranných línií, dochádza k   spresňovaniu rieše-
ní koncepcie ochrany mesta, ako aj záverov z vyššie uvedenej štú-
die. Dôležitý krok v príprave projektu „Bratislava – Protipovodňová 
ochrana“ sa udial v apríli 2004, kedy bola ukončená verejná súťaž 
na dodávku technickej pomoci pre projekt „Odborná pomoc pri 

príprave prioritných preventívnych protipovodňových opat-

rení v SR, intravilány miest Bratislava, Banská Bystrica a Pre-

šov“, a následne bola podpísaná zmluva so združením zahranič-
ných fi riem Ingenierbüro EDR a Omikron Kapa. Úlohou technickej 
asistencie bolo posúdenie existujúcej dokumentácie a  štúdií, vy-
pracovanie štúdií uskutočniteľnosti, analýzy nákladov a  úžitkov 
(Cost–Benefi t analýza), vypracovanie zámeru pre posúdenie vply-
vov na životné prostredie EIA, vypracovanie žiadosti o poskytnu-
tie pomoci z Kohézneho fondu a príprava projektových dokumen-
tácií pre územné rozhodnutie. V  projekte „Odborná pomoc....“ sa 

obr. 2
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rátalo aj s účinnosťou opatrení, ktoré sa už predtým začali postup-
ne realizovať – predovšetkým išlo o rozšírenie koryta Dunaja z te-
rajších 300 na 400 m a o čiastočné vyrovnanie dvoch morfologicky 
nevhodných protismerných oblúkov v úseku rieky pod Prístavným 
mostom. Po predložení žiadosti o poskytnutie pomoci na projekt 

„Bratislava – protipovodňová ochrana“ nasledovalo jej detailné 
posudzovanie odbornými špecialistami Európskej komisie. Európ-
ska komisia o  poskytnutí pomoci na projekt z  Kohézneho fondu 
rozhodla v decembri 2005. Podľa rozhodnutia sú výdavky týkajú-
ce sa projektu oprávnené do 31.12.2010. Miera pomoci ES poskyt-
nutej na projekt predstavuje 85 % oprávnených nákladov, pričom 
maximálna čiastka pomoci predstavovala 26 552 936 EUR. Štátny 
rozpočet SR sa podieľal na spolufi nancovaní 10 % a 5 % z oprávne-
ných nákladov projektu bola hradená zo zdrojov Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š.p. Projektová príprava pokračovala 
spracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
pre jednotlivé úseky (tzv. aktivity). Projekt bol rozdelený na 8 sta-
vieb – aktivít, pričom neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj 9. ak-
tivita – plavidlo vybavené meracím zariadením na meranie prieto-
ku, rýchlosti prúdenia, morfológie riečneho koryta a spracovanie 
údajov. V júni 2006 už boli vydané územné rozhodnutia na všetky 
aktivity a vzápätí bol odštartovaný proces verejného obstarávania. 
Verejná súťaž na dodávku projektových a  stavebných prác vyvr-
cholila podpísaním zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom dňa 24. 
1. 2007. Hlavné ciele projektu boli primeraná ochrana dotknutého 
obyvateľstva pred povodňami v záujmovom území (hlavné mesto 
SR Bratislava a  obce na Žitnom Ostrove), predchádzanie vzni-
ku ekonomických škôd a  environmentálnych škôd v  záujmovom 
území, vrátane ochrany zdrojov pitnej vody a ochrany poľnohos-
podárskej pôdy pred kontamináciou. Projekt preto riešil medze-
ry a nedostatočne chránené úseky existujúceho protipovodňové-

ho systému, ktorý bol v minulosti vybudovaný na ochranu Bratisla-
vy a tiež  ochranu rozsiahleho územia západoslovenského regió-
nu. Vysoké prietoky rieky Dunaj počas povodní, morfológia terénu 
v kombinácii s prípadným porušením (resp. prekročením kapaci-
ty) protipovodňových línií by mali katastrofálne následky: zapla-
venie 383 km2 zastavaného mestského územia a 2000 km2 poľno-
hospodárskej pôdy, čo by priamo ohrozilo okolo pol milióna oby-
vateľov západoslovenského regiónu. Práce na rozostavanej stav-
be „Protipovodňová ochrana Bratislavy“ – aktivity v centre mesta, 
aktivita 5 v mestskej časti Devín a aktivita 6b v Devínskej Novej Vsi 
načas prerušila už spomínaná letná povodeň v  roku 2009. Vtedy 
sa dunajské vody dostali (síce neškodne a symbolicky) prvý raz za 
ochranné línie hlavného mesta. Veríme, že to bolo prvý aj posled-
ný krát. (obr. 2). Táto povodeň neohrozila plánovaný postup prác 
a celá stavba bola ukončená v r. 2010. O necelé tri roky ju už nao-
zaj dôkladne preverila júnová povodeň 2013. V prípade zlyhania 
napr. ľavostrannej protipovodňovej by boli zaplavené okrem cen-
tra mesta aj východné mestské časti so sídliskami, s priemyselnou 
zónou a  následne územie Žitného ostrova. Na pravom brehu by 
v prípade zlyhania ochrannej línie bola postihnutá najväčšia bra-
tislavská mestská časť Petržalka so 150 tisíc obyvateľmi, mestské 
časti Rusovce, Jarovce a Čunovo a následne územia s obcami v Ra-
kúsku a Maďarsku (obr. 3).

ZÁVER 
Napriek významnosti povodňovej situácie v  júni 2013 boli na 

slovenskom úseku Dunaja, vďaka prijatým protipovodňovým 
opatreniam materiálne škody len minimálne. Táto skutočnosť po-
tvrdzuje erudovanosť zamestnancov OZ Bratislava a vysokú efek-
tívnosť prostriedkov vynaložených na protipovodňovú ochranu 
v porovnaní s materiálnymi škodami, ktoré mohli nastať bez takej-
to ochrany. Rovnako, ak porovnáme reálne škody pri povodniach 
v r. 1997 a 2006 v  slovenskej časti povodia Moravy nezostáva nič 
iné, len konštatovať, že preventívne opatrenia sú a budú vždy nad-
mieru efektívne. Osobitne treba zdôrazniť aj nezanedbateľný fakt, 
že počas všetkých uvedených povodní neprišlo ani raz k stratám 
na ľudských životoch.

Literatúra:
[1] Informácie o priebehu a následkoch povodní na území SR, http://www.minzp.sk/
sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/sprava-priebehu-nasledkoch-
-povodni-uzemi-sr
[2] Sabo J., Realizácia projektu Bratislava – protipovodňová ochrana,

Vodohospodársky spravodajca 7-8/2012, s. 5
[3] Povodeň na Dunaji 2013, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, júl 
2013
[4] Interné materiály a správy SVP, š .p., OZ Bratislava
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ÚVOD
Striedanie období bohatých na dážď 

s obdobiami bez zrážok sa v poslednom 
období stáva fenoménom našich zeme-
pisných šírok. Po hydrologicky mimo-
riadnych rokoch 2010 až 2012 bol aj prvý 
polrok roka 2013 extrémny. Celkový úhrn 
zrážok sa za prvý polrok na niektorých 
miestach na juhu Slovenska pohyboval 
na úrovni ročného normálu, ojedinele ho 
aj prekročil, čo sa prejavilo aj na hydrolo-
gických pomeroch.

ATMOSFÉRICKÉ ZRÁŽKY
Prvý polrok 2013 ako celok sa v rámci 

Slovenska vyznačoval veľkou priestoro-
vou variabilitou úhrnov atmosférických 
zrážok. Počas prvých šiestich mesiacov 
spadlo absolútne najviac zrážok najmä 
v pohoriach v centrálnej časti Slovenska 
– Nízke Tatry, Poľana, Slovenské rudoho-
rie. V porovnaní s ročným normálom at-
mosférických zrážok však najviac zasiah-
nuté boli oblasti na juhu Slovenska – pre-
dovšetkým povodia Ipľa, Slanej a Bodvy, 
kde sa celkový úhrn zrážok za prvý pol-
rok pohyboval na úrovni ročného nor-
málu, ojedinele ho aj prekročil. Sever Slo-
venska bol v prvom polroku 2013 prevaž-
ne zrážkovo podnormálny (obr. 1).

V prvých troch mesiacoch roka bol na 
celom území Slovenska zaznamenaný 
nadbytok atmosférických zrážok. V  zim-
ných mesiacoch sa tieto zrážky akumu-
lovali v  snehovej pokrývke. Vo  februá-
ri boli v  povodiach horného Hrona, Sla-
nej a  Bodvy vyhodnotené doteraz naj-

vyššie zásoby vody v snehovej pokrývke 
od začiatku ich vyhodnocovania. Aj keď 
sa počas zimy striedali obdobia akumulá-
cie vody v snehu a významného odtoku 
z  nej v  dôsledku tekutých zrážok a  pre-
chodných oteplení, boli ešte aj v druhej 
polovici apríla na niektorých povodiach 
(horný Váh, Hron, Slaná, Hornád, Poprad) 
vyhodnotené snehové zásoby, ktoré na-
ďalej ovplyvňovali odtokové pomery. Sa-
motný apríl skončil ako jediný mesiac 
prvého polroka zrážkovo podnormálny 
s  priemerným  defi citom zrážok 36 mm 
na strednom a  18 mm na východnom 
Slovensku.

V máji a júni sa striedali obdobia fron-
tálnych viacdenných, aj intenzívnych, 
a  konvektívnych zrážok (lokálne búr-
ky) s  krátkymi bezzrážkovými periódami. 
Toto zrážkovo premenlivé obdobie bolo 
zakončené v  poslednej júnovej dekáde 
(24. – 25.) prívalovými zrážkami viazanými 
na búrky na zvlnenom studenom fronte.

V  dôsledku uvedených zrážkových 
pomerov sa v prvom polroku 2013 v po-
vodiach stredného a  východného Slo-
venska, okrem povodia horného Váhu, 
vyskytlo viacero povodňových situácií.

POVODŇOVÉ SITUÁCIE 
V POVODIACH HRONA, IPĽA 
A SLANEJ

Výdatné zrážky vo forme dažďa, výraz-
né oteplenie a s ním spojené topenie sa 
snehovej pokrývky boli koncom februá-
ra hlavnými príčinami vzniku povodňo-
vej situácie na  dolnom Hrone, v  povodí 

Ipľa, na prítokoch Slanej a  dolnej Rima-
ve. Najhoršia situácia bola v dolných čas-
tiach prítokov stredného a dolného Ipľa. 
Vo vodomerných staniciach na prítokoch 
Suchá, Tisovník, Stará rieka, Krtíš, Krupi-
nica, Štiavnica boli prekročené hladiny 
zodpovedajúce 2. stupňu povodňovej 
aktivity (SPA), v Plášťovciach na Litave 3. 
SPA. Taktiež hlavný tok Ipeľ vo svojej dol-
nej časti kulminoval pri 2. (Salka), resp. 3. 
SPA (Vyškovce nad Ipľom). 

Na dolnom Hrone a  jeho prítokoch 
(Podlužianka, Sikenica), rovnako aj na 
pravostranných prítokoch Slanej (Muráň, 
Turiec) a dolnej Rimavy kulminačné vod-
né stavy prekročili hladiny zodpoveda-
júce hodnotám 1. SPA, iba v Kalinčiako-
ve na Sikenici 2. SPA. Kulminačné prieto-
ky sa pohybovali na úrovni prietokov vy-
skytujúcich sa priemerne raz za rok až päť 
rokov. V  Plášťovciach na Litave hodno-
ta kulminačného prietoku zodpovedala 
prietoku s  pravdepodobnosťou opako-
vania raz za 20 rokov.

Ďalšia povodňová situácia spojená 
s  výrazným oteplením, tekutými zráž-
kami a  topením sa snehu prišla v prvej 
polovici marca. Výdatne zrážky zasiah-
li predovšetkým  južné časti Sloven-
ského stredohoria. Vodné toky, hlav-
ne prítoky Slatiny (Neresnica), stredné-
ho Hrona (Jasenica) a dolného Ipľa (Kru-
pinica, Štiavnica) zareagovali rýchlymi 
a výraznými vzostupmi vodných hladín 
s  prekročením 1. – 3. SPA. Prekročenie 
vodných hladín zodpovedajúcich SPA 
bolo registrované aj vo vodomerných 

Začiatok roka 2013 charakterizovala zrážkovo veľmi bohatá zima. Vyznačovala sa striedaním niekoľkých období akumulácie 

vody v snehovej pokrývke a následným topením sa snehu. A práve topenie sa snehu, často sprevádzané dažďom, viedlo 

v  mesiacoch január až apríl 2013 k  viacerým povodňovým situáciám práve na juhu stredného a  východného Slovenska. 

V nasledujúcich mesiacoch, v druhej polovici jari a na začiatku leta, sa pridali aj zrážky z búrkových lejakov s následnými 

početnými lokálnymi prívalovými povodňami na menších tokoch. V predkladanom príspevku sa preto zameriame na ana-

lýzu hydrometeorologických príčin vzniku a vývoja povodňových situácií v prvom polroku 2013 na strednom a východnom 

Slovensku.
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staniciach na Hrone (1. – 2. SPA), dol-
nom Ipli (1. SPA) a v povodí Slanej s Ri-
mavou (1. – 2. SPA). 

Nasledujúca vlna výdatných zrážok za-
siahla znova najmä južnú časť Slovenské-
ho stredohoria, návetria Starohorských 
vrchov a východnej časti Nízkych Tatier. 
Po prechodných poklesoch vodných hla-
dín došlo k  ich opätovnému vzostupu 
a  vo všetkých povodiach  boli opakova-
ne prekročené hladiny zodpovedajúce 1. 
– 3. SPA. Kulminačné prietoky počas tej-
to povodňovej situácie dosiahli väčšinou 
hodnoty prietokov vyskytujúcich sa prie-
merne raz za 1 až 2 roky, v Gemerskej Vsi 
na Turci a v Lenartovciach na Slanej raz 
za 2 až 5 rokov. 

Výdatné zrážky, čiastočne naakumulo-
vané aj v snehovej pokrývke, vysoká na-
sýtenosť povodí a oteplenie boli príčinou 
ďalšej, tentoraz veľkonočnej povodňovej 
situácie na prelome marca a apríla. Naj-
horšia situácia bola na prítokoch stred-
ného a dolného Hrona (Neresnica, Podlu-
žianka, Sikenica) a na prítokoch stredné-
ho a dolného Ipľa (Krtíš, Krupinica, Litava, 
Štiavnica, Búr), kde boli v  operatívnych 
vodomerných staniciach prekročené hla-
diny zodpovedajúce 3. SPA. Taktiež Ipeľ 
vo svojej dolnej časti vo Vyškovciach nad 
Ipľom kulminoval pri 3. SPA. Štatisticky 
najvýznamnejšie kulminačné prietoky 
mali pravdepodobnosť opakovania raz 
za 50 rokov (Litava v Plášťovciach), raz za 
20 až 50 rokov (Štiavnica v Horných Se-
merovciach), raz za 10 až 20 rokov (Sike-
nica v Kalinčiakove) a raz za 10 rokov (Kr-
tíš v Želovciach). 

Vo vodomerných staniciach na hlav-
ných tokoch boli prekročené hladiny 1. 
– 2. SPA a kulminačné prietoky sa pohy-
bovali na úrovni 1 až 5-ročných vôd. Veľ-
konočnou povodňovou udalosťou bolo 
najmenej zasiahnuté povodie Slanej s Ri-
mavou. Kulminačné prietoky boli maxi-
málne na úrovni 1 – 2-ročných vôd, iba 
vo Vlkyni na Rimave 2 – 5-ročnej vody.

Frontálne viacdenné zrážky, aj inten-
zívne, a konvektívne zrážky vo forme lo-
kálnych prehánok a búrok sa v máji a júni 
striedali s  krátkymi bezzrážkovými pe-
riódami. V  dôsledku vysokej nasýtenos-
ti povodí bola reakcia vodných tokov na 
lokálne intenzívne zrážky veľmi rýchla. 
Výrazné lokálne vzostupy vodných hla-
dín boli zaznamenané vo všetkých povo-
diach, ale najmä na nami nemonitorova-
ných a často bezmenných tokoch. Tieto 
prívalové povodne spôsobili spolu s ná-
nosmi bahna a  kameňov  vo viacerých 
obciach veľké materiálne škody.

Začiatkom mája (3. 5.) boli najviac 
postihnuté obce na prítokoch dolného 
Ipľa. Hladiny zodpovedajúce 1. – 3. SPA 
boli prekročené v  operatívnych vodo-
merných staniciach na prítokoch dolné-
ho Ipľa – Krupinici, Litave a Štiavnici, a 1. 
– 2. SPA v povodí Hrona (Hronec – Čier-
ny Hron, B. Bystrica – Hron). Kulminač-
ný prietok v  Horných Semerovciach na 
Štiavnici dosiahol hodnotu prietoku, vy-
skytujúceho sa v priemere raz za 5 rokov. 

V  polovici mája (12. 5.) sa lokálne po-
vodne vyskytli v Očovej a v Rožňave. Situá-
cia z polovice mája sa v niektorých obciach 
zopakovala aj začiatkom júna – v  Očovej 

(6. 6.), v Teranoch a v Šahách (10.6.), ako aj 
na nami monitorovaných prítokoch dol-
ného Ipľa a dolného Hrona (Krupinici, Lita-
ve, Štiavnici, Búre, Sikenici a Podlužianke). 
Kulminačné vodné stavy neprekročili hla-
diny zodpovedajúce 2. SPA. 

V  dôsledku vysokej hladiny Dunaja 
boli zaplavené aj obce v povodiach dol-
ného Hrona a  dolného Ipľa (Kamenica 
nad Hronom, Chľaba). V  Salke kulmino-
vala hladina Ipľa, ovplyvnená vzdutím 
z Dunaja, 9.6. tesne pod úrovňou 2. SPA. 

Júnové lokálne povodne vyvrcholili 
koncom mesiaca (24.6.), kedy spadlo na 
viacerých miestach na Horehroní a v po-
vodí Čierneho Hrona väčšinou len v prie-
behu 4 hodín viac ako 70 mm zrážok 
a  v  povodí Rimavy viac ako 60 mm zrá-
žok. Štvorhodinové úhrny zrážok dosa-
hovali takmer hodnoty dlhodobých me-
sačných júnových úhrnov zrážok. Kulmi-
načné vodné stavy v Hronci na Čiernom 
Hrone a  v  Kokave nad Rimavicou na Ri-
mavici prekročili (obr. 2) hodnoty hla-
dín zodpovedajúce 3. SPA a kulminačné 
prietoky boli na úrovni 20-ročných vôd.

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA 
NA TOKOCH VÝCHODNÉHO 
SLOVENSKA

Prechodné oteplenia spojené s  teku-
tými zrážkami v dňoch 14. – 16. 1. a 20. 
–  22. 1. u nás a v západnej časti Ukraji-
ny, spôsobili výrazné vzostupy vodných 
hladín na tokoch východného Slovenska. 

Kulminačné prietoky na vodomer-
ných staniciach, na ktorých boli zazna-
menané hladiny zodpovedajúce SPA, 

obr. 1 Úhrn atmosférických zrá-
žok na Slovensku za 1. polrok 2013 
v  percentách ročného normálu at-
mosférických zrážok
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boli na úrovni prietokov s pravdepodob-
nosťou opakovania maximálne raz za rok. 

Povodňová situácia z  januára pokra-
čovala aj vo februári, čo zapríčinili zrážky 
z  prelomu mesiacov, opätovné oteple-
nie, následné topenie sa snehu v západ-
nej časti Ukrajiny a  dotekanie. Na Bod-
ve, Olšave a  Chlmci dosiahli kulminač-
né prietoky hodnoty prietokov vyskytu-
júcich sa v priemere raz za 2 až 5 rokov 
pri prekročení hladín zodpovedajúcich 2. 
SPA. Najvýraznejší vzostup bol zazname-
naný na Roňave, kde maximálny vodný 
stav dosiahol hodnotu 3. SPA. Vo vodo-
merných staniciach na Latorici a  Bodro-
gu boli februárové kulminácie na úrovni 
1. SPA a kulminačné prietoky boli nižšie 
ako hodnota 1-ročného prietoku. 

Hydrologická situácia na tokoch vý-
chodného Slovenska sa znova zhoršila 
v priebehu prvej a druhej marcovej deká-
dy, kedy zmiešané a tekuté zrážky v kom-

binácii a  oteplením a  následným tope-
ním sa snehu spôsobili vzostupy vod-
ných hladín s  prekročením SPA v  povo-
dí Hornádu, na Laborci a  v  dolnej časti 
povodia Bodrogu. Hladiny zodpoveda-
júce 2. SPA boli prekročené na Roňave 
v Michaľanoch, na Latorici vo Veľkých Ka-
pušanoch a na Toryse v Košických Olša-
noch. Kulminačné prietoky sa pohybo-
vali maximálne na úrovni 1-ročných vôd. 
Vysoké vodné stavy pretrvávali na to-
koch počas celého mesiaca.

Koncom marca došlo v dôsledku ďal-

šieho oteplenia, tekutých zrážok a  ná-
sledného topenia sa snehu k ich opätov-
nému vzostupu. 1. SPA boli prekročené 
najmä vo vodomerných staniciach v po-
vodí Hornádu. Kulminačné prietoky za-
znamenané na prelome marca a  apríla 
boli na úrovni prietokov s pravdepodob-
nosťou opakovania maximálne raz za rok.

Povodňová situácia na tokoch vý-
chodného Slovenska pokračovala po 
prechodnom poklese vodných hladín aj 
začiatkom apríla. Hladiny zodpovedajú-
ce 2. SPA boli dosiahnuté v povodí Tory-
sy, Bodvy a  v  dolnej časti povodia Bod-
rogu. Prekročenie 3. SPA bolo zazname-
nané na Olšave v  Bohdanovciach a  na 
Roňave v Michaľanoch. Kulminačné prie-
toky dosiahli hodnoty prietokov vysky-
tujúcich sa v priemere raz za 1 až 2 roky. 
Vodné stavy zodpovedajúce hladinám 
SPA pretrvávali na Latorici a  Bodrogu 
takmer celý mesiac.

V  dôsledku zvýšených vodných sta-
vov, oteplenia a snehových zásob vo vyš-
ších polohách došlo v polovici apríla naj-
mä v  povodí Hornádu k  vzostupu vod-
ných stavov a  následnému prekroče-
niu hladín zodpovedajúcich 1., resp. 2. 
SPA (Torysa v  Košických Olšanoch, Hni-
lec v Švedlári). Kulminačné prietoky boli 
na úrovni prietokov s pravdepodobnos-
ťou výskytu maximálne raz za 1 – 2 roky. 

V dôsledku vysokej nasýtenosti povo-
dí a  vplyvom lokálnych prehánok a  bú-
rok v máji a v  júni došlo k viacerým po-

vodňovým situáciám, hlavne na malých 
tokoch východného Slovenska.

3. 5. bol dosiahnutý 2. SPA v Hrabuši-
ciach na toku Veľká Biela Voda, kde kul-
minačný prietok zodpovedal hodno-
te prietoku vyskytujúcemu sa v  prieme-
re raz za 10 rokov. Na nami monitorova-
ných vodomerných staniciach v  povodí 
Hornádu, Bodrogu a  Bodvy v  priebehu 
týchto dvoch mesiacov boli prekročené 
1. a 2. SPA a kulminačné prietoky sa po-
hybovali na úrovni 1 až 2 ročných vôd.

ZÁVER
Počas zimy 2012/2013 sa často strie-

dali chladné obdobia so snežením a ob-
dobia s  výrazným prechodným oteple-
ním a tekutými zrážkami. Počas chladné-
ho obdobia sa zásoby vody systematicky 
kumulovali v snehovej pokrývke. Chlad-
né obdobie vystriedalo oteplenie, kto-
ré zvýraznilo problematiku odtoku vody. 
Problémom bolo, že zemský povrch bol 
po predchádzajúcom mrazivom období 
zamrznutý a tak sa odtok vody z topiacej 
sa snehovej pokrývky zrýchľoval. Vo všet-
kých povodiach sa vyskytlo viacero po-
vodňových situácií z topiaceho sa snehu 
a dažďa. Z hydrologického hľadiska naj-
významnejšie boli zaznamenané v povo-
dí dolného Ipľa.

Po netypickej zime boli na strednom 
a východnom Slovenku extrémne aj me-
siace máj a jún s lokálnym výskytom prí-
valových povodní, ktoré zaplavili mnohé 
obce a  spolu s  nánosmi bahna a  kame-
ňov spôsobili veľké materiálne škody. 

Zvýšená frekvencia výskytu extrém-
nych meteorologických javov v  posled-
ných rokoch nám ukazuje, že extrém-
ne úhrny atmosférických zrážok spoje-
né s  mimoriadnymi prejavmi v  procese 
tvorby a  vývoja odtoku sa vzhľadom na 
fyzicko-geografi cké pomery Slovenska 
môžu vyskytnúť takmer na celom území 
a v ktoromkoľvek ročnom období.

Poďakovanie
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obr. 2 Priebeh vodných hladín v Kokave nad Rimavicou na Rimavici 24. – 26. 6. 2013 s vyznačením hladín, 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity (SPA)



12  Vodohospodársky spravodajca   11 – 12  2013

Vedecká konferencia Manažment povodí a povodňových rizík 2013

Zhodnotenie režimu v hydrologických 
rokoch 2011 a 2012

v povodiach Hron, Ipeľ a Slaná
RNDr. Helena Šipikalová, Ing. Peter Borsányi, Ing. Marián Božík, Ing. Viera Gápelová, Mgr. Róbert Chriašteľ, 

Mgr. Kateřina Hrušková, PhD., RNDr. Zuzana Kolačná, Mgr. Pavol Kováč, RNDr. Daniela Kyselová, 

Ing. František Padúch, RNDr. Jana Podolinská

Slovenský hydrometeorologický ústav, pracovisko Banská Bystrica

Ešte sme mali v pamäti povodne, ktoré sa vyskytovali takmer v každom mesiaci roku 2010 a už koncom leta 2011 začal 

druhý extrém - sucho, ktoré pretrvávalo aj v hydrologickom roku 2012. Analyzovali sme toto obdobie a príčiny, ktoré spôso-

bili tento extrém, hodnotili jeho pozíciu v časových radoch zrážok, prietokov, výdatností prameňov a hladín podzemných 

vôd v spravovaných povodiach Hrona, Ipľa a Slanej. Práve v povodiach Ipľa a Slanej sa najmarkantnejšie prejavuje klesajúci 

trend ročných prietokov. Pri hodnotení sme použili údaje zo staníc štátnej hydrologickej a meteorologickej siete, ktoré sú 

uložené v databázových systémoch SHMÚ.

ČASOVÉ RADY PRIEMERNÝCH 
ROČNÝCH HODNÔT

ZRÁŽKY A ODTOK
V časových radoch vybraných staníc s dl-

hodobým pozorovaním za obdobie 1961 – 
2012 v  hodnotených povodiach sleduje-
me trend poklesu ročných hodnôt prieto-
kov, ale pri ročných zrážkach sa stretávame 
s poklesom, vyrovnanosťou, ako aj slabým 
vzostupom (obr. 1). Zaujímavým faktom je 
skutočnosť, že rok 2012 fi guruje v údajoch 
medzi piatimi najnižšími ročnými prietokmi 
vo vodomerných staniciach v každom po-
vodí, v  zrážkomerných staniciach sa však 
nenachádza medzi piatimi najnižšími roč-
nými úhrnmi ani v  jednom povodí. Roky 
s  najnižším ročným úhrnom zrážok samo-
zrejme nemusia byť totožné s rokmi s naj-
nižším odtokom, ale to, že pri ročných úhr-
noch zrážok blížiacich sa k  priemerným 
hodnotám sa vyskytne rok s takým nízkym 
odtokom ako v roku 2012 nebýva často.

PODZEMNÉ VODY
Na hodnotenie sme použili neovplyv-

nené, minimálne 40-ročné rady pozoro-
vaní hladín podzemných vôd a minimálne 
30-ročné rady pozorovaní výdatností pra-
meňov.

Rady priemerných ročných výdatností 
sa prejavili ako vyrovnané, alebo len s ne-
výrazným trendom vzostupu, resp. pokle-
su. Obdobie rokov 2011 a 2012 predstavuje 
jednoznačne najvýraznejší pokles priemer-

ných ročných výdatností za celé pozoro-
vacie obdobie a rok 2012 môžeme zaradiť 
medzi roky s najnižšou priemernou ročnou 
výdatnosťou.

Podzemné vody v užšej pririečnej zóne 
dolného Hrona, stredného Ipľa a Slanej vy-
kazujú za pozorovacie obdobie prevažne 
klesajúci trend priemerných ročných úrovní 
hladín. V niekoľkých prípadoch sme v hod-
notených rokoch zaznamenali aj najnižšiu 
priemernú ročnú úroveň hladiny za celé ob-
dobie, hlavne v  povodí Slanej. V  širšej pri-
riečnej zóne tokov sa neprejavili výraznej-
šie trendy poklesu alebo vzostupu. Priebeh 
a trendy ročných hodnôt vybraných staníc 
znázorňuje obr. 2.

PRIEBEH ZRÁŽOK, ODTOKU 

A PODZEMNÝCH VÔD V ROKOCH 

2011 – 2012

ZRÁŽKY A ODTOK

Priebeh priemerných mesačných zrážok 
a odtoku v ústí Hrona, Ipľa a Slanej v profi -
le štátnej hranice za obdobie hydrologic-
kých rokov 2011-2012 dokumentuje obr. 3. 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok na 
povodie za hodnotené hydrologické roky 
boli odvodené s  využitím mapovej algeb-
ry v prostredí GIS. Ako podkladový materi-
ál pre výpočet priemerných mesačných úhr-
nov zrážok na povodie boli použité rastro-
vé mapy mesačných úhrnov atmosférických 
zrážok, ktoré boli zostrojené na Odbore Kli-
matologickej služby SHMÚ na základe bo-

dových údajov z  profesionálnych a  dobro-
voľníckych klimatologických staníc. Na we-
bovej stránke http://www.shmu.sk/sk/?pa-
ge=1&id=klimat_mesacnemapy sú tieto 
mapy dostupné v  obrázkovej forme. Prie-
merné mesačné prietoky boli odvodené 
z  uzáverových vodomerných staníc v  ús-
tiach, resp. na štátnej hranici. K absolútnym 
hodnotám v  ľavej časti obrázku sú znázor-
nené aj relatívne hodnoty v percentách pre 
každé povodie. Percentuálne hodnoty pre 
zrážky boli vypočítané k  príslušnému me-
sačnému normálu atmosférických zrážok za 
obdobie 1961 – 1990, pre odtok k  prísluš-
ným dlhodobým mesačným hodnotám za 
obdobie 1961 – 2000.

Z porovnania hodnôt v jednotlivých po-
vodiach vidíme veľmi podobný priebeh 
hodnotených charakteristík v období 2011 
– 2012, len intenzita poklesov a vzostupov 
je rozdielna.

Hydrologický rok 2011 začal vysoký-
mi hodnotami zrážok a  odtoku. V  povodí 
Ipľa a  Slanej boli zrážky v  novembri okolo 
200 %, v povodí Hrona 150 % príslušného 
normálu. Zrážkovo nadnormálny bol ešte 
marec, jún a júl, v ktorom boli najvyššie me-
sačné úhrny za hydrologický rok 2011 vo 
všetkých troch hodnotených povodiach. 
Od augusta do novembra boli zrážkové 
úhrny hlboko pod normálmi, v  novembri 
takmer nulové. Hydrologický rok 2012 teda 
začal takmer bezzrážkovým novembrom, 
v decembri a januári dosahovali úhrny 100 
– 150  % hodnôt normálu, no od februára 
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až do júna boli opäť podnormálne a v po-
vodí Ipľa a Slanej bol marec dokonca opäť 
takmer bez zrážok. Jún sa pohyboval oko-
lo normálu, júl okolo 200 – 270 % normá-
lu a  bol najbohatším mesiacom na zrážky 
v  roku 2012. Po veľmi suchom auguste sa 
september priblížil k normálu a záver roka 
bol daždivý, október bol na úrovni 220-
250 % svojho normálu.

Odtok v prvých troch mesiacoch hydro-
logického roku 2011 bol mimoriadne nad-
priemerný, v decembri 2010 sa pohyboval 
od 270 do 450  % príslušných dlhodobých 
hodnôt. V tomto mesiaci sa vyskytli aj naj-

Vedecká konferencia Manažment povodí a povodňových rizík 2013

obr. 1 Trendy ročných úhrnov zrážok (mm) a priemerných ročných prietokov (m3.s-1) za obdobie 1931-2012 vo vybraných staniciach s dlhodobým pozorovaním.

obr. 2 Priemerné ročné úrovne hladín (m n. m.) a výdatností prameňov (l.s-1) vo vybraných objektoch monito-
rovacej siete kvantity podzemných vôd a ich trendy.



14  Vodohospodársky spravodajca   11 – 12  2013

väčšie mesačné hodnoty odtoku v absolút-
nych hodnotách za hodnotené obdobie. 
Do februára klesli hodnoty na priemerné a  
vzostup v  marci   spôsobil, že ich môžeme 
hodnotiť ako priemerné. V apríli a máji pri 
poklese sa už odtok pohyboval okolo 50 % 
príslušných dlhodobých hodnôt. Zrážky 
spôsobili v júni veľmi slabý, no v júli už vý-
razný vzostup odtoku až na 200 % dlhodo-
bých hodnôt v povodí Hrona a 130 – 140 % 
v povodí Slanej a Ipľa. V auguste pri slabom 
poklese až vyrovnanosti sa vyskytovali ešte 
nadpriemerné hodnoty. V  septembri od-
tok výrazne klesol a tieto hodnoty len s ma-

lými zmenami zotrvávali do januára, resp. 
februára. Vo februári dosahovali mesačné 
odtoky len 25 – 45 % príslušných dlhodo-
bých hodnôt. Malé zvýšenie odtoku v mar-
ci spôsobilo topenie sa snehu, no napriek 
pomerne vysokým zásobám vody v  sne-
hovej pokrývke chýbal v  povodiach typic-
ký jarný odtok. Príčinou bolo bezzrážko-
vé obdobie v marci, nadpriemerné teploty 
vzduchu, nadpriemerné hodnoty trvania sl-
nečného svitu a pomerne veterné počasie, 
ktoré výrazne podporilo sublimáciu snehu. 
To spôsobilo, že v povodí Ipľa a Slanej od-
tok v marci predstavoval len okolo 25 % dl-

hodobých priemerov. Od apríla až do sep-
tembra nasleduje postupný pokles odtoku, 
striedajúci sa vyrovnanosťou napriek výsky-
tu pomerne vysokých úhrnov zrážok v me-
siacoch jún a  júl. Letné výdatné zrážky sa 
len málo prejavili na odtoku. V  septembri 
predstavuje odtok na Hrone 40  %, na Sla-
nej 42 % a na Ipli 22 % dlhodobých hodnôt. 
Zrážky v  septembri a  októbri už spôsobili 
slabý vzostup prietokov, ale hodnoty zosta-
li stále podpriemerné. Z hodnotenia vyplý-
va, že od septembra 2011 až do konca roku 
2012 boli všetky mesačné hodnoty v povo-
diach podpriemerné.

Vedecká konferencia Manažment povodí a povodňových rizík 2013

Obr. 3. Mesačné úhrny zrážok na povodie a odtoku v období 2011-2012 ako aj ich percentuálne vyjadrenie k príslušným dlhodobým mesačným hodnotám.
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Za hodnotené obdobie bol v  dlhodo-
bých vodomerných staniciach dosiahnutý 
najnižší priemerný mesačný prietok v  de-
cembri 2011,   januári 2012 a  septembri 
2012 v Dolnej Lehote na Vajskovskom po-
toku, v  júni 2012 v Holiši na Ipli, v  januári, 
februári a máji 2012 v Dobšinej na Dobšin-
skom potoku, v  septembri 2012 v Štítniku 
na Štítniku a v marci a apríli 2012 v Lehote 
nad Rimavicou na Rimavici.

Minimálne priemerné denné prietoky sa 
vyskytli v zimnej depresii v januári resp. vo 
februári alebo v  letnej od júla do septem-
bra v roku 2012. Ich hodnoty sa pohybova-
li väčšinou medzi Q355d – Q364d, ale v niekto-
rých staniciach klesli aj pod Q364d. Vo vodo-
merných staniciach vplyvom nedostatku 
zrážok vyschol Kocanský potok vo Vígľaši - 
Pstruši v júni, júli, auguste a septembri, Di-
vínsky potok v  Divíne v  júli, auguste, sep-

tembri a  októbri a  Turiec v  Gemerskej Vsi 
v  auguste a  septembri. Absolútne denné 
minimá v  dlhodobo pozorujúcich stani-
ciach neboli podkročené.

V najsuchšom roku 2012 za obdobie po-
zorovania bol vo vodomernej stanici Holi-
ša – Ipeľ dlhodobý 355-denný prietok pod-
kročený 79 dní, v druhom najsuchšom roku 
1943 až 150 dní. V  stanici Štítnik – Štítnik 
bol rok 2012 druhý najsuchší a 355-denný 
prietok podkročený 105 dní v  roku, v  naj-
suchšom roku 1993 až 126 dní. M-denné 
prietoky v piatich najsuchších rokoch uve-
dených staníc znázorňuje obr. 4.

PODZEMNÉ VODY
Obdobie rokov 2011 a  2012 predsta-

vuje výrazný pokles výdatností prameňov. 
Minimálne výdatnosti v  roku 2012 vo väč-
šine posudzovaných prameňov mali hod-

notu 300 – 355 dennej výdatnosti za po-
zorovacie obdobie, ojedinele dosiahli mi-
nimum hlavne v hornej časti povodia Hro-
na a v krasových oblastiach povodia Slanej.

Obdobie rokov 2011 a 2012 predstavuje 
výrazný pokles aj v hladinách podzemných 
vôd, s výnimkou vysokých pravostranných 
terás dolného Hrona, ktoré boli v roku 2012 
vo vzostupe. Minimálne hladiny v  roku 
2012 dosahovali hodnoty 300 – 355-den-
nej hladiny podzemnej vody vo väčšine 
objektov. K  dosiahnutiu alebo podkroče-
niu dlhodobých minimálnych hladín doš-
lo v hornej a strednej časti povodia Hrona, 
na strednom Ipli a dolnej Rimave. Priebeh 
priemerných mesačných hodnôt výdatnos-
tí prameňov a  hladín podzemných vôd je 
na obr. 5.

Hladiny podzemných vôd v  alúviách 
majú spojitosť s hladinami povrchových to-
kov, ich reakcia na vzostupy hladín povr-
chových vôd je pomalá a má značnú zotr-
vačnosť. Samozrejme záleží aj na vzdiale-
nosti od povrchového toku a hydrogeolo-
gickej štruktúry, v  ktorej sa nachádza. Na 
obr. 6 sú porovnané denné hodnoty uzá-
verových profi lov Hrona, Ipľa a hladiny naj-
bližších sond.

ZÁVER
Hodnotenie režimu zrážok, odtoku 

a  podzemných vôd v  hydrologických ro-
koch 2011 a  2012 v  povodiach Hron, Ipeľ 
a Slaná ukázalo výnimočnosť obdobia v do-
teraz pozorovaných časových radoch. Aj 
keď sa priemerné ročné úhrny zrážok blížili 
k normálom, ich rozloženie v roku bolo ne-
typické. V obidvoch rokoch sa vyskytli nízke 
úhrny zrážok v zimnom a jesennom obdo-
bí a naopak vysoké úhrny v letných mesia-
coch. Na konci zimy a na jar 2012 sa vyskyt-
li nadpriemerné teploty vzduchu, nadprie-
merné hodnoty trvania slnečného svitu 
a  pomerne veterné počasie, čo spôsobilo 
sublimáciu snehu zo snehovej pokrývky. 
Tieto faktory spôsobili nízke hodnoty povr-
chového a  podzemného odtoku v  jarnom 
období a   podpriemerné hodnoty prieto-
kov, výdatností prameňov a  na mnohých 
sondách aj hladiny podzemných vôd od 
septembra 2011 až do konca hydrologické-
ho roku 2012. To zapríčinilo extrémne nízke 
ročné hodnoty  roku 2012.

Vplyvom globálneho otepľovania v bu-
dúcnosti je veľká pravdepodobnosť výsky-
tu extrémnych poveternostných situácií 
prinášajúcich silné prívalové dažde alebo 
dlhé obdobia bez zrážok spôsobujúcich ne-
dostatok vody. Z  toho dôvodu treba zod-
povednejšie pristupovať k  užívaniu vody 
a ochrane vodných zdrojov.

Vedecká konferencia Manažment povodí a povodňových rizík 2013

obr. 6 Priemerné denné vodné stavy v uzáverových profi loch Hrona, Ipľa a hladiny podzemných vôd v najbliž-
šej sonde v m n. m.

obr.5 Priemerné mesačné hodnoty výdatností prameňov a hladín podzemných vôd.

Obr 4 M - denné prietoky v piatich najsuchších rokoch.
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Vodné nádrže – povodne a sucho
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.1 , Ing. Marián Minárik, PhD.1, 

Ing. Andrea Steranková, PhD.2, Ing. Peter Mackovjak3

1 Stavebná fakulta STU Bratislava, 2CABEX s. r.o., Bratislava, 
3Vodohospodárska výstavba, š. p., odd. TBD Košice

KRÁTKY POHĽAD DO HISTÓRIE 
VÝSTAVBY NÁDRŽÍ A PRIEHRAD

Pri reálnom výskyte sladkej vody na 
Zemi a  najmä pri jej nerovnomernom 
rozdelení v čase i v priestore je pochopi-
teľné, že história výstavby nádrží a prie-
hrad siaha do ďalekej minulosti pred na-

ším letopočtom. Historicky dokumento-
vané dôkazy o  výstavbe nádrží a  prie-
hrad v kolískach dávnovekých civilizácií 
na území Egypta, Mezopotámie, Baby-

lonskej ríše, Perzskej ríše, Rímskej ríše 
atď. siahajú do obdobia až 4000 rokov 
p.  n.  l. (Jawa v  Jordánsku, Mokhrablur 
v  Arménsku), či 2900 rokov p.  n.  l. (Mo-
eris na Níle v Egypte), ako aj známa prie-
hrada El Kafara na Níle, postavená okolo 
roku 2700 p.  n.  l. a ďalšie. 

Zo štátov Európy možno spomenúť 
najmä Španielsko, kde história výstav-
by priehrad má bohatú tradíciu. Na úze-
mí Slovenska je história výstavby nádrží 

a priehrad spätá so začiatkom 16. storo-
čia, kedy bola neďaleko Banskej Štiavni-
ce v roku 1510 postavená prvá priehrada 
Veľká Vodárenská. 

Významné postavenie vo vývoji prie-
hradného staviteľstva na našom území 
však prináleží najmä 1. polovici 18. sto-

ročia, ktorému právom patrí prívlastok 
„Zlatý vek priehradného staviteľstva“. 
Jeho vývoj podnietil banský priemy-
sel v  banskoštiavnických revíroch, kde 

Úloha umelých vodných nádrží v spoločnosti je nezastupiteľná. Je to jediný nástroj, ktorým možno aspoň čiastočne redu-

kovať nerovnomerné rozdelenie vody na Zemi v čase i v priestore. Bohatá, 7000 rokov stará história výstavby nádrží a prie-

hrad je toho dostatočným dôkazom. Bez takýchto významných technických opatrení je nemysliteľné zmysluplne a racionál-

ne hospodáriť s vodou, vytvárať zásoby vody pre obyvateľov, ale aj pre fl óru a faunu v období sucha, či prispievať k ochrane 

spoločnosti pred povodňami v období extrémnych zrážok. V príspevku je pozornosť venovaná niektorým závažným otáz-

kam, ktoré súvisia s významom nádrží v spoločnosti a s ich pozitívnymi i negatívnymi dopadmi na životné prostredie. 

obr. 1 Štiavnické tajchy

Belianska – Belianska – ©© M. Bakaljarová M. BakaljarováRozgrund – Rozgrund – ©© E. Bednárová E. Bednárová

Veľká Richňavská –  Veľká Richňavská –  ©© B. Lipták B. LiptákOttergrund – Ottergrund – ©© B. Lipták B. Lipták
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sa najmä v 17. až 19. storočí ťažili zlaté, 
strieborné a iné vzácne kovy. Za účelom 
získania vodnej energie pre odčerpáva-
nie podzemných vôd z  banských štôl-
ní, ale aj získania zásob vody pre tech-
nologické spracovanie rúd boli v  tejto 
oblasti, chudobnej na povrchové vod-
né zdroje, vybudované umelé nádrže, 
tzv. tajchy. Z  tejto unikátnej vodohos-
podárskej sústavy, ktorá si nesporne za-
slúži náš obdiv, možno spomenúť napr. 
nádrže Rozgrund, Veľká Kolpašská, Dol-
ná Vindšachtská, Veľká Vindšachtská, 
Malá a  Veľká Richňavská, Otergrund, 
Dolnohodrušská, Počúvadlo, Belianska 
a i. (obr.1). 

V  súvislosti s  históriou rozvoja a  vý-
stavby vodných stavieb na území Slo-
venka nemožno nespomenúť aj také 
skvosty, akými sú Turčekovský banský 
vodovod z  15. storočia, vodné stavby 
na Spiši (Úhorná) a v Gemerskom regió-
ne, ako významná súčasť ťažby rúd, ale-
bo klauzúry, ktoré využívali vodu ako do-
pravné médium pri ťažbe a doprave dre-
va (Korytnica, Stošky, Bacúch, Hročok 
a  i.). Koncom 19., ale najmä na začiatku 
20. storočia, v súlade s programom elek-

trifi kácie prvej ČSR z roku 1919 sa výstav-
ba nádrží a priehrad spája predovšetkým 
s  energetickými vodnými dielami. Spo-
meňme napr. dômyselnú vodohospo-
dársku energetickú sústavu Motyčky – 
Jelenec – Staré hory zo začiatku 20. sto-
ročia.

SÚČASNOSŤ VODNÝCH NÁDRŽÍ 
A PRIEHRAD NA SLOVENSKU

Slovensko našťastie nepatrí medzi 
krajiny s  akútnym nedostatkom vody. 
Prečo sa potom stavali, stavajú a  dúfaj-
me, že aj budú stavať tieto vodné stavby 
aj na našom území? Pretože severná ob-
lasť územia Slovenska je súčasťou hyd-
rologickej strechy Európy s  dopadom 
na vysokú rozkolísanosť prietokov v  to-
koch, s  typickým priebehom málovod-
ných a vodných období a tiež preto, lebo 
územie našej republiky je poznamenané 
rozmanitou geologickou a  hydrogeolo-
gickou skladbou, s rôznorodými zásoba-
mi podzemných vôd. 

A tak nerovnomerné rozdelenie vod-
ného potenciálu, striedajúce sa obdo-
bia sucha a výskyt povodňových prieto-
kov determinovali výstavbu týchto dôle-

žitých vodohospodárskych konštrukcií 
v  minulosti. V  súvislosti s  akútnymi po-
žiadavkami na protipovodňovú ochra-
nu možno spomenúť napr. výstavbu VD 
Orava (1953), či VD Vihorlat (1965), alebo 
VD Liptovská Mara a i. Potreba výstavby 
nádrží a priehrad vyvstala tiež z dôvodov 
sociologických a  najmä  ekonomických 
v  období po 2. svetovej vojne. Obnova 
a naštartovanie hospodárstva, rast život-
nej úrovne spätý s  požiadavkou rozvo-
ja priemyslu, poľnohospodárstva a ener-
getiky, zásobovania obyvateľstva pitnou 
vodou podmienil výstavbu nádrží a prie-
hrad, vodných stupňov či vodných elek-
trární (Vážska kaskáda). Tomuto povoj-
novému obdobiu hovoríme tiež „2. zla-
tý vek priehradného staviteľstva na Slo-
vensku“. 

V  súčasnosti máme na našom území 
cca 290 vodných nádrží, ktoré spadajú 
pod správu Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š. p. V nich možno aku-
mulovať 1896 mld. m3 vody. Rozhodu-
júci podiel na tomto objeme majú hlav-
ne veľké nádrže (50), ktoré sú zaradené 
do svetového registra veľkých priehrad 
(ICOLD – International Comittee on Lar-
ge Dams) (obr. 2). 

Plocha zatopená umelými vodnými 
nádržami. nezaberá ani 0,5 % celkovej 
plochy Slovenska. Ako je zrejmé, po roku 
1998 nastal vo výstavbe nádrží a  prie-
hrad u  nás útlm. Snahy vodohospodá-
rov presadiť výstavbu niektorých nádrží 
a priehrad sú dlhodobo v nemilosti rôz-
nych ekologických a  záujmových zdru-
žení. Ich zásadne odmietavý postoj k vý-
stavbe akejkoľvek nádrže v súčasnosti, či 
budúcnosti je často sprevádzaný nezna-
losťou, resp. v  súlade so zámerom „byť 
zásadne proti“, bez podloženia logic-
kých argumentov, bez ponuky náhrad-
ného racionálneho riešenia, bez rešpek-
tovania faktu, že aj človek je súčasťou ži-
votného prostredia, bez akceptovania 
skutočnosti, že hospodárenie s  vodou 
pomocou nádrží (nadlepšovanie prieto-
kov) je významným prínosom pre život-
né prostredie. V tomto ohľade majú pre 
spoločnosť významné postavenie pre-
dovšetkým vodárenské nádrže. Medzi 
plánovanými vodárenskými nádržami, 
ktorá vyvolala širokú diskusiu v  odbor-
nej i  laickej verejnosti, ale najmä dlho-
dobo prezentovaný odpor zo strany ob-
čianskych združení, je vodárenská nádrž 
Tichý potok. Argumenty pre a proti, naj-
mä však proti výstavbe tejto nádrže boli 
a sú rôzne. Do akej miery sú tieto argu-
menty relevantné a opodstatnené mož-

obr. 2 Vývoj výstavby nádrží a priehrad na Slovensku zaradených do registra ICOLD
a) počet b) akumulovaný objem

a)

b)
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no ilustrovať krátkou analýzou, zamera-
nou na pozitívne a  negatívne dopady 
vodárenských nádrží na Slovensku.

VODÁRENSKÉ NÁDRŽE NA 
SLOVENSKU – ČO NÁM DALI A ČO 
NÁM VZALI

Berúc do úvahy hodnotenia pozitív-
nych a negatívnych vplyvov nádrží a prie-
hrad na životné prostredie sa tak u Chere-
ta, ako aj u Pateru (Lukáč, M., Bednárová, E., 
2006) vyskytujú viaceré spoločné aspekty. 
Pozitívne vplyvy sú spravidla determinova-
né samotnou funkciou vodného diela, vo-
dohospodárskymi a spoločenskými požia-
davkami na vodu, ako napr. zásobovanie 

obyvateľstva pitnou vodou, zabezpečenie 
vody pre závlahy, priemysel, nadlepšova-
nie minimálnych prietokov a  zlepšenie 
kvality vody v  tokoch pod priehradou, 
ochrana pred povodňami, zabezpečenie 
podmienok pre využitie vodnej energie, 
zabezpečenie podmienok pre plavbu, 
rekreáciu a  turistický ruch v  okolí nádr-
že, chov rýb a i. Zo súboru negatívnych 
vplyvov to je najmä presídlenie obyva-
teľov zo zátopy, záber pôdy a pozemkov 
pre vybudovanie nádrže, riziko pre oby-
vateľov v údolí pod nádržou, znečistenie 

hlukom, prachom a inými vplyvmi počas 
výstavby, u  plytkovodných nádrží mož-
nosť rozvoja nemocí z vody, vplyv na fl ó-
ru a faunu v zatopenom území a na bre-
hoch nádrže, zmena režimu podzem-
ných vôd v  okolí nádrže, sedimentácia 
a zanášanie nádrže, abrázia brehov a zo-
suny na brehoch nádrže atď.

Potrebu výstavby povrchových vod-
ných zdrojov – vodárenských nádrží – 
na našom území determinovali dva zá-
kladné prírodné faktory. Geologická 
a  hydrogeologická skladba územia, po-
znamenaná nedostatočnou kapacitou 
podzemných zdrojov pitnej vody a roz-
kolísanosť prietokov v  podobe výsky-

tu málovodného obdobia v 80–tych ro-
koch 20. storočia. V dôsledku toho bolo 
v minulom období (v druhej polovici 20. 
storočia) na Slovensku vybudovaných 7 
vodárenských nádrží – Hriňová, Kleno-
vec, Bukovec, Starina, Nová Bystrica, Má-
linec a Turček. 

Aké sú  negatívne a  aké pozitívne do-
pady týchto nádrží na životné prostre-
die a pre spoločnosť? Pri získanom zásob-
nom objeme cca 145 mil.  m3 (obr. 3) vy-
vstala požiadavka zaplavenia územia Slo-
venska vodárenskými nádržami okolo 

9  km2. K  získaniu akumulačného priesto-
ru vodárenských nádrží a zachovania ich 
ochranných pásiem bolo treba vysťa-
hovať takmer 5100 obyvateľov, najviac 
v  prípade nádrže Starina a  Nová Bystri-
ca (tab.1). S  týmto nepopulárnym dopa-
dom výstavby vodárenských nádrží sa do-
tknuté obyvateľstvo vyrovnávalo len veľ-
mi ťažko, čo treba vnímať aj s odstupom 
času veľmi citlivo a s pochopením. Ďalšími 
negatívnymi dopadmi boli dočasné sprie-
vodné javy, vyplývajúce z  ich realizácie – 
prašnosť a hluk na dotknuté okolie počas 
výstavby. Zo súboru ďalších negatívnych 
vplyvov možno spomenúť abráziu brehov 
nádrží, zmeny hladín podzemných vôd a i. 

Podľa výsledkov meraní a pozorovaní však 
neboli tieto negatívne javy na vodáren-
ských nádržiach zaznamenané. Vplyv vý-
stavby týchto nádrží na fl óru a faunu mož-
no posúdiť len orientačne, nakoľko v tom-
to období (okrem nádrže Turček) neboli 
predmetné aspekty tak starostlivo sledo-
vané ako v súčasnej dobe (Marikovičová, 
A., 2012). Pri výstavbe VD Turček boli ohľa-
dom fl óry a fauny akceptované všetky po-
žiadavky zo strany ochrancov prírody. 

Pri sumarizovaní pozitívnych vply-
vov vodárenských nádrží na spoloč-

obr. 3 Časový vývoj výstavby vodárenských nádrží na Slovensku vrátane pripravovanej nádrže Tichý potok
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nosť sa do popredia dostáva ich hlav-
ný účel – zabezpečovanie dostatočné-
ho množstva kvalitnej pitnej vody pre 
oblasti stredného a východného Sloven-
ska. Pri ich priemernej ročnej dodávke 
55,63 mil. m3 pitnej vody do vodovod-
ných sietí (tab.1) uspokojujú tieto vod-
né nádrže pri súčasnej nízkej špecifi ckej 
spotrebe cca 80 l vody za deň/obyvate-
ľa takmer 1,90 mil. obyvateľov Sloven-
ska. Pri priemernej spotrebe okolo 180 l/
ob/deň to predstavuje uspokojenie cca 
847 tis obyvateľov Slovenska. Pre Košic-
ký, Prešovský, Banskobystrický a Žilinský 
kraj (2  955  664 obyvateľov), ktorých sa 

to týka, to je takmer 29 % obyvateľov. Vo 
vzťahu k špecifi ckej spotrebe vody to je 
viac ako 64 %. Ak z tohto aspektu hodno-
tíme negatíva a pozitíva vplyvov týchto 
vodných diel na spoločnosť – po mnohé 
desaťročia zásobovanie státisícov oby-
vateľov pitnou vodou na jednej strane 
a  nutnosť presídlenia cca 5000 obyva-
teľov na strane druhej – ich existencia 
je napriek preukázaným negatívam viac 
než opodstatnená. O tom nás presvied-
čajú závažné skutočnosti preukázané ich 
doterajšou prevádzkou. Z  hľadiska bu-
dúcnosti, pri vnímaní očakávaných kli-
matických zmien je zrejmé, že ich potre-
ba bude narastať. V tejto súvislosti treba 
poznamenať, že vo vzťahu k spoločnos-
ti majú vodárenské nádrže aj ďalší, nie 
menej dôležitý význam. Je to ich proti-
povodňová ochrana,  výroba ekologic-
ky čistej elektrickej energie v zabudova-
ných MVE a dotváranie krajinného rázu. 
Pre ilustráciu možno uviesť, že napr. rok 
2010 bolo retenčnými priestormi nádrží 
Starina (8,17 mil. m3) a Bukovec (0,98 mil. 
m3) počas povodňových prietokov za-

držaných viac ako 28 mil. m3 vody. Je to 
význačný pozitívny prínos týchto nádrží 
pre spoločnosť. Za zmienku stojí fakt, že 
bez takýchto technických opatrení, aký-
mi umelo vytvorené vodné nádrže sú, by 
dopady povodňových prietokov, adek-
vátnych nielen roku 2010, boli nepred-
staviteľné. 

Závažným, zriedka spomínaným pozi-
tívnym vplyvom umelých vodných nádr-
ží na životné prostredie je nadlepšovanie 
prietokov v korytách pod priehradami, t.  j. 
zvyšovanie minimálnych prietokov v má-
lovodných obdobiach. Tento fakt, po-
dobne ako ich podiel na protipovodňovej 

ochrane, býva zo strany odporcov výstav-
by nádrží a  priehrad zvyčajne opomína-
ný. Tak je tomu aj v kontroverznom, dlho-
dobo pripravovanom vodnom diele Tichý 
potok. Aj v jeho prípade, tak ako u spomí-
naných vodárenských nádrží, treba vní-
mať všetky jeho funkcie komplexne. 

TICHÝ POTOK – ÁNO ALEBO NIE? 
Je zrejmé, že do budúcnosti aj vzhľa-

dom na očakávané globálne zmeny klí-
my treba rátať s väčším podielom ume-
lých vodných zdrojov – vodárenských 
nádrží – na zásobovaní konzumentov 
najmä väčších miest i aglomerácií pitnou 
vodou. V súvislosti s uvedenými globál-
nymi zmenami treba do budúcnosti po-
čítať (Lukáč,M., Bednárová,E., 2001): 
–  s  väčšou rozkolísanosťou prietokov 

(Cv), minimálnych i  povodňových, so 
zmenou trvania málovodných a vod-
ných období,

–  s  nárastom strát výparom z  hladiny 
i evapotranspiráciou, s následnou po-
trebou vytvárania väčších zásobných 
objemov umelých vodných zdrojov – 

nádrží, a  to nielen vodárenských, ale 
i slúžiacich iným účelom (najmä nádr-
že s viacročným regulovaním), 

–  v dôsledku extrémnych povodňových 
prietokoch po predchádzajúcich su-
chých obdobiach, s  rizikom nárastu 
erózie a strát na akumulovanom obje-
me vody v nádržiach (zosunmi, zanáša-
ním a pod). 
Uvedené predpoklady upozorňujú 

na potrebu hospodárneho využívania 
tak prírodných, ako aj umelých vodných 
zdrojov v budúcnosti. Skúsenosti pouka-
zujú na fakt, že regulačné – umelé vod-
né zdroje – vodárenské nádrže sú najmä 
pri zásobení vodou veľkomiest a veľkých 
aglomerácií – rozhodujúcimi vodnými 
zdrojmi. V  tejto súvislosti možno uviesť 
príklady niektorých veľkomiest vo svete 
(Berga, L., 1998), ako napr. Madrid (nádrž 
Pozo de los Ramos), Praha (nádrž Želiv-
ka), Los Angeles (nádrž Pleasent Valley), 
Sofi a (Belij Iskar) atď. 

Problém zásobenia našich 2  najväč-
ších východoslovenských aglomerácií – 
Prešova a Košíc – môže v krátkej budúc-
nosti uspokojiť dávno pripravovaný veľ-
kokapacitný vodný zdroj – nádrž Tichý 
Potok na Toryse. Odďaľovanie výstav-
by tohto veľkokapacitného zdroja má za 
následok zvyšovanie fi nančných nákla-
dov a tiež ekologické dopady na defi cit 
disponibilnej kapacity vodných zdrojov. 

Ďalší efekt tohto zdroja spočíva v tom, 
že v súčasnosti využívaný doplnkový zdroj 
zásobenia Košíc a  Prešova pitnou vodou 
– nádrž Starina – môže byť efektívnejšie 
využívaný pre konzumentov, pre ktorých 
bol pôvodne určený, a to okresy Vranov, 
Michalovce a Trebišov. Ku konzumentom 
Prešova a  Košíc môže byť voda z   veľko-
kapacitného vodného zdroja Tichý Potok 
dopravovaná ekologicky, pri minimálnej 
ekonomickej a  energetickej náročnosti – 
gravitačne (na rozdiel od dopravovania 
vody zo Stariny). 

K  nezanedbateľným prínosom pláno-
vanej vodárenskej nádrže Tichý Potok tre-
ba priradiť aj protipovodňovú ochranu 
na rieke Torysa, nadlepšovanie prietokov 
pod priehradou, výrobu ekologicky čistej 
elektrickej energie a v neposlednom rade 
aj dotvorenie krajinného rázu krajiny. 

NÁDRŽE A PRIEHRADY AKO 
SÚČASŤ PROTIPOVODŇOVEJ 
OCHRANY

Vždy, keď nás príroda prekvapí extré-
mami počasia, rozpúta sa diskusia, čo 
s tým. Dá sa povedať, že každá generácia 
zažila tak obdobia s nedostatkom vody, 

tab. 1  Základné parametre vodárenských nádrží  

Názov Rok výst.
Zatopená 

plocha
Celkový 
objem

Zásobný 
objem

Počet presídl. 
obyvateľov

Priem roč. 
dodávka

Dodané 
množstvo

km2 106 m3 106 m3 - 106 m3 106 m3

Hriňová 1965 0,55 7,38 7,20 16 7,83 287,70

Klenovec 1972 0,65 8,43 6,68 0 6,5 240,50

Bukovec 1976 1,02 23,40 20,03 0 8,48 296,97

Starina 1987 3,11 59,90 45,03 3463 17,75 443,50

N.Bystrica 1989 1,88 34,80 32,83 1200 6,6 158,40

Málinec 1993 1,38 26,62 23,71 400 3,97 75,44

Turček 1996 0,54 10,80 9,094 14 4,5 72

SPOLU 9,13 169,33 144,574 5093 55,63 1574,51



20  Vodohospodársky spravodajca   11 – 12  2013

Vedecká konferencia Manažment povodí a povodňových rizík 2013

ako aj s jej prebytkom – s výskytom po-
vodní. Často počujeme „toto tu ešte ne-
bolo“. Treba však dodať, bolo – predtým, 
je a aj bude. Sú to zákony prírody, s kto-
rými ľudia zápasili od nepamäti. Svedčí 
o tom samotná história výstavby nádrží 
a priehrad, ale aj ochranných hrádzí, prí-
vodných či zavlažovacích kanálov a ďal-
ších vodohospodárskych stavieb i  sta-
vieb protipovodňovej ochrany. 

Momentálne nás častejšie ako v  mi-
nulosti trápia povodne. Vedú sa tu rôzne 
diskusie, ako čeliť povodniam, ale najmä 
– ako inak, než v  minulosti. Často sme 
svedkami rozsiahlych polemík aj v  sú-
vislosti s  realizáciou tzv. „Systémových 
opatrení pre znižovanie povodňových 
rizík“, ktoré sa na našom území vykoná-
vali najmä v rokoch 2010 a 2011. A treba 
povedať, že tieto polemiky sa vedú prá-
vom. Slovensko je malá krajina a nemala 
by mrhať s tým najcennejším čo ešte má, 
mozgovým potenciálom ľudí, ktorí tomu 
skutočne rozumejú. Veď povodniam, 
ich príčinám a  dôsledkom, významu 
a  opodstatnenosti stavieb protipovod-
ňovej ochrany, vrátane komplexných 
prístupov riešenia problémov vznika-
júcich z povodní sú venované rozsiahle 
vedecké práce, štúdie, analýzy, vedú sa 
široké diskusie, konajú sympóziá, kon-
ferencie. Základné faktory príčin povod-
ní – extrémne opakujúce sa zrážky a ná-
sledné vyčerpanie retenčnej schopnosti 
krajiny – sú všeobecne známe. Presved-
čili nás o  tom povodne z  nedávnej mi-
nulosti – v rokoch 1997, 2002 ale najmä 
2010 a  svedkami toho sme aj v  týchto 
dňoch. Dôsledky takýchto povodní, ako 
napr. v roku 2010, boli pre krajinu i spo-
ločnosť fatálne. Treba však zdôrazniť, že 
nebyť významných technických opatre-
ní, akými sú nádrže, ochranné hrádze, 
poldre a i. dopady takýchto extrémnych 
povodní by boli ešte katastrofálnejšie. 
Medzi mimoriadne dôležité poznatky, 
vyplývajúce z početných analýz,  vedec-
kých a  odborných štúdií, patrí fakt, že 
schopnosť krajiny zadržať vodu v  čase 
intenzívnych zrážok spravidla neprekra-
čuje 10 %. Pri extrémnych zrážkach, aký-
mi bol poznamenaný napr. rok 2010, ale 
aj napr. ostatné zrážky v Nemecku, kto-

ré vyvolali povodeň na Dunaji, je schop-
nosť krajiny zadržať vodu výrazne niž-
šia. Toto sú fakty, ktoré úzko súvisia s po-
četnými, nie najšťastnejšími opatrenia-
mi tzv. protipovodňovej ochrany, ktoré 
sa na našom území realizovali v  rokoch 
2010 a  2011. Prehrádzky, či iné drobné 
revitalizačné opatrenia rôznej kvality nás 
nemôžu zachrániť pred veľkými vodami 
a už vôbec nemôžu nahradiť nezastupi-
teľné miesto umelých vodných nádrží 
pri hospodárení s  vodou, pri vytváraní 
zásob v čase jej prebytkov pre obdobie 
jej nedostatkov. V súvislosti s povodňa-
mi účinnosť opatrení tohto druhu je mi-
nimálna, navyše, rozhodujúcou mierou 
závislá na morfológii a geológii prostre-
dia. A bez rešpektovania týchto skutoč-
ností sa môže stať, že takéto opatrenia 
prinesú viac škody, ako osohu.

Na margo významu technických 
opatrení v  rámci protipovodňovej 
ochrany možno uviesť niekoľko kon-
krétnych údajov, vyplývajúcich z analýzy 
z  roku 2010. Úhrn objemu ochranných 
priestorov všetkých nádrží napr. na vý-
chode Slovenska (Vihorlat, Veľká Doma-
ša, Ružín I, Starina, polder Beša a ďalšie) 
je cca 185 mil. m3. Je zrejmé, že ochranný 
priestor nádrží sa v priebehu roka využí-
va opakovane, podľa potreby. A tak tieto 
nádrže počas roka 2010 zachytili celkom 
425 mil. m3 povodňových prietokov. Po-
dobne pozitívne sa dá vyčísliť aj funk-
cia ochranných hrádzí. V  tejto súvislos-
ti možno spomenúť významné postave-
nie mnohých ďalších nádrží – a to nielen 
v protipovodňovej ochrane, ale aj v nad-
lepšovaní prietokov, pri  výrobe ekolo-
gicky čistej elektrickej energie či v záso-
bovaní priemyslu vodou – napr. nádrží 
– Orava a Liptovská Mara. Zásluhou nich 
obyvatelia, žijúci pod týmito vodnými 
dielami nepoznajú problémy s  povod-
ňami. A nie sú to len tieto nádrže, ale aj 
celá rada ďalších, ktoré tu boli vybudo-
vané v minulosti. 

NÁDRŽE A PRIEHRADY – AKO 
ĎALEJ?

V  ostatných rokoch sa stále viac 
stretávame s  rozsiahlymi diskusiami 
ohľadom výsledkov popredných vý-

skumných pracovísk, zaoberajúcich sa 
narastajúcimi požiadavkami na vodu 
v  budúcnosti, vyvolané jednak demo-
grafi ckým vývojom ľudstva, ako aj regis-
trovanými klimatickými zmenami a  ich 
vplyvmi na extrémy počasia. Odmieta-
nie výstavby spoľahlivých technických 
opatrení, akými umelo vybudované 
nádrže nesporne sú, je súčasne odmie-
taním poznatkov o  klimatických zme-
nách a s nimi súvisiacich problémov naj-
mä v období sucha, ale aj v období po-
vodňových prietokov. Pri rešpektovaní 
výsledkov výskumu v oblasti hydrológie 
a  klimatológie je zrejmé, že predovšet-
kým vodnými nádržami s  viacročným 
regulovaním možno úspešne predchá-
dzať negatívnym dopadom striedania sa 
niekoľkoročných vodných a  málovod-
ných období. Je iracionálne myslieť si, že 
bez týchto rozhodujúcich vodohospo-
dárskych opatrení možno predchádzať 
problémom s vodou – či už s jej prebyt-
kom v čase a v priestore, alebo s jej ne-
dostatkom. 

Dalo by sa tu spomenúť ešte mnoho 
iných prínosov, ktoré tieto vodné stav-
by prinášajú po celé desaťročia i  storo-
čia ľudskej spoločnosti. A  to vďaka ra-
cionálnemu prístupu vodohospodá-
rov a odborníkov ďalších súvisiacich od-
vetví, ktorí preukázali svoje schopnosti 
pri riešení problémov, vyplývajúcich 
s  nerovnomerného rozdelenia v  čase 
a  v  priestore toho najcennejšieho daru 
prírody – vody. Preto by bolo ľahkováž-
ne, keby budúcnosť nádrží a priehrad pri 
súčasných prognózach spojených s  po-
trebami na vodu podľahla trendom, zne-
važujúcim hlboké poznatky, skúsenosti, 
um a dôvtip našich predchodcov vodo-
hospodárov aj ich  nasledovníkov. Bolo 
by dobré, keby spoločnosť vnímala túto 
realitu komplexne a  najmä racionálne. 
Lebo úroveň vodného hospodárstva je 
jednou zo základných podmienok ras-
tu životnej úrovne každej spoločnosti, 
je zrkadlom toho, ako si tá–ktorá spoloč-
nosť ctí a váži svoje majetky, svoje živo-
ty, samu seba.

Príspevok je súčasťou riešenia projek-
tu VEGA 1/0318/13.
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Regresní modely 
pro stanovení teploty vody v toku

ÚVOD
Teplotou vody v  toku je ovlivňová-

na řada fyzikálně–chemických proce-
sů, které v  něm probíhají. Na  teplotě 
vody závisí rozpustnost plynů, visko-
zita, hustota vody a  další vlastnosti, 
které se s  teplotou výrazně kvalitativ-
ně i  kvantitativně mění. Těmito fakto-
ry jsou pak ovlivněny veškeré biologic-
ké procesy, jako je koloběh živin či roz-
kladné procesy včetně životních cyklů 
organismů. Teplota vody se stává jed-
ním z hlavních ekologických fi ltrů, kte-
rý rozhoduje o druhové skladbě spole-
čenstva dané lokality. Nadměrná tep-
lota vody snižuje rozpustnost kyslíku 
a  zrychluje proces bakteriálního roz-
kladu, což může vést v  organicky za-
tížených tocích k  vytvoření podmínek 
omezujících schopnost přežití někte-
rých organismů.

Teplota vody je tedy již dlouho po-
važována za  významný faktor ovliv-
ňující kvalitu a  ekologický stav vod-
ních toků. Dosavadní studie zabývající 
se vztahem mezi teplotou vody v toku 
a teplotou vzduchu jsou velmi rozsáh-
lé a sahají do 50. let 20. století. Mode-
lováním závislosti teploty vody ze-
jména na teplotě vzduchu se zabývala 
řada autorů, kteří zjistili zhruba lineární 
vztah těchto veličin. Modely založené 
pouze na  teplotě vzduchu nevyžadují 
rozsáhlé meteorologické a hydraulické 
údaje, které jsou potřebné u více sofi s-
tikovaných modelů. Pro přesnější mo-
delování teploty vody se často použí-
vají logistické regrese či stochastické 
modely zahrnující i  další veličiny jako 
průtok nebo teplotu vody v  předchá-

zejícím období. Nejpřesnějším z  mož-
ných přístupů jsou pak deterministic-
ké modely, které berou v úvahu celko-
vou energetickou bilanci toku ve vzta-

hu k okolnímu prostředí (vzduch, půda, 
záření). Dalším možným přístupem je 
využití konceptu tepelné rovnováhy, 
nebo umělých neuronových sítí.

METODIKA
Analyzovaná data teplot vody po-

cházejí z  deseti lokalit drobných pří-
městských vodních toků jižně od měs-
ta Brna. Podrobnější přehled lokalit je 
uveden v tab. 1. Analyzována jsou data 
od  března 2008 do  června 2012, kdy 
bylo sledování teplotního režimu těch-
to vodních toků ukončeno a přesunu-
to na nové lokality. Ve všech případech 
byl použit registrační teploměr HOBO 
Pro v2 Water Temperature Data Lo-

gger s  přesností měření 0,02 °C. Data 
teplot vzduchu pocházejí z  meteoro-
logické stanice Fakulty stavební, VUT 
v Brně, tedy místa vzdáleného v rozsa-

hu 6,1 – 12,8 km od posuzovaných lo-
kalit vodních toků. Tato vzdálenost je 
pro danou analýzu plně dostačující. 
Teplota vzduchu je zde monitorována 
systémem Meteos.

Pro všechny vodní toky byla se-
stavena korelace s  teplotou vzduchu 
ve třech časových měřítkách (průměr-
né denní, týdenní a  měsíční hodno-
ty). Pomocí lineární regrese tedy došlo 
k  aproximaci daných hodnot polyno-
mem prvního řádu metodou nejmen-
ších čtverců a byly stanoveny konstan-
ty A [°C] a B v rovnici (1). Obdobně byly 
u  nelineárního modelu (polynom 3. 
řádu) stanoveny konstanty A [°C], B, C 
a D v rovnici (2).

Předložený text se zabývá možností využití teploty vzduchu, běžně měřenou jako základní meteorologický parametr, pro 

předpověď teploty vody ve vodních tocích. Cílem bylo analyzovat data teplot vzduchu a vody kontinuálně měřené na 10 

lokalitách jižně od města Brna a určit přesnost jednoduchého lineárního a nelineárního modelu na daný sortiment vodních 

toků za  použití průměrných denních, týdenních a  měsíčních hodnot a  stanovení časového rozsahu dat, který produkuje 

nejpřesnější předpověď. Výsledky analýzy byly porovnány s obdobnými zahraničními studiemi a aplikovány na probíhající 

změnu klimatu. 

tab. 1 Sledované lokality

Lok. 
č.

Vodní tok 
(potok)

Lokalita
Nadm. 
výška 

[m n. m.]

Zeměpisná poloha Vzdálenost 
od meteo. 

stanice 
[km]

Délka 
sledování 
[měsíce]S V

1 Aušperský nad Popůvky 313 49° 11‘ 21‘‘ 16° 28‘ 47‘‘ 8,35 52

2 Troubský pod Troubskem 259 49° 09‘ 38‘‘ 16° 31‘ 26‘‘ 7,12 27

3 Troubský ústí 246 49° 08‘ 06‘‘ 16° 31‘ 39‘‘ 9,28 27

4 Leskava nad Bosonohy 279 49° 10‘ 51‘‘ 16° 31‘ 01‘‘ 6,12 52

5 Leskava ústí 195 49° 09‘ 13‘‘ 16° 37‘ 17‘‘ 6,33 52

6 Černovický Ráječek 196 49° 10‘ 08‘‘ 16° 38‘ 31‘‘ 5,61 52

7 Černovický ústí 193 49° 08‘ 36‘‘ 16° 38‘ 29‘‘ 7,88 52

8 Ivanovický pod Holásky 191 49° 08‘ 36‘‘ 16° 38‘ 42‘‘ 7,97 52

9 Tuřanský ústí 189 49° 07‘ 57‘‘ 16° 38‘ 40‘‘ 9,09 52

10 Ivanovický ústí 186 49° 05‘ 38‘‘ 16° 37‘ 18‘‘ 12,79 27
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Názory

tab. 2 Korelace teploty vody a teploty vzduchu
Lineární model Nelineární model 

Měřítko Průměrné denní hodnoty

Lok. č. A B R2 S
p

S
e

A B C D R2 S
p

S
e

1 1,82 0,613 0,92 1,61 5,62 1,31 0,447 0,026 -0,0007 0,94 1,39 5,62

2 4,26 0,508 0,83 2,04 4,91 3,77 0,436 0,019 -0,0006 0,84 1,96 4,91

3 2,56 0,705 0,91 1,99 6,50 2,11 0,512 0,026 -0,0007 0,92 1,80 6,50

4 3,68 0,548 0,91 1,50 5,04 3,39 0,486 0,012 -0,0004 0,92 1,46 5,04

5 2,62 0,787 0,91 2,18 7,25 1,95 0,553 0,035 -0,0010 0,93 1,89 7,25

6 3,47 0,660 0,91 1,78 6,07 3,05 0,515 0,022 -0,0006 0,93 1,64 6,07

7 2,36 0,758 0,89 2,38 7,06 1,69 0,590 0,030 -0,0009 0,90 2,20 7,06

8 2,81 0,716 0,94 1,56 6,35 2,50 0,560 0,021 -0,0006 0,95 1,41 6,35

9 2,38 0,709 0,93 1,68 6,32 1,75 0,567 0,029 -0,0010 0,94 1,50 6,32

10 2,02 0,813 0,92 2,07 7,29 1,52 0,362 0,024 -0,0008 0,93 1,97 7,29

Průměr 2,80 0,682 0,91 1,88 6,24 2,30 0,503 0,024 -0,0007 0,92 1,72 6,24

Min. 1,82 0,508 0,83 1,50 4,91 1,31 0,362 0,012 -0,0010 0,84 1,39 4,91

Max. 4,26 0,813 0,94 2,38 7,29 3,77 0,590 0,035 -0,0004 0,95 2,20 7,29

DS 2,88 0,670 0,88 2,22 6,27 2,36 0,522 0,024 -0,0007 0,89 2,11 6,27

Měřítko Průměrné týdenní hodnoty

Lok. č. A B R2 S
p

S
e

A B C D R2 S
p

S
e

1 1,58 0,636 0,95 1,26 5,58 1,26 0,422 0,028 -0,0008 0,97 1,04 5,58

2 4,07 0,527 0,86 1,86 4,88 3,69 0,416 0,021 -0,0007 0,87 1,49 4,88

3 2,27 0,732 0,94 1,58 6,46 2,06 0,485 0,028 -0,0007 0,96 1,36 6,46

4 3,47 0,567 0,94 1,23 5,01 3,34 0,477 0,012 -0,0003 0,94 1,19 5,01

5 2,27 0,820 0,95 1,69 7,22 1,86 0,515 0,039 -0,0010 0,97 1,36 722

6 3,21 0,685 0,95 1,37 6,03 2,96 0,483 0,025 -0,0007 0,96 1,20 6,03

7 2,01 0,784 0,93 1,79 7,03 1,54 0,557 0,035 -0,0010 0,95 1,58 7,03

8 2,56 0,740 0,97 1,12 6,21 2,56 0,576 0,016 -0,0003 0,97 1,02 6,31

9 2,14 0,734 0,96 1,21 6,27 1,78 0,565 0,029 -0,0009 0,97 1,09 6,27

10 1,70 0,846 0,96 1,53 7,26 1,39 0,625 0,032 0,0009 0,96 1,40 7,26

Průměr 2,53 0,707 0,94 1,46 6,20 2,24 0,512 0,026 -0,0007 0,95 1,30 6,20

Min. 1,58 0,527 0,86 1,12 4,88 1,26 0,416 0,012 -0,0010 0,86 1,02 4,88

Max. 4,07 0,846 0,97 1,86 7,26 3,69 0,625 0,039 -0,0003 0,97 1,79 7,26

DS 2,60 0,696 0,91 1,90 6,22 2,29 0,496 0,027 -0,0008 0,92 1,78 6,22

Měřítko Průměrné měsíční hodnoty

Lok. č. A B R2 S
p

S
e

A B C D R2 S
p

S
e

1 1,24 0,664 0,97 0,87 5,39 1,36 0,467 0,020 -0,0005 0,98 0,80 5,39

2 3,80 0,550 0,87 1,70 4,72 3,83 0,420 0,016 -0,0004 0,87 1,69 4,72

3 1,88 0,766 0,96 1,19 6,25 2,07 0,489 0,028 -0,0007 0,97 1,09 6,25

4 3,29 0,583 0,95 1,07 4,79 3,37 0,502 0,007 -0,0002 0,95 1,05 4,79

5 1,77 0,862 0,98 1,06 6,98 2,03 0,524 0,033 -0,0008 0,99 0,87 6,98

6 2,81 0,720 0,97 0,94 5,84 3,00 0,550 0,014 -0,0003 0,98 0,87 5,84

7 1,54 0,836 0,97 1,26 6,81 1,64 0,586 0,028 -0,0008 0,97 1,19 6,81

8 2,26 0,766 0,99 0,72 6,08 2,50 0,693 0,007 -0,0001 0,99 0,65 6,08

9 1,84 0,762 0,99 0,64 6,04 1,76 0,704 0,011 -0,0004 0,99 0,62 6,04

10 1,22 0,889 0,99 0,81 7,05 1,21 0,757 0,018 -0,0006 0,99 0,78 7,05

Průměr 2,16 0,740 0,96 1,03 6,00 2,27 0,569 0,018 -0,0005 0,97 0,96 6,00

Min. 1,22 0,550 0,87 0,64 4,72 1,21 0,420 0,007 -0,0008 0,87 0,62 4,72

Max. 3,80 0,889 0,99 1,70 7,05 3,83 0,757 0,033 -0,0001 0,99 1,69 7,05

DS 2,238 0,728 0,93 1,60 5,97 2,36 0,538 0,020 -0,0005 0,93 1,57 5,97
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Veda, technika, technológia 

rov. 1

rov. 2

kde Tw odpovídá teplotě vody a Ta tep-
lotě vzduchu. 

Naměřené hodnoty pak byly porov-
nány s  hodnotami předpokládanými 
dle regresních rovnic. Pomocí koefi ci-
entu determinace R2 byla tedy stano-
vena kvalita každé korelace. 

rov. 3

kde Sp [°C] odpovídá směrodatné chy-
bě predikce a  Se [°C] směrodatné od-
chylce od průměru.

VYHODNOCENÍ
Výsledkem analýzy jsou regresní 

rovnice lineárního a  nelineárního mo-
delu uvedené společně s  příslušnými 
koefi cienty determinace, směrodatný-
mi chybami predikce a  směrodatný-
mi odchylkami v  tab. 2. Tabulka rov-
něž obsahuje minima, maxima a  prů-
měry daných hodnot a výsledky celého 
datového souboru (DS) všech lokalit 
ve třech časových měřítkách. 

Výsledky jsou v  tab. 3 porovnány 
s hodnotami z pěti obdobných zahra-
ničních studií (pouze lineární model).

ZÁVĚR
Z  porovnání hodnot R2 a  Sp je zřej-

mé, že nejvhodnější je použití průměr-
ných měsíčních hodnot a  že nepatr-
ně lepších výsledků dosahují nelineár-
ní modely. Rozdíly mezi vodními toky 
nejsou příliš výrazné, z čehož by moh-
lo vyplývat, že se reakce vodního toku 
na teplotu vzduchu v dané oblasti řídí 

stejnými vzory a procesy bez podstat-
ných rozdílů mezi jednotlivými toky. 
Drobné rozdíly lze přičíst spíše záměr-
nému umístění registračních teplomě-
rů do proudnic vodních toků s odlišný-
mi vlastnostmi (technická úprava opro-
ti přírodnímu stavu, odlišné procento 
zastínění, atd.). Koncentrovaný datový 
soubor pak může relativně dobře re-
prezentovat průměr mezi jednotlivými 
vodními toky většího území. Hodnoty 
Sp jsou u měsíčního měřítka v průmě-
ru 1,0 °C, u datového setu 1,6 °C. Zda je 
přesnost daného způsobu modelování 
dostatečná, musí být posuzováno indi-
viduálně dle požadavků každým uživa-
telem. 

Výstupy lineárního modelu byly po-
rovnány s  pěti zahraničními studiemi. 
Obdobných výsledků dosahují studie 
z  Rakouska a  Velké Británie, výrazně-
ji odlišné jsou hodnoty z  USA. U  hod-
not z Velké Británie dochází k odlišnos-
tem u  průměrných týdenních hodnot 
a  v  minimech a  maximech regresních 
koefi cientů. 

Výsledky lze rovněž aplikovat 
na  probíhající změnu klimatu. Mezi-
vládní panel pro změnu klimatu (IPCC) 
v  rámci Čtvrté hodnotící zprávy [1] 
na  základě několika modelů předpo-
kládá zvýšení průměrné roční teplo-
ty vzduchu jako důsledek globálního 
oteplování. Na  území Střední Evropy 
dojde dle těchto předpokladů do kon-
ce 21. století k nárůstu průměrné roční 
teploty vzduchu o 3,5 °C (modely AO-
GCM pro scénář SRES A1B). Při přičte-
ní tohoto údaje k  průměrné hodno-
tě teploty vzduchu v dané lokalitě (9,4 
°C) a  následné aplikaci na  rovnice DS 
z tab. 2, dojde k nárůstu v teplotě vody 
o  2,6  °C. Použití daných rovnic samo-
zřejmě zahrnuje pouze změnu v klima-
tických podmínkách a je tedy uvažová-
no, že hydrologické a geografi cké pod-
mínky vodního toku zůstanou stejné.
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Předložený text vznikl za  podpo-

ry grantu GAČR 103/07/0580 a  junior-
ského projektu specifi ckého výzkumu 
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tab. 3 Srovnání hodnot lineárního modelu s výsledky obdobných zahraničních 
studií

Lokalita / počet vodních toků / rok
A [°C] B R2

prům min max prům min max prům min max

Průměrné denní hodnoty

Brno, Česká republika / 10 / 2013 2,8 1,8 4,3 0,68 0,51 0,81 0,91 0,83 0,94

Minnesota, USA / 39 / 1998 4,2 0,3 6,9 0,82 0,56 0,95 0,71 0,45 0,83

Velká Británie / 36 / 1987, 1992 2,1 1,7 2,5 0,85 0,80 0,91 0,88 0,86 0,90

Povodí Mississippi, USA / 11 / 1993 5,1 3,7 7,4 0,75 0,60 0,88 0,80 0,80 0,90

Průměrné týdenní hodnoty

Brno, Česká republika / 10 / 2013 2,5 1,6 4,1 0,71 0,53 0,85 0,94 0,83 0,97

Minnesota, USA / 39 / 1998 1,7 -1,5 4,8 0,99 0,71 1,15 0,85 0,67 0,96

Minnesota, USA / 40 / 2008 6,6 - - 0,38 - - 0,83 0,59 0,98

Velká Británie / 36 / 1987, 1992 1,0 -0,3 3,7 1,00 0,65 1,16 0,91 0,86 0,97

Povodí Mississippi, USA / 11 / 1993 2,9 0,4 5,4 0,86 0,67 1,03 0,89 0,75 0,97

Průměrné měsíční hodnoty

Brno, Česká republika / 10 / 2013 2,2 1,2 3,8 0,74 0,55 0,89 0,96 0,87 0,99

Minnesota, USA / 39 / 1998 0,9 -3,1 4,4 1,06 0,71 1,23 0,92 0,84 0,99

Velká Británie / 36 / 1987, 1992 2,0 -0,3 4,5 0,89 0,51 1,16 0,92 0,59 0,99

Povodí Kremže, Rakousko / - / 1995 2,4 - - 0,69 - - 0,97 - -
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Konferencia

Ing. Jana Buchlovičová

VodaTím s.r.o., Bratislava

XV. konferencia s medzinárodnou účasťou Pitná voda

Konferencia si zachovala svoj vzdelávací 
charakter. Bola určená pracovníkom z odbo-
ru vodárenstva, ktorí sa zaoberajú technoló-
giou úpravy vody, prevádzkovateľom diaľ-
kových privádzačov a  vodárenských rozvo-
dov, ďalej pracovníkom regionálnych úra-
dov verejného zdravotníctva a  odborov 
životného prostredia, ale tiež prevádzko-
vateľom malých obecných vodovodov, zá-
stupcom obcí a  ďalším ľuďom, ktorých sa 
problematika pitnej vody dotýka.

Aj XV. ročník konferencie si zaslú-
ži prívlastok „konferencia s  medzinárod-
nou účasťou“, pretože napriek nelichoti-
vej finančnej situácii sa jej zúčastnilo 166 
účastníkov, z  toho 64 z  Českej republiky. 
Z prihlásených a prezentovaných príspev-
kov bolo 18 od slovenských autorov, 19 od 
českých autorov a 2 príspevky prezentova-
li odborníci z Poľska. Celkovo zaslali auto-
ri do programu konferencie 46 prednášok, 
z  ktorých bolo zaradených do programu 
39 – kvalitných a  najmä aktuálnych pred-
nášok. Súčasťou programu bola i  audio-
-vizuálna prezentácia firiem, pričom dĺž-
ka prezentácie bola limitovaná 10-timi mi-
nútami.

Vysoká účasť na konferencii PITNÁ VODA, 
prakticky počas celej jej histórie, je dôleži-
tým ukazovateľom jej opodstatnenosti. Ne-
zanedbateľná je tiež „previazanosť“ s rovno-
mennou konferenciou v  českom meste Tá-
bor, čo okrem iného znamená kontinuálnu 
spoluprácu a výmenu skúseností medzi slo-
venským a českým vodárenstvom.

V rámci slávnostného otvorenia sa účast-
níkom prihovorila viceprimátorka mesta 
Trenčianske Teplice a následne zástupcovia 
organizátorov a  sponzorov. Nasledoval od-
borný program konferencie, ktorý bol roz-
delený do 4 sekcií:
–  koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, 

organizácia a riadenie
–  technický a technologický audit
–  technológia úpravy vody
–  hygiena, hydrobiológia a kvalita vody

Na úvod konferencie odznela prednáška 
RNDr. Miroslava Vykydala (Mott MacDonald 
CZ, spol. s  r.o.) Voda – zboží nebo veřej-

ný statek: Pokud je voda vnímáná jako něco, 

co je (téměř) zadarmo, potom hodnota vody 
v očích veřejnosti je také extrémně nízká. Jak-
mile začneme platit za vodu nepřehlédnutel-
né částky (dle našeho subjektivního pocitu), 
potom voda získává v našem hodnocení vyš-
ší hodnotu a také vyšší zájem...“

Nemenej podnetné boli príspevky RNDr. 
Valovičovej (ÚVZ SR Bratislava) Nové hroz-

by pre pitné vody – čo o nich vieme? a Ing. 
Kordíka a kol (VŠCHT Praha) Estrogeny – zá-

těž vodního ekosystému. V  obidvoch sa 
hovorilo o  potenciálnych rizikách znehod-
nocovania zdrojov pitnej vody.

V  poslednej dobe rezonuje, bohužiaľ 
hlavne vo verbálnej forme, urgentná po-
treba modernizácie a  rekonštrukcie slo-
venských úpravní vody. Už na XIII. a  XVI. 
Pitnej vode sa tejto téme venovalo viace-
ro prednášok. Je samozrejmé, že oblasť 
kvalitnej prípravy pre technicky správne 
a  ekonomicky optimálne riešenie rekon-
štrukcie a modernizácie úpravní vody bola 
predmetom i XV. konferencie. Aby k tomu 
vôbec došlo, je potrebné vytvoriť pracov-
ný tím „...musí být tvořen všemi odborný-
mi profesemi, které jsou potřebné pro zpra-
cování celého projektu“ – uvádza vo svo-
jej prednáške Ing. Drbohlav (Sweco Hyd-
roprojekt a.s.) a  pokračuje „Součástí týmu 
je pak řada specialistů či profesí, které se za-
pojují do přípravy projektu v  různých obdo-
bí, ať je to geodet, geolog, diagnostik staveb-

ních konstrukcí, specialista na hluk, požár-
ní technik a další. Optímální je samozřejmě, 
když se jeden odborný tým podílí na přípra-
vě celého projektu od průzkumných a studij-
ních prací až po uvedení do provozu a  zku-
šební provoz.“

Druhý deň konferencie bol venovaný vý-
hradne technológii úpravy vody. Zazneli tu 
prednášky na tému skúseností s poloprevádz-
kovým overením a  realizáciou rekonštrukcií 
úpravní vody hlavne v zahraničí, nových tech-
nológií úpravy vody, možnosti odstraňovania 
nežiaducich látok z vody (antimón, arzén, ra-
dón, železo, mangán...) a porovnanie rôznych 
sorbentov pri ich odstraňovaní, resp. znižova-
ní ich obsahu vo vode.

Tretí deň konferencie bol zameraný 
na hygienu, hydrobiológiu a  kvalitu vody. 
V  rámci tejto sekcie sme si vypočuli pred-
nášky zamerané na zdravotnú bezpečnosť 
pitnej vody, odbery vzoriek vody, skúsenosti 
s prevádzkovaním bezpečnostného monito-
rovacieho systému pitnej vody a pod. Hlav-
ne téma bezpečnostného monitorovacieho 
systému je dnes veľmi aktuálna a žiada si mi-
nimálne pracovné stretnutie užšej skupiny 
odborníkov.

Súčasťou konferencie bol aj sprievodný 
program pozostávajúci z:
–  prezentácie fi riem a dodávateľských orga-

nizácií
–  priateľského stretnutia s  možnosťou voľ-

nej diskusie
Pre prezentáciu fi riem boli už tradične 

vytvorené optimálne podmienky v  hornej 
časti Kúpeľnej dvorany; každá fi rma mala 
k  dispozícii panel a  rokovací box. Možnosť 
prezentácie využilo 15 fi riem (7 zo Sloven-
ska, 7 z Česka a 1 z Poľska).

V  mene organizačného výboru by som 
chcela na záver vyjadriť vďaku hlavnému 
spoluorganizátorovi, doc. Ing. Petrovi Dolej-
šovi z fy Water & Environmental Technology 
Team České Budějovice. Poďakovanie patrí 
aj všetkým účastníkom, prednášajúcim a zá-
stupcom sponzorujúcich fi riem. Poďakova-
nie patrí tiež Trenčianskej vodárenskej spo-
ločnosti, menovite generálnej riaditeľke De-
nise Beníčkovej, za spoluprácu a sponzoring 
priateľského stretnutia.

Je už tradíciou, že na jeseň sa v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach koná konferencia Pitná voda. Tradícia zostala 

zachovaná aj v rámci XV. ročníka, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. – 10. októbra 2013. 
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Konferencia

Otázka Vodohospodárskeho spravodajcu na Pitnej vode
Tradičným prednášateľom na Pitnej vode 

je RNDr. Miroslav Vykydal, ktorý je konzultan-
tom pre vodu, životné prostredie a  fondy EÚ 
v spoločnosti Mott MacDonald CZ. Jeho pred-
nášky mávajú zvláštny náboj a nedajú sa čí-
tať mechanicky. Pán doktor, aké postupy či 
spôsoby komunikácie by ste odporúčali na 
zmiernenie napätia medzi distribútormi pit-
nej vody a užívateľmi, aby sa zmierňovali sú-
časné antagonické názory hlavne na cenu 
vody. Počula som, že napr. vo Francúzsku vý-
robcovia a distribútori pitnej vody expedova-
li do poštových schránok stručné materiály, 
ktoré prijateľnou formou vysvetľujú, čo všet-
ko je potrebné vykonať, aby distribuovaná 
voda bola bezpečná. 

Musíme se (možná) smířit se skutečností, 
že šíření informací o  jednotlivých náklado-
vých položkách v  ceně vody je nepřetržitý 
proces, který i přes značné úsilí přináší často 
až překvapivě nepatrné výsledky. Stále ješ-

tě je hodně lidí, kteří nemohou (a nechtějí) 
zapomenout na dobu, kdy voda byla zdán-
livě „zadarmo“. Ve  skutečnosti „zadarmo“ 
nebyla (a není) nikdy. Vždy jde jen o rozdě-
lení úhrady celkových nákladů mezi kon-
krétní uživatele služeb a podíl úhrady z da-
ňových příjmů, tj. z veřejných rozpočtů. Tou-
ha dosáhnout něčeho bez osobních výda-
jů nás bude stále nenápadně, ale vytrvale, 
provázet. Pocit závislosti na vodovodu, bez 
možnosti zvolit jiného „vodního operátora“, 
je ve velkém kontrastu s nabídkou v oblas-
ti mobilních operátorů, dodávky elektrické 
energie, refi nancování hypotéky. Bez mož-
nosti volby vzniká zvláštní pocit – pocit bez-
mocnosti. Pokud mají být vodovody a kana-
lizace veřejném zájmem, což je základním 
prvkem zákona v ČR i v SR, potom se o nich 
musí vést skutečná veřejná argumentace. 
Trpělivá a pravdivá. Setrvačnost změn tech-
nického stavu je nenápadná, ale trvalá. Jed-

norázová plošná obnova nefunkční tech-
nické infrastruktury je fi nančně neprovedi-
telná. Naše společná odpovědnost za  věci 
budoucí se nedá odložit, můžeme na ni jen 
(dočasně) rezignovat. Známý český klimato-
log a geolog Václav Cílek hovoří o „adaptaci 
našeho myšlení“ - „Teď je mnoho lidí pesimi-
sticky naladěných, když čtete ty různé rozbo-
ry negativního vývoje, a zároveň nikdo nena-
bízí řešení. Podle mě to řešení není momentál-
ně možné nabídnout, protože by znamenalo 
tak velkou restrukturalizaci našeho myšlení, 
že to vůbec není průchozí. Řešení tady jsou, 
ale v tuto chvíli jsou psychologicky nebo poli-
ticky nepřijatelná. (Ale) ... má cenu o tom mlu-
vit. V paleontologii se tomu říká předpřiprave-
ná evoluce. Proto má cenu vést všechny tyto 
diskuze, které zdánlivě k ničemu nevedou. Pro-
tože doopravdy připravují lidi na to, co přijde. 
My všichni potřebujeme především psycholo-
gickou adaptaci.“

Společnost W&ET Team, České  Budějovice s spolupráci s dalšími partnery organizují ve dnech 26. - 29. května 2014 v ji-
hočeském městě Tábor, v hotelu Dvořák konferenci PITNÁ VODA 2014, která bude již 12. pokračováním konferencí Pit-
ná voda z údolních nádrží.

 problematika ochranných pásem vodních zdrojů ve 
vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množ-
ství pitné vody

 procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z 
vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v 
povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody

 hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodá-
renského hlediska, hydrodynamika nádrží

 účinnost různých technologických procesů úpravy po-
vrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým vý-
znamným typům znečištění (zákal, huminové látky, ex-

tracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy 
organismů aj.)

 moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ově-
řování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro 
praxi

 hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plně-
ní a vývoj do budoucna

 problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a bu-
doucímu stavu legislativy

 dobré příklady řešení praktických provozních problémů 

Důležité termíny:
1. 2. 2014 odeslání předběžné přihlášky zpět pořadateli

20. 2. 2014 autoři příspěvků přijatých do programu obdrží pokyny pro úpravu publikací do sborníku

Odborný a organizační garant konference:
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team, Písecká 2, 370 11 Č. Budějovice,

mobil: 603 44 09 22           e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz

Informace:  http://www.wet-team.cz

Oznam

Konference „PITNÁ VODA 2014“, Tábor

Konference se zaměřuje na tyto oblasti:
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60-ročnú históriu prvej veľkej vod-
nej stavby v Československu – vodné-
ho diela Oravská priehrada – si pripo-
menuli a  zhodnotili na celoslovenskej 
konferencii v Trstenej, ktorú 9. septem-
bra tohto roku zorganizoval Sloven-
ský vodohospodársky podnik, š.  p., od-
štepný závod Piešťany.

Na konferencii sa zúčastnil I. štátny 
tajomník Ministerstva životného pros-
tredia Vojtech Ferencz, predseda Žilin-
ského samosprávneho kraja Juraj Bla-
nár, predstavitelia viacerých oravských 
miestnych samospráv, zástupcovia 
akademickej i vedeckej vodohospodár-
skej obce, občianskych združení a  od-
bornej vodohospodárskej verejnosti.

Cieľom konferencie bolo nielen 
vzdať hold jednej z  najvýznamnejších 
vodohospodárskych stavieb na Slo-
vensku, ktorá je svojou rozlohou 3200 
hektárov súčasne aj najväčšou vod-
nou plochou, ale súčasne aj zhodno-
tiť jej význam z  hľadiska energetické-
ho využitia, vodohospodárskeho prí-
nosu v ochrane pred povodňami, ale aj 
z pohľadu ďalších jej dôležitých funkcií 

– rekreačnej, environmentálnej, špor-
tovej a pod.

Štátny tajomník Ministerstva život-
ného prostredia, Ing. Vojtech Ferencz, 
PhD., vo svojom príhovore poukázal na 
rozhodujúce aspekty, ktoré už v  dáv-
nej minulosti viedli k úvahám o výstav-
be tejto priehrady. Napríklad už v  16. 

storočí sa následkom valašskej koloni-
zácie táto časť Oravy výrazne odlesni-
la, čo malo za následok, že vody Bie-
lej i  Čiernej Oravy počas silných leja-
kov priamo ohrozovali ľudské obyd-
lia i polia. Preto už naši predkovia pred 
takmer 150-timi rokmi začali uvažovať 
o  výstavbe vodného diela. Prvý ofi ci-
álny návrh projektu výstavby železo-
betónovej priehrady na Orave vznikol 
v  roku 1870, no realizovať sa nezačal. 
Ďalší projekt bol vypracovaný až po-
čas 1. svetovej vojny a v októbri 1941 
sa začali kopať prvé základy. Po vyrie-
šení viacerých technických problé-
mov o prepracovaní projektovej doku-
mentácie sa 2. mája 1953 spustila do 

prevádzky prvá Kaplanova turbína. 

K nej pribudla neskôr i druhá, ktorých 

spoločný inštalovaný výkon predsta-
vuje 21,75 MW. Za 60 rokov prevádzky 
vyrobili tieto turbíny viac ako 1 miliar-

du 732 miliónov kilowatthodín eko-
logicky čistej elektrickej energie.

Okrem využívania hydroenergetic-
kého potenciálu, zdôraznil ďalej Voj-
tech Ferencz, je však hlavným účelom 
tejto oravskej vodnej perly predovšet-
kým ochrana pred povodňami, zlep-
šovanie prietokov pod vyrovnávacou 
nádržou v  Tvrdošíne a  samozrejme 
aj rekreačné využitie v  čarovnej orav-
skej prírode. Napríklad jednu z najväč-
ších atrakcií Oravskej priehrady – Sla-
nický ostrov umenia navštívilo od roku 
1971 doteraz takmer 1 a  pol milióna 
návštevníkov. Obdivovať môžu najmä 
stálu expozíciu tradičnej ľudovej poly-
chrómovanej plastiky a  podmaľby na 
skle, ale aj expozíciu oravskej kamenár-
skej tvorby.

Vybudovanie vodného diela Ora-
va samozrejme nemohlo obísť ani tú 
druhú, odvrátenú a  trpkejšiu časť vý-
stavby, ktorou bolo zatopenie mno-
hých oravských obcí a  presídľovanie 
okolo 900 rodín, z ktorých posledných 
140 rodín sa s  nedobrovoľným pre-
sídlením muselo vyrovnať až po roku 
1953 pod tlakom stúpajúcej hladiny 
vody. Pod vodami Oravskej priehrady 
zostali obce Osada, Slanica, Oravské 
Hámre, Ústie nad Oravou, Lavkovo, ale 
aj časti Námestova, Bobrova, Dolného 
Štefanova a časť obce Chyžné v Poľsku. 
Štát pôvodným obyvateľom síce vy-
plácal odškodné a uhrádzal náklady na 
presídľovanie, no vystriedať sa museli 
až ďalšie generácie pôvodných obyva-
teľov, ktoré už dnešnú zmenenú orav-
skú krajinu vnímajú úplne inými očami.

Oravská priehrada sa tak stala už ne-
odmysliteľnou súčasťou oravskej príro-
dy, ktorá sa stala významnou Chráne-
nou krajinnou oblasťou. Po dokončení 
vodného diela sa na jeho brehoch za-
čali formovať nové hodnotné biotopy. 

Konferencia

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica

Zhodnotenie 60-ročnej histórie 
Oravskej priehrady
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Samotná vodná plocha a prírodné po-
mery Oravskej kotliny napomohli vzni-
ku významnej vtáčej lokality. Dnes je 
táto priehrada doslova vtáčím rajom 
a celá kotlina, ako územie európskeho 
významu, je zaradená aj do siete Natu-

ra 2000, pričom celé územie, kde sa na-
chádzajú aj ložiská rašeliny je výnimoč-
né úžasnými a charakteristickými eko-
systémami vodného a  lesného spo-
ločenstva, zdôraznil na záver svojho 
príhovoru štátny tajomník Ing. Vojtech 
Ferencz, PhD.

Generálny riaditeľ Slovenského 
vodohospodárskeho podniku Ing. 
 Marián Supek zase poukázal na obrov-
ský vodohospodársky a  vodoochra-
nársky význam tohto vodného die-
la, ktoré v čase dlhotrvajúcich dažďov 
a  jarného topenia sa snehu akumulu-
je vodu v celej oravskej oblasti, chráni 
ju pred povodňami a v čase sucha zase 
zlepšuje prietoky v  rieke Orava pod 
tvrdošínskou vyrovnávacou nádržou, 
ale následne aj vo Váhu, čím sa Orav-
ská priehrada stala zároveň aj dôleži-
tým článkom sústavy vodných diel ce-
lej vážskej kaskády.

Ing. Supek však zdôraznil aj ďalšiu 
mimoriadne významnú funkciu, kto-
rú slovenskí vodohospodári plnia na 
oravskom vodnom diele. Je to technic-
ko-bezpečnostný dohľad, vďaka ktoré-
mu možno konštatovať, že prevádz-

ka tohto vodného diela je už 60 ro-

kov absolútne bezpečná, spoľahlivá 

a prakticky bezporuchová.

Generálny riaditeľ vodohospodárov 
ďalej pripomenul, že v roku 1990 Orav-
ská priehrada prešla komplexnou reví-
ziou. Počas úplného vypustenia vody 
z  nádrže sa vykonali opravy a  údržba 
najmä tých častí stavby, ktoré sú v čase 
stálej prevádzky zatopené. Utesnila 
sa tzv. injekčná clona, dilatačné škáry 

i prívodné potrubie k vodnej elektrár-
ni, odstránili sa nánosy pred vtokmi na 
turbíny a opravili sa aj dnové výpusty.

V  roku 2003 sa na tomto vodnom 
diele vybudoval autonómny systém 
varovania a vyrozumenia, ktorý na zá-

klade automatizovaných meraní spus-
tí vyrozumenie a varovanie s dobehom 
prielomovej vlny do 1-nej hodiny.

V  roku 2009 vodohospodári zabez-
pečili ďalšiu modernizáciu a automati-
záciu na vodnom diele z hľadiska tech-
nicko-bezpečnostného dohľadu, ako 
je meranie vztlakov, hladín, priesakov 
a náklonov.

Slovenský vodohospodársky pod-
nik, š.  p., zdôraznil ďalej Marián Supek, 
však čaká na Oravskej priehrade ešte 
jedna investične pomerne náročná, ale 
veľmi dôležitá úloha. Je to rekonštruk-
cia koruny priehradného múru, kde je 
už niekoľko rokov cesta využívaná len 
ako účelová komunikácia bez možnos-
ti verejnej dopravy, čo značne kompli-
kuje život predovšetkým obyvateľom 
Trstenej, Námestova, ale aj susedných 
obcí, ktorí si cez priehradný múr znač-
ne skracovali, napríklad, len takú cestu 
do práce.

Generálny riaditeľ SVP, š.  p. však prí-
tomných ubezpečil, že Slovenský vo-
dohospodársky podnik má už spra-
covanú projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu celej koruny hrádze aj 
s  vybudovaním novej cesty a  chodní-
ka a  v  najbližšom čase sa chystá túto 
investičnú akciu, ktorej náklady sa od-
hadujú na 800 tisíc eur, rozbehnúť. Je 
však potrebné získať nevyhnutné fi -
nančné zdroje, na Ministerstvo život-
ného prostredia už dalo prísľub že z ka-
pitálovej zložky uvoľní potrebné fi nan-
cie, takže je predpoklad, aby sa sna-
hy obyvateľov Oravy o  sprejazdnenie 
priehradného múra v  najbližších me-

siacoch naplnili, čo s  radosťou privítal 
a predseda ŽSK Juraj Blanár.

Na konferencii dostal priestor vyjad-
riť sa k presídľovaniu aj jeden z potom-
kov niekdajších obyvateľov zatope-
ných obcí pán Jozef Pindiak. V emoci-

onálne ladenom prejave sa s trpkosťou 
a  nostalgiou zamýšľal nad obdobím 
presídľovania obyvateľstva, pričom vo 
svojich slovách akoby nechcel rešpek-
tovať aj pohľad z  inej strany, pohľad 
samotných obyvateľov Oravy, kto-
rí sa už pred mnohými desiatkami ro-
kov dožadovali priehrady ako vodoo-
chranárskeho opatrenia voči častým 
a  tragickým povodniam zaplavujúcim 
túto oravskú kotlinu. Mimoriadne fun-
dovanou odpoveďou na kritické slová 
k  priehrade bolo vystúpenie predsed-
níčky Slovenského priehradného vý-
boru prof. Ing. Emílie Bednárovej, CSc., 
ktorá presne pomenovala situáciu, aká 
ovplyvňovala život na Orave až do vy-
budovania priehrady. Napríklad, počas 
povodne v roku 1817 zahynulo na Ora-
ve 180 obyvateľov a 7 tisíc kusov hovä-
dzieho dobytka. „To by sme chceli, aby 
to pretrvávalo aj naďalej? Veď samot-
ní obyvatelia Oravy sa dožadovali vod-
ného diela, ktoré by dokázalo elimino-
vať povodňové prietoky, ochrániť ľud-
ské životy a zabrániť škodám na majet-
ku“ – zdôraznila prof. Bednárová. 

V odbornej časti konferencie odzne-
li aj ďalšie referáty, v ktorých sa ich au-
tori zaoberali ďalšími odborno-tech-
nickými aspektami prevádzky celého 
tohto vodného diela.

Účastníci konferencie sa na zá-
ver podujatia preplavili aj na Slanický 
ostrov umenia, kde ich privítal pred-
seda Žilinského samosprávneho kraja, 
Ing. Juraj Blanár, a so záujmom si pre-
zreli  tamojšie expozície Oravského 
múzea.  Foto: © Ing. P. Caban

Konferencia

Primátor Trstenej ocenil predovšetkým iniciatívu MŽP SR Primátor Trstenej ocenil predovšetkým iniciatívu MŽP SR 
a SVP,š.p. opraviť a sprejazdniť priehradný múr Vodného dielaa SVP,š.p. opraviť a sprejazdniť priehradný múr Vodného diela Účastníci konferencie sa preplavili aj na Slanický ostrov umeniaÚčastníci konferencie sa preplavili aj na Slanický ostrov umenia
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Projekt

Spoločná stratégia na Ipli
Ing. Zuzana Pálinkášová, Ing. Emília Kuníková

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Povodie rieky Ipeľ sa rozkladá na území 
dvoch štátov – približne 30 % sa nachádza na 
území Maďarska a  70 % na území Slovenska. 
V  rámci implementácie Rámcovej smernice 
o vode sa na Slovensku i v Maďarsku vypraco-
vali plány manažmentu povodia Ipľa/Ipoly. Po-
čas vyhotovovania plánov sa zohľadňovali ná-
vrhy komisie hraničných vôd, avšak zharmoni-
zovanie sa týkalo len obmedzených problema-
tík, preto plány vykazujú značné rozdielnosti. 
Obe krajiny prejavili záujem o spoločnú inter-
pretáciu plánov, zistenie spoločných alebo od-
lišných prístupov k  ich tvorbe, harmonizova-
nie manažmentu povodia a  zjednotenie vyu-
žívania cezhraničného povodia. 

Strategickým cieľom projektu je zvýšiť 
úroveň hospodárskej a  sociálnej integrácie 
v zmysle plánov povodí rieky Ipeľ/Ipoly ako na 
slovenskej, tak i na maďarskej strane a zame-
riava sa na nasledovné aktivity:

Porovnanie slovenských a   maďarských 

plánov manažmentu povodia rieky Ipeľ/Ipo-
ly – so zameraním sa na spoločnú interpretá-
ciu, hľadanie rozdielností a  spoločných zna-
kov v jednotlivých oblastiach vodných plánov, 
predovšetkým pri vymedzení a  defi novaní 
vodných útvarov; chránených územiach s me-
dzinárodným významom; vplyvoch na vodné 
útvary (zdroje znečistenia, hydromorfologické 
zmeny, vzťahy medzi vodnými útvarmi povr-
chových a podzemných vôd); identifi kácii vý-
znamných vodohospodárskych problémov.

Po porovnaní plánov manažmentu povo-
dia nasleduje harmonizácia opatrení v  po-
vodí takým spôsobom, aby opatrenia nebo-
li prijímané nezávisle od seba, ale aby sa do-
pĺňali a  nadväzovali na seba. Dôraz bude 
kladený na opatrenia zamerané na rieše-
nie významných vodohospodárskych prob-
lémov, ako je zaťažovanie povrchových vôd 
organickými látkami a živinami. Medzi ďalšie 
problémy, ktorými sa bude potrebné zaobe-
rať sú špecifi cké znečisťujúce chemické látky, 
hydromorfologické vplyvy, chránené územia, 

ochrana vodných zdrojov a výhľadové infraš-
truktúrne projekty. 

Rozšírenie a  zlepšenie informácií na 
oboch stranách hranice o stave vôd v záujme 
dosiahnuť spoločne dobrý stav vodných útva-
rov v  povodí. Na základe plánov manažmen-
tu slovenského a  maďarského povodia bolo 
preukázané, že vedomosti ohľadom kvali-
ty vôd rieky Ipeľ a menších vodných tokov sú 
nepostačujúce. V  zmysle rozširovania a  získa-
nia nových vedomostí bol zaradený do projek-
tu prieskumný monitorovací program, v rámci 
ktorého sa navrhlo monitorovať kvalitu povr-
chových a odpadových vôd, vrátane ich kvan-
titatívnej zložky, aby tieto informácie mohli byť 
vstupom do modelu, resp. na jeho validáciu. 

Vytvoriť model kvality vody v  povodí – 
cieľom modelu kvality povrchovej vody je vy-
tvoriť pre kompetentné úrady nástroj, pomo-
cou ktorého budú mať možnosť v  predstihu 
získať informácie o  dopade ich rozhodova-
nia na kvalitu vôd. Model, ktorý sa stane kaž-
dodennou pracovnou súčasťou úradov, bude 
zhotovený primerane k  nákladom a  dostup-
ným informáciám o kvalite a kvantite vôd. Na 
zjednodušenie práce s  modelom bude vytvo-
rený maďarsko-slovenský manuál. Nástrojom 
pre zostavenie modelu je voľne šíriteľný 1D 
program HEC-RAS. Jeho najnovšia verzia obsa-
huje modul na modelovanie kvality vody, po-
mocou ktorého je možné kalkulovať disperzné 
látky v časopriestore a modelovať základné re-
akčné procesy kvality vody. Softvér umožňuje 
simuláciu nerozpustených látok, rozpustené-
ho kyslíka, BSK-5, foriem dusíka (N-NO3, N-NO2, 
N-NH4, N-org.) a foriem fosforu (P-PO4-, P-org.). 
V programe HEC-RAS riešiteľ dokáže jednoroz-
merne modelovať živiny v  prípadoch, keď je 
vegetácia makrofytov zanedbateľná a  tiež si-
mulovať teplotu vody. Výsledky modelu budú 
využité už počas vytvárania koncepcie na rieše-
nie komunálnych odpadových vôd. Po ukonče-
ní projektu využijú partneri model pri práci na 
kontrolu a sledovanie zmien. 

Vyhotovenie spoločnej stratégie na od-

vádzanie komunálnych odpadových vôd 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a  Rady 91/271/EHS o  čistení komunálnych 
odpadových vôd. Povodie rieky Ipeľ v  oboch 
krajinách patrí medzi hospodársky najviac 
zaostalé regióny so zvýšenou nezamestna-
nosťou, preto sa pri stratégii budú hľadať fi -
nančne optimálne opatrenia. Dôsledkom apli-
kácie stratégie dôjde k zlepšeniu kvality živo-
ta na danom území a v dlhodobom horizonte 
bude napomáhať znižovaniu hospodárskej za-
ostalosti a  tiež zlepšeniu kvality povrchových 
a podzemných vôd. 

Ochrana zdrojov pitnej vody na cezhra-

ničnom úseku za účelom zosúladenia kva-
lity pitnej vody s  nariadením Európskej únie 
transponovaného do NV SR č. 354/2006 Z. z. 
kontrola kvality pitnej vody, čím sa zabezpečí 
právo obyvateľstva na pitnú vodu. Tiež sa tým 
predíde neskorším nákladom v spojení s úpra-
vou vody. 

Súčasťou projektu budú i návrhy pre využi-
tie jeho výsledkov v iných povodiach. 

ZÁVER
Projekt možno pokladať za inovatívny z hľa-

diska vygenerovania priamej, rozsiahlej mož-
nosti spolupráce medzi odborníkmi oboch 
krajín v vodnom hospodárstve, nakoľko dote-
rajšia spolupráca bola zúžená prevažne na čle-
nov Komisie hraničných vôd. Spoluprácou od-
borníkov na danom projekte sa položí základ 
pre budúcu spoluprácu medzi Slovenskom a   
Maďarskom. Záverečné vyhodnotenie projek-
tu bude predstavovať dvojjazyčný dokument 
vyhotovený v slovenskom a maďarskom jazy-
ku. Bude obsahovať popis výskumov, výsled-
ky štúdií a poskytne návrhy na ďalšie kroky re-
alizácie. Výsledky spolupráce s možnosťou vy-
užitia aj v iných oblastiach budú prezentované 
na spoločných fórach a  v  rámci medzinárod-
nej konferencie. Získané výsledky budú bene-
fi tom pre obyvateľov oboch krajín.

Výskumný ústav vodného hospodárstva je cezhraničným partnerom projektu „Zjednotenie potrebných opatrení rámcových 

smerníc Európskej Únie v oblasti vôd na povodí rieky Ipeľ (HUSK/1101/2.1.1)“, ktorý je jedným z projektov riešených v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Vedúcim partnerom projektu 

je maďarská organizácia NEKI Budapešť. Projekt odštartoval 1. októbra 2013 a jeho riešenie je naplánované na dobu 24 

mesiacov.
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Projekt

Čistenie vodnej nádrže Ružín
Ing. Marián Miščík

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice

V súčasnom období je vážnym problémom 
znečisťovanie brehov vodných tokov a hladín 
vodných nádrží  priplavovaným komunálnym 
odpadom. Súvisí to s  narastaním produkcie 
odpadov v  spoločnosti všeobecne a  s  nedo-
riešením adekvátneho nárastu kapacít na ich 
ekologickú likvidáciu. Z  uvedeného dôvodu, 
ako aj nedisciplinovanosťou občanov je veľké 
množstvo odpadu vyvážané na čierne sklád-
ky, v prevažnej miere situované v záplavových 
územiach vodných tokov. V  čase povodní je 
tento odpad unášaný vodou a  následne pri 
poklese hladín ukladaný na brehoch tokov, za-
chytávaný na brehových porastoch a vo vod-
ných nádržiach v  lokalitách vzdialených od 
miesta pôvodu odpadu.

Správca vodohospodárskych vodných to-
kov Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Banská Štiavnica (SVP, š. p.) nie je pôvodcom 
takéhoto odpadu, avšak z  dôvodu, že odpad 
sa po povodniach nachádza na brehoch to-
kov, resp. na vodných plochách v jeho správe, 
je vyzývaný na odstraňovanie a likvidáciu toh-
to odpadu. 

Najvypuklejšie sa v posledných rokoch ten-
to problém prejavuje na vodnej nádrži Ružín 
na Hornáde, kvôli veľkej ploche povodia nad 
nádržou, veľkému počtu obcí s nedoriešeným 
zberom a  likvidáciou odpadu a   bohužiaľ, aj 
kvôli výskytu početných osád s obyvateľstvom 
s nízkym ekologickým povedomím. 

Z  dôvodu zabezpečenia bezporuchovej 
prevádzky technologických zariadení na vod-
nej stavbe Ružín jej správca – SVP š. p. zabez-
pečuje každoročne čistenie nádrže od plávajú-
cich nečistôt z hladiny len v blízkosti priehrad-
ného múra. 

Odstránenie priplaveného odpadu z  vod-
nej hladiny a  brehov bolo vo väčšom rozsa-
hu naposledy vykonané v roku 2008. Preto sa 
SVP š. p. začal na jar tohto roku opätovne za-
oberať možnosťou čistenia vodnej nádrže. Pri 
konzultáciách na Ministerstve životného pro-
stredia SR (MŽP) získal zámer veľkú podpo-
ru a  bol rozšírený, okrem jednorazového vy-
čistenia, aj na zefektívnenie a  rozšírenie čin-
nosti správcu nádrže pri čistení z celej plochy 
vodnej hladiny, preventívne technické i  or-
ganizačné opatrenia a  tiež zapojenie samo-
správ. Hlavnými aktivitami majú byť: čistenie 
brehov nádrže Ružín od naplavených odpa-

dov; odstraňovanie odpadov z  hladiny vod-
nej nádrže, čistenie priľahlých brehov od ná-
letov, vrátane štiepkovania získanej drevnej 
hmoty; zisťovanie nelegálnych skládok odpa-
dov na prítokoch a  v  povodí vodnej nádrže; 
zber a odvoz odpadu vrátane vyseparovania 
jednotlivých zložiek odpadu.

Vznikol tak Pilotný projekt – Čistenie vodnej 
nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňo-
vej funkcie odstránením odpadov a nelegálnych 
skládok z priľahlého územia nádrže.

Význam čistenia a  prevencie na zabráne-
nie ďalšieho znečisťovania priplavovaným od-
padom pre zvýšenie protipovodňovej ochra-
ny nádrže spočíva najmä v predchádzaní mož-
ným obmedzeniam prevádzky objektov vod-
nej stavby a objektov na tokoch ich upchatím, 
zablokovaním alebo poškodením počas po-
vodňových situácií odpadom nachádzajúcim 
sa na hladine resp. unášaným vodou. Projekt 
má zároveň aj prorastový a sociálny charakter 
– zamestnanie nízko kvalifi kovaných zamest-
nancov a  dlhodobo nezamestnaných, integ-
rácia marginalizovaných skupín. V  rámci prí-
pravy projektu sa uskutočnilo aj stretnutie so 
starostami a  primátormi miest a  obcí v  okolí 
a v povodí nádrže, kde sa návrh projektu stre-
tol s pozitívnym ohlasom a deklarovaním pod-
pory a ochoty obcí na spoluprácu. 

Projekt sa začal realizovať v  septembri 
2013 a bude prebiehať do roku 2015. V deň za-
čatia prác na čistení 20. septembra sa uskutoč-
nilo priamo v obci Margecany stretnutie minis-
tra životného prostredia Ing. Petra Žigu so sta-
rostami zapojených obcí. V prvej fáze projek-
tu – v roku 2013 – sa vykonáva čistenie brehov 
v katastroch obcí Margecany, Košická Belá, Ja-
klovce a Malá Lodina. 

S  týmito štyrmi obcami SVP, š. p., ako 
hlavný vykonávateľ projektu podpísal zmlu-
vy o  spolupráci. Predmetom všetkých šty-
roch zmlúv je aktívna spolupráca pri vyčiste-
ní brehov vodnej nádrže Ružín v  príslušnom 
katastrálnom území od naplavenín a nečistôt 
v roku 2013. Predmetné zmluvy boli zverejne-
né v centrálnom registri zmlúv úradu vlády.

Uvedené obce zabezpečia na výkon prá-
ce občanov, najmä z radov nezamestnaných, 
priestory na uloženie náradia, zamestnanca 
obce ako koordinátora prác s činnosťou pod-
ľa pracovnej náplne, ktorá je prílohou zmlu-

vy. Ďalej zabezpečia zberné miesto na ulo-
ženie vyzbieraného odpadu a jeho odvoz na 
skládku. 

SVP, š. p., OZ Košice zabezpečí uzatvore-
nie dohôd o  vykonaní prác s  občanmi podľa 
príslušných ustanovení Zákonníka práce, re-
fundáciu časti mzdy pre určeného koordiná-
tora prác, poskytnutie pracovného náradia 
a  ochranných pracovných prostriedkov pre 
zamestnancov na základe dohody o vykonaní 
práce. Ďalej zabezpečí úhradu nákladov za do-
pravu a uloženie vyzbieraného odpadu na ur-
čenú skládku. 

V súčasnosti je uzatvorených celkom 23 do-
hôd o vykonaní prác. Pretože rokovania MŽP 
s  Ministerstvom práce,  sociálnych vecí a  ro-
diny SR o  podpore projektu neboli úspešné, 
všetky náklady, vrátane mzdových nákladov 
na dohody o vykonaní práce v roku 2013 znáša 
rezort životného prostredia. Avšak na výjazdo-
vom rokovaní vlády SR 2. októbra v Košiciach 
v  Uznesení č. 581/2013 vláda okrem ministra 
životného prostredia uložila aj  ministrovi prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny podporiť zamest-
návanie uchádzačov o  zamestnanie v  rámci 
realizácie pilotného projektu Čistenie vodnej 
nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovod-
ňovej funkcie (do 31. 12. 2015). 

Projekt teda úspešne naštartoval a získal 
podporu vlády. V súčasnosti prebiehajú prá-
ce na čistení brehov nádrže; postupne budú 
prebiehať aj prípravy a  rokovania na zabez-
pečenie ďalších plánovaných zámerov a ak-
tivít v  nasledovných dvoch rokoch, ktorými 
sú okrem rozšírenia zberu z hladiny na celú 
plochu nádrže pomocou plavidiel a norných 
stien a čistenia priľahlých brehov od náletov 
aj zvýšenie počtu pracovných miest pri par-
ticipácii rezortu práce a  sociálnych vecí; za-
pojenie obcí a miest v celom povodí nádrže 
do projektu, vrátane dobrovoľníkov; zisťo-
vanie nelegálnych skládok odpadov na prí-
tokoch a v povodí vodnej nádrže a ich likvi-
dácia; vytvorenie technických a návrh orga-
nizačných a  legislatívnych opatrení na pre-
venciu a   zamedzenie znečisťovania nádrže 
v budúcnosti

Zostáva veriť, že sa podarí zrealizovať všet-
ky zámery, a že ich realizácia bude trvalým prí-
nosom pre udržanie čistého životného pros-
tredia v povodí vodnej nádrže Ružín.
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Zaznamenali sme

Deň otvorených dverí 
na vodnej stavbe Ružín

Peter Hoff man

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice

Vodná stavba (VS) Ružín, známa odbornej aj 
laickej verejnosti z rôznych pohľadov, sa hlavne 
po povodniach v roku 2010 stala stredobodom 
záujmu občanov nielen z obcí nachádzajúcich 
sa tesne pod priehradným múrom, ale praktic-
ky z celého údolia Hornádu až po štátnu hrani-
cu s Maďarskom. Strach a obavy zo záplav u ob-
čanov mnohokrát vyvolávajú v kritických situá-
ciách médiami nastoľované otázky, na ktoré 
nie sú schopní sami nájsť uspoko-
jujúcu odpovedať. Jednou z  nich 
bola aj otázka týkajúca sa technic-
kého stavu priehrady a  možných 
dôsledkov prípadnej poruchy na 
vodnou stavbou s dosahom až na 
druhé najväčšie mesto na Sloven-
sku – Košice. VS a  ňou vytvorená 
nádrž je taktiež centrom pozor-
nosti pre turistov, milovníkov vod-
ných športov, chatárov a  súčasne 
je atraktívnym miestom v  oblasti 
rozvoja cestovného ruchu.

Tieto dôvody podnietili za-
mestnancov Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š. p., 
Odštepný závod Košice a  Správy 
povodia Hornádu a  Bodvy v  Ko-
šiciach v  rámci Dňa otvorených 
dverí (DOD) sprístupniť VS Ružín verejnosti 
a  pokúsiť sa zvýšiť povedomie občanov o  jej 
účele a fungovaní.. Bol to historicky nultý roč-
ník a konal sa 28. 9. 2013. Vzhľadom k tomu, že 
aj počasie tejto akcii mimoriadne prialo, vod-
nú stavbu počas tohto dňa navštívilo okolo 
250 záujemcov z radov veľkých aj malých, od-
borníkov aj laikov.

Program pozostával z  viacerých častí, od 
teoretického výkladu až po praktické ukážky 
objektov vodnej stavby vykonávané zamest-
nancami SVP. Hneď pri vstupe do areálu bol 
zabezpečený úvodný výklad, pri ktorom sa 
účastníci mohli na informačnej tabuli obozná-
miť s  funkciou, významom a základnými tech-
nickými parametrami vodnej stavby. Mnohí 
z nich už po získaní prvotných informácií začali 
svojimi otázkami smerovať do odborných tém.

Potom sa účastníci prehliadky presunuli do 
priestorov prevádzkovej budovy na prezentá-

ciu doplnenú fotodokumentáciou, kde im boli 
odborným výkladom a  praktickými ukážkami 
prezentované rôzne technické zariadenia slú-
žiace na ovládanie a  manipuláciu na vodnej 
stavbe. Otázok zo strany návštevníkov bolo 
viac než dosť. Na niektoré, hlavne od malých 
zvedavcov, bolo veru ťažké sformulovať jed-
noduchú a deťom ľahko pochopiteľnú odpo-
veď aj pre dlhoročných pracovníkov. Pri tejto 

prezentácií získali účastníci skutočný pohľad 
na fungovanie a význam tejto vodnej stavby. 
Po odbornom výklade sa záujemcovia mohli 
presunúť na velín, ktorý je riadiacim centrom 
– mozgom celej VS. Službukonajúci zamest-
nanec prakticky predviedol ako prebieha non-
stop monitoring základných prevádzkových 
údajov, ako sa manipuluje s jednotlivými ovlá-
dacími zariadeniami, oboznámil ich s manipu-
lačným poriadkom a taktiež odpovedal na zve-
davé otázky. 

Teoretickú časť vystriedala prehliadka štôl-
ne a strojovne, ktorá bola pre mnohých urči-
te nezabudnuteľným zážitkom. Zamestnanci 
vodnej stavby, pri dodržaní všetkých bezpeč-
nostných predpisov, previedli účastníkov po 
útrobách hrádze, vysvetlili fungovanie a  výz-
nam jednotlivých zariadení, predviedli postup 
znižovanie hladiny šachtovým priepadom, čo 
vyvolávalo u  návštevníkov doslova úžas. Po 

ukončení prehliadky ich čakal „výstup“ na ko-
runu hrádze, kde bolo potrebné zvládnuť 262 
schodov. Všetci ich úspešne zdolali a prijali po-
nuku organizátorov na malé občerstvenie. Pri 
teplom čaji či dobrej káve si ešte vychutnáva-
li pohľad na hladinu Ružína a vzájomne si vy-
mieňali zážitky získané počas prehliadky. No 
nedalo sa vyhnúť ani pohľadu na znečistenú 
hladinu, ktorá v nich vyvolávala zdesenie. 

Jeden z účastníkov, občan Ho-
landska, pri pohľade na odpad 
plávajúci na hladine reagoval veľ-
mi kriticky a  nedokázal pochopiť 
ako je možné, že občania majú 
takýto vzťah k prírode a životné-
mu prostrediu. Svoje pohoršenie 
komentoval slovami: „Takýto po-
hľad by sa vám v  Holandsku ne-
naskytol...“ Je to memento pre 
nás všetkých ale hlavne je to vý-
zva pre obyvateľov obcí v povodí 
rieky Hornád a  Hnilec nad nádr-
žou Ružín, aby sa pri nakladaní 
s komunálnym odpadom správa-
li zodpovedne a  uvedomovali si 
dopad svojho konania na životné 
prostredie nás všetkých, preto-
že následne musí správca vodnej 

nádrže vynaložiť nemalé úsilie a fi nančné pro-
striedky na nápravu výsledkov ich bezohľad-
ného správania.

Pozitívom však je, že účastníci myšlienku 
zorganizovania DOD uvítali, mnohí z  nich sa 
vyjadrili, že žijú pri vodnej stavbe tak blízko, 
a napriek tomu im bola taká vzdialená. Jeden 
z  účastníkov sa vyznal, že viac ako 30 rokov 
hľadal rôzne spôsoby ako sa dostať na mies-
ta bežne nedostupné a 28. 9. 2013 sa mu sen 
splnil. Škoda len, že takáto akcia nestála za po-
zornosť novinárov a to aj napriek tomu, že boli 
o  jej konaní informovaní. Záujem médií mo-
hol pozitívny účinok tejto nesporne prospeš-
nej akcie znásobiť. Organizátori však aj napriek 
tomu môžu s radosťou konštatovať, že sa nultý 
ročník DOD na VS Ružín nad očakávanie vyda-
ril, mal mnoho pozitívnych ohlasov a čo je veľ-
mi povzbudzujúce, zúčastnilo sa ho veľa mla-
dých ľudí.
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ÚVOD
Problematika straty pôdy z  územia je stále aktuálna téma. Potre-

bu ochrany pôdy popisuje aj zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy z 10.3.2004, ktorý defi nuje pôdu ako „prírod-
ný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt 
vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, 
reliéfu a materských hornín“. 

Avšak skôr, ako môžeme pristúpiť k ochrane pôdy, je potrebné zistiť 
akým spôsobom a ako rýchlo pôda eroduje z daného pozemku. Na ten-
to účel slúži viacero metód, jednou z nich je aj empirická metóda Univer-
zálna rovnica straty pôdy, ktorú sme využili na odhad straty pôdy v tom-
to príspevku, pričom sme ju skombinovali s metodikou Usle2D na výpo-
čet kombinovaného topografi ckého faktora. Vplyv topografi ckého fak-
tora sme porovnali pri odhade straty pôdy v povodí katastra obce Pozba.

WISCHMEIER-SMITHOVA ROVNICA
Wischmeier-Smithova rovnica, tzv. Univerzálna rovnica straty pôdy, 

je empirická metóda na odhad straty pôdy v povodí, pričom sa zame-
riava a aplikuje najmä na svahy s krátkou neprerušenou dĺžkou. Rovni-
ca ma nasledujúci tvar:

G = R.K.L.S.C.P  (1)
kde je
G – priemerná ročná strata pôdy [t.ha-1.rok-1] predstavujúca stratu pôdy 
z pozemku,
R – faktor eróznej účinnosti dažďa [MJ.ha-1.cm.h-1] zohľadňujúci 30 minú-
tovú intenzitu dažďa a kinetickú energiu dažďa, s ktorou rozrušuje pôdu,
K – faktor náchylnosti pôdy na eróziu [t.ha-1.rok-1] závislý na textúre a 
štruktúre pôdy,
L – faktor neprerušenej dĺžky svahu predstavujúci vplyv dĺžky svahu na 
odnos pôdy, vypočíta sa podľa vzorca:

L = (dĺžka svahu/22,13)p  (2)
kde parameter p predstavuje závislosť na sklone svahu,
S – faktor sklonu svahu predstavuje závislosť straty pôdy z  pozemku 
a sklonu daného pozemku, vypočíta sa pomocou vzorca:

S = (0,43 + 0,30 . I + 0,043 . I2)/6,613   (3)
kde I je sklon svahu,
C – faktor ochranného vplyvu vegetácie nám udáva mieru ochrany pôd 
vďaka vegetácii a
P – faktor vplyvu protieróznych opatrení predstavuje hodnotu ochran-
ného vplyvu už vybudovaných a použitých protieróznych opatrení [1].

METODIKA USLE2D
Usle2D je program vytvorený na výpočet topografi ckého LS-faktora 

v Univerzálnej rovnici straty pôdy z rastrového digitálneho modelu re-
liéfu a mapy využitia územia. Poskytuje rôzny výpočet kombinovaného 
topografi ckého faktora a viacero LS-algoritmov.  Mapa využitia územia 
pritom predstavuje mapu parciel so súvislým povrchovým odtokom, 
resp. parcely, na ktorých sa tvorí povrchový odtok.

Výpočet LS-faktora
Na výpočet topografi ckého faktora sa používajú vzťahy (4) a (5), pri-

čom sa ich výpočet líši v použití algoritmu pre výpočet faktora sklonu 
svahu S podľa nižšie menovaných autorov.

Wischmeier a Foster (1974) vyjadrili spojený topografi cký faktor na-
sledovne:                   

(4)

kde
Sj – faktor sklonu svahu pre j-tý segment [m/m],
λj – vzdialenosť od nižšej hranice j-tého segmentu po hornú hranicu hor-
ného svahu [m].
Pre trojdimenzionálnu topografi u ho môžeme zapísať ako: 

(5)

kde LS – topografi cký faktor,


ji,
 –  suma všetkých buniek vrátane parciel alebo celého povodia,

λ(i,j)inle – dĺžka svahu na vstupe bunky (i,j) [m],
λ(i,j)outlet – dĺžka svahu na výstupe bunky (i,j) [m],
S(i,j – faktor sklonu svahu bunky (i,j),
m – exponent dĺžky svahu.
Pre dvoj-rozmerné aplikácie môžeme nahradiť dĺžku svahu jednotkovou 
prispievajúcou plochou územia. To znamená 

λ(i,j)inlet = As,in = Ain/D‘ a λ(i,j)outlet = As,out = Aout/D‘  (6)

kde As,in – jednotková prispievajúca oblasť na vstupe bunky, 
As,out  – jednotková prispievajúca oblasť na výstupe bunky, 
D‘ – šírka, cez ktorú môže prúd prejsť bunkou.
Spolu s rovnicou (4) nám to dáva:

As,out = Ain + D‘2 a D‘ = D/x  (7)

Ing. Katarína Kotríková

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava

Cieľom tohto príspevku je odhad priemernej ročnej straty pôdy na území katastra obce Pozba pomocou Univerzálnej rov-

nice straty pôdy a predstaviť metodológiu spojeného topografi ckého faktora v programe Usle2D. Výsledky a riešenia boli 

spracované v digitálnej forme v programoch IDRISI32, Cartalinx a Usle2D.



32  Vodohospodársky spravodajca   11 – 12  2013

Veda, technika, technológia

kde D - vzdialenosť gridu a x - faktor opravy

(8)

(9)

Algoritmy na výpočet faktora sklonu svahu
1. LS-rovnica bola pôvodne vyvinutá Wischmeier a Smithom (1978):

S(i,j) = 65,41.sin2 θi,j + 4,56.sin θi,j + 0,065  (10)

Exponent m v rovnici (8)
= 0,5 ak bgtg θi,j ≥ 0,05 
= 0,4 ak 0,035 ≤ bgtg θi,j ≤ 0,05 
= 0,3 ak 0,01 ≤ bgtg θi,j ≤ 0,035
= 0,2 ak bgtg θi,j ≤ 0,01

2. Rovnica podľa McCoola et al. (1978, 1989) tiež používaná v  RUSLE 
(1993):
S(i,j) = 10,8*sin θi,j + 0,03 kde bgtg θi,j ≤ 9%   (11)
S(i,j) = 16,8*sin θi,j – 0,5 kde bgtg θi,j > 9%  (12)

Exponent m v rovnici (8) = (β/β + 1) kde

(13)

Hodnoty pre m sú počítané podľa pomeru veľkosti ryhovej 
a medziryhovej erózie. Pre nižší podiel ryhovej erózie je exponent m vy-
počítaný násobením hodnoty β s 0,5 a pre väčší pomer ryhovej erózie 
vzhľadom na medziryhovú koefi cientom 2,0 (McCool 1989).
Pre krátke svahy (kratšie ako 4 metre): 

S(i,j) = 3,0*(sin θi,j )
0,8 + 0,56  (14)

3. Go vers (1991) navrhol hodnotu 0,755 pre exponent m v  rovnici (9), 
na základe terénnych dát. Jeho faktor sklonu svahu je funkciou sklonu 
svahu: 

S(i,j) = (tan θi,j / 0,09)1,45  (16)

Tento LS-faktor je špecifi cký pre riziko ryhovej erózie.

4. Nearing (1997) navrhol jednoduchý priebeh funkcie pre strmosť sva-
hu:

(17)

[2].

VÝPOČTY A RIEŠENIA
Hranicu riešeného územia tvorí kataster obce Pozba, ktorú sme zdi-

gitalizovali v programe IDRISI32. Ide o obec v Nitrianskom samospráv-
nom kraji v  okrese Nové Zámky. Obec leží v  teplej klimatickej oblas-
ti s  dominujúcim reliéfom nížinných pahorkatín, preteká ňou tok Lis-
ka [3].

Líniové prvky katastra a mapa využitia územia rozdelili územie rie-
šeného celku na parcely v programe Cartalinx. Z týchto parciel boli vy-
ňaté oblasti vyznačujúce sa povrchovým odtokom, spôsobujúcim roz-
rušenie pôdnych častíc. Táto mapa tvorila podklad pre ďalšie spraco-
vanie máp jednotlivých faktorov vstupujúcich do rovnice na výpočet 
straty pôdy.

Faktor eróznej účinnosti dažďa R vstupujúci do Univerzálnej rovnice 
straty pôdy sme defi novali hodnotou 30 MJ.ha-1.cm.h-1 [4].

Faktor náchylnosti pôdy na eróziu K sme určili na základe vektorovej 
mapy s hodnotami bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a prís-
lušných tabuliek.

Faktor ochranného vplyvu vegetácie C je rovný 0,12 na základe pes-
tovanej plodiny na danom území, ktorou je pšenica.

Faktor vplyvu protieróznych opatrení je rovný hodnote 1, keďže na 
danom území neuvažujeme so žiadnymi vybudovanými protieróznymi 
opatreniami.

Na výpočet spojeného topografi ckého faktora sme použili digitál-
ny model reliéfu daného územia a mapu parciel s ornou pôdou, pričom 
sme využili všetky programom ponúkané algoritmy: podľa Wischmeier-
-Smitha, McCoola, Goversa a Nearinga.

Keď boli všetky podklady pripravené, odhadli sme stratu pôdy zo zá-
ujmového územia pomocou Univerzálnej rovnice straty pôdy. Výsled-
kov máme viacero, keďže sme aplikovali rôzne algoritmy na výpočet to-
pografi ckého faktora (obr. 6, 11, 13, 15). 

ZÁVER
Na základe výsledkov možno skonštatovať, že výsledné straty pôdy 

sú porovnateľné, avšak v dvoch prípadoch sa výraznejšie odlišujú. V prí-
pade výpočtov podľa McCoola pre faktor ochranného vplyvu vegetácie 
menší ako 0,17 je rozhodujúce, že McCool predpokladá menšiu ryhovú 
ako medziryhovú eróziu, preto sú aj hodnoty straty pôdy nižšie. A v prí-
pade výpočtov podľa Goversa vyšli vysoké hodnoty vzhľadom na ostat-
ných autorov, to je spôsobené tým, že Goversov výpočet je špecifi cký 
najmä pre ryhovú eróziu. 

Z  výsledkov výpočtu je tiež viditeľné, že záujmové územie, najmä 
jeho južná časť je silno ohrozovaná pôdnou eróziou; vysoko prekraču-
je prípustnú stratu pôdy pre dané územie (podľa STN 75 4501). Z toh-
to dôvodu navrhujeme použiť vhodné protierózne opatrenia na zabrá-
nenie straty pôdy.
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HISTÓRIA
Myšlienku vybudovania vodnej 

cesty v  Panamskej šiji začal rozvíjať 
Európan Vasco Nuñez de Balboa, kto-
rý v roku 1513 vykonal prvý krok a po-
mocou miestnych domorodcov preko-
nal nástrahy tropického pralesa, zdo-
lal 80 km široký pás pevniny oddeľu-
júci oba oceány a preskúmal možnosť 
vybudovania vodnej cesty. Avšak inži-
nierske problémy spojené s  prekopa-

ním 50 km dlhého prieplavu cez najvra-
žednejšie bažiny na svete plné nástrah 
spôsobili, že táto myšlienka bola pre na-
sledujúce obdobie opustená. O  dvad-
sať jeden rokov neskôr španielsky kráľ 
Karol V. prikázal vykonať prieskum da-
nej lokality s cieľom vybudovania vod-

nej cesty. Výsledkom bolo konštatova-
nie, že taký projekt by bol veľmi nároč-
ný a v tom čase nerealizovateľný.

V  roku 1550 portugalský morepla-
vec Antonio Galvao uvažoval o  mož-
nosti vybudovania prieplavu, ale sku-
točný výskum sa začal až v  roku 1770 
prostredníctvom španielskej vlády. 
Avšak o  reálnych úvahách súvisia-
cich s  vybudovaním prieplavu možno 
vzhľadom na vtedajšie technické mož-

nosti hovoriť až o viac ako jedno storo-
čie neskôr.

V 19. storočí, keď Spojené štáty na-
novo získali nezávislosť, začali sa po-
stupne stávať silnou mocnosťou a do-
šlo aj k  oživeniu záujmu o  vybudova-
nie prieplavu. V Kalifornii vypukla zlatá 

horúčka (1848) a tisíce osadníkov z vý-
chodu hľadalo čo najschodnejšiu ces-
tu na západ. V máji 1850 sa začali sta-
vebné práce na železničnej trati, kto-
rá by umožnila čo najrýchlejšie preko-
nať úzky pevninový pás medzi oboma 
oceánmi. Panamská šija v  tom obdo-
bí patrila Kolumbii. Po všetkých mož-
ných problémoch, ktoré súviseli s  bu-
dovaním stavby v  prostredí džungle, 
na brehu rieky Chagres bola železnica 

24. februára 1855 slávnostne otvorená. 
80-kilometrová trasa bola naplno vyu-
žívaná.

Myšlienka vybudovania vodnej 
cesty medzi oboma oceánmi však ne-
bola zabudnutá. Na začiatku 80-tych 
rokov 19. storočia sa ňou začal zao-

Blíži sa storočnica gigantického diela 
svetového inžinierstva

Ing. Július Hétharši, CSc.

HEKAS, s. r. o., Bratislava

Panamský prieplav v Strednej Amerike je jedným z najväčších inžinierskych počinov ľudstva a kľúčovým prvkom globálnej 

siete lodnej dopravy. Prepája Atlantický oceán s Tichým oceánom v mieste Panamskej šije, kde sa spája Severná Amerika 

s Južnou Amerikou. Pri ceste z New Yorku do San Francisca táto skratka v porovnaní s plavbou okolo Hornovho mysu ušetrí 

viac ako 13 000 km.
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berať Francúz Ferdinand de Lesseps – 
staviteľ Suezského prieplavu. Na me-
dzinárodnej konferencii geografi ckej 
spoločnosti v  Paríži predstavil gigan-
tický plán – nový prieplav cez Kolum-
bijskú provinciu v panamskej šiji. Trasa 
nového prieplavu mala sledovať exis-
tujúcu železnicu. Prekopať vodnú ces-
tu na úrovni mora pri Paname nemal 
byť žiadny problém.

Roku 1891 Lesseps a  zástupcovia 
Svetovej spoločnosti medzioceánske-
ho prieplavu prišli do Panamy spolu 
so zememeračmi, robotníkmi a  loďa-
mi naloženými bagrami, zbíjačkami, 
lokomotívami, dynamitom, mapami, 
nivelizačnými prístrojmi, kompasmi, 
barometrami... Desaťtisíce robotní-
kov z  97 krajín sveta, motivovaných 
prísľubom dobrých zárobkov, priš-
lo do Panamy. Robotníci čelili divoči-
ne – rovnako krásnej ako nebezpeč-
nej. Zraňovali sa o  trávu, ktorá reza-
la ako žiletka. Pracovali v  neustálom 
strachu z  jedovatých hadov, kliešťov, 
bĺch, pavúkov, moskytov... Vo vyso-
kých teplotách a  v  lejakoch. K  tomu 
sa pridávalo aj nebezpečenstvo hro-
ziace od rieky Chagres, lebo v období 
lejakov jej hladina stúpala až o 13 m. 
Napriek týmto zložitým podmienkam 
sa robotníci pustili do budovania širo-
kej vodnej cesty. Stromy v džungli od-
straňovali ručne, čo bola priam nad-
ľudská úloha. Nikto však nevedel, čo 
s  riekou Chagres, ktorú bolo potreb-
né niekoľkokrát pretnúť. 

Morálka ľudí bola vysoká a technic-
ké zariadenia určené pre tento obrov-
ský stavebný projekt boli pýchou tej 
doby. Každý mesiac prichádzali ďalší 
dobrovoľníci a mnohí z nich zomiera-
li ako vo vojne. Decimovali ich kiahne, 
zápaly pľúc, otravy jedlom, hady... Naj-
častejšie však robotníci zomierali na 
maláriu a žltú zimnicu. Francúzska ne-
mocnica neďaleko Panama City mala 
dobré vybavenie, kvetiny v  oknách 
síce poskytovali akú-takú ochranu pre 
nájazdmi mravcov, no sieťky v  nich 
chýbali. Nikto netušil, že ide o  ideál-
ne prostredie pre množenie tropické-
ho komára, ktorý je prenášačom žltej 
zimnice. 

Behom osemročného pôsobe-
nia Francúzov (1881 – 1889) pracova-
lo na stavbe cca 45 000 mužov. 20 000 
ich zomrelo. Práce na stavbe kompli-
kovali aj časté zosuvy. Chybou bolo 
tiež  presakovanie prieplavu na úrovni 
morskej hladiny. Technológia výstav-

by ani lekárska veda neboli ešte v  tej 
dobe na potrebnej úrovni. V tom čase 
bol prieplav vybudovaný z  cca jednej 
tretiny.

V roku 1889 došli spoločnosti penia-
ze a stavba bola zastavená. Išlo o naj-
väčší krach v  histórii, kvôli ktorému 
takmer padla vláda.

Po nástupe Theodora Roosevelta na 
post amerického prezidenta roku 1901 
začali projekt podporovať Američania. 
Podobne ako Francúzi aj oni mali po-
čas stavebných prác problémy s malá-
riou a žltou zimnicou. Počas budovania 
zahynulo okolo 27 000 robotníkov.

Stavba začala v  roku 1904 a  trva-
la 10 rokov. Američania pomohli Pa-
name oslobodiť sa od Kolumbie. S do-
končením prieplavu zabrali Spojené 
štáty značnú časť úžiny okolo kaná-
lu, čo spôsobilo nezhody medzi kraji-
nami. Kontrolu územia okolo budúce-
ho prieplavu si Američania zabezpeči-
li zmluvou HAY-BUNAU-VARILLA z 18. 
11. 1993. Stálo ich to vtedy neuveri-
teľných 10 miliónov dolárov a  ročné 
platby za prenájom vo výške 250 000 
dolárov.

Slávnostné otvorenie sa konalo 15. 
8. 1914, keď kanálom preplával parník 
Ankon. Ale plnej prevádzky sa prieplav 
dočkal až po 1. svetovej vojne, resp. 
roku 1920.

V  roku 1977 bola po sérii nepoko-
jov medzi Američanmi a Panamčanmi 
podpísaná nová zmluva, ktorá umož-
ňovala postupné prebratie kontroly 
nad prieplavom Panamou. Navrátenie 
Panamského prieplavu do rúk Panamy 
sa uskutočnilo až 31. decembra 1999. 
Územie Panamského prieplavu a  jeho 
okolia o  rozlohe 129  000 ha bolo vy-
hlásené za národný park; v povodí Pa-
namského prieplavu sú národné parky 
Chagres, Soberania, Altos de Campa-
na, Camino de Cruses.

TECHNICKÉ RIEŠENIE 
PANAMSKÉHO PRIEPLAVU

Prvý návrh výstavby Panamského 
prieplavu od Lessepsa bola výstavba 
prieplavu na úrovni morskej hladi-
ny. Problémom bolo, že to znamena-
lo kopať prieplav cez nepevné bažiny 
zamorené nebezpečným hmyzom. 
Okrem toho boli rozdiely v  prílive 
a  odlive na oboch stranách priepla-
vu. V roku 1889 sa práce na projekte 
úplne zastavili a spoločnosť zbankro-
tovala. Po neúspešnom prvom návr-
hu bol navrhnutý druhý variant rea-

lizácie Panamského prieplavu vytvo-
rením zvýšenej vodnej cesty. Trasa 
prieplavu prechádzala cez Gatunské 
jazero, umelý vybudovaný kanál, kde 
pomocou plavebných komôr vystu-
puje do výšky 26 m nad morom pla-
vebnou komorou Pedro Miguel a po-
tom voda v  mieste Miraflo Res klesá 
pomocou plavebných komôr k Tiché-
mu oceánu. Prepojenie Atlantické-
ho oceánu s  Gatunským jazerom sa 
uskutočňuje tromi plavebnými ko-
morami. Celkovo je vybudovaných 
šesť plavebných komôr jedným sme-
rom (Atlantický oceán – Tichý oce-
án) a  šesť plavebných komôr opač-
ným smerom (Tichý oceán – Atlantic-
ký oceán).

Dĺžka Panamského prieplavu je 
81,6 km a šírka sa pohybuje od 150 do 
305 m.

Dĺžka plavebných komôr je 304,8 m; 
šírka 33,5 m. Lode, ktoré chcú preplá-
vať, musia disponovať maximálnou šír-
kou 32,3 m, ponorom 12 m a  dĺžkou 
294,1 m.

Plavidlám momentálne trvá cesta 
kanálom dlhšie než 24 hodín. Záujem 
o tranzit je taký veľký, že práva na plav-
bu prieplavom sa bežne predajú tomu, 
kto ponúkne najviac.

Prieplav je nepretržite otvorený 
a ročne ním prejde okolo 12 – 13 tisíc 
lodí. Čas prechodu cez prieplav trvá 
približne 8 – 10 hodín, ale záleží to 
hlavne na premávke. V súčasnosti trvá 
cesta kanálom dlhšie než 24 hodín.

Panamským prieplavom prej-
de 5 % svetového obchodu, čo z  tej-
to vodnej cesty robí chrbticu sveto-
vej dopravnej siete. Cez väčší Suez-
ský prieplav (dlhý 160 km), ktorý spá-
ja Stredozemné more s  Červeným 
morom, preplavia asi 8 % komo-
dít. Šírka prieplavu je základným kri-
tériom, ktoré rozhoduje o  tom, aké 
lode môžu vodnú cestu používať. 
Podľa toho sa vyrábajú tankery typu 
Suezmax alebo Panamax. Po rozšíre-
ní Panamského prieplavu sa na vode 
objavia nové tankery. 

Počas prevádzky Panamského 
prieplavu stále dochádzalo k jeho mo-
dernizácii. Doteraz bolo vypracova-
ných viac než 120 štúdií domácich 
a  zahraničných expertov riešiacich 
optimalizáciu prevádzky prieplavu 
a tiež budúcnosť dopravy Panamským 
prieplavom. Riešili sa otázky ekono-
mické, technické, environmentálne, 
sociálne, prevádzkové a ďalšie.
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Formovanie ekotoxikológie ako 
vednej disciplíny v  rámci vodného 
hospodárstva bolo pomerne zloži-
té, ale zároveň priamočiare. Vyplývalo 
to z  postupného technického rozvoja 
priemyslu v minulosti a  s  tým súvisia-
cich aspektov (materiálneho, kultúrne-
ho, spoločenského rozvoja spoločnos-

ti; vplyvu na životné prostredie; vplyvu 
globálnych fi nančných kríz; vplyvu voj-
nového obdobia; atď). 

Cieľom publikácie je podať čitateľo-
vi prehľad o vzniku a význame ekotoxi-
kológie vo svetovom meradle i v rám-
ci Slovenska, o  hlavných aktéroch 
v tejto oblasti v rámci Československa 
a  následne Slovenska, o  jej príspev-
ku v  legislatíve ako aj zakotvení po-
žiadaviek ekotoxikológie v  legislatív-
nom rámci, o  využívaných metódach 
a postupoch ako aj o možných výstu-
poch, ktoré sú využiteľné nielen v ďal-
ších vedných disciplínach, ale aj pria-
mo, v rámci manažmentu vo vodnom 
hospodárstve.

K hlavným témam historicko-legis-
latívnej časti patrí charakteristika, his-
tória a rozvoj ekotoxikológie, jej histo-
ricko-legislatívny rámec. Špeciálne po-
stavenie má kapitola Ekotoxikológia a 
Rámcová smernica  o vode (RSV), kto-
rá vysvetľuje  komplexný prístup RSV 
z  pohľadu najzákladnejších zákonov 
sveta. Takýto prístup môže pomôcť 
riešiteľom jednotlivých kapitol po-
chopiť previazanosť prístupov, výsled-

kov a nadviazať komplexnú spoluprá-
cu medzi rôznymi vednými disciplína-
mi.  Odborá časť publikácie sa venuje 
ekotoxikologickým skúškam, ktoré sa 
využívali a využívajú  vo vodnom hos-
podárstve ako aj ich vyhodnocovaniu 
a  využitiu pre nadstavbové hodnote-
nie, ku ktorému sa zaraďuje napr. hod-
notenie rizík, stanovenie environmen-
tálnych noriem kvality pre chemické 
látky a  využitie skúšok toxicity a ich 
výsledkov pre praktické potreby vod-
ného hospodárstva. Súčasťou publi-
kácie je aj výkladový slovník používa-
ných pojmov.

Publikáciu Ekotoxikológia vo vod-

nom hospodárstve Slovenska (ISBN: 

978-80-227-3944-3) je možné zakú-

piť alebo objednať na adrese: 

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVI-

NÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU

Reprezentačná predajňa nakladateľ-

stva STU

Radlinského 9

812 37 Bratislava 

tel.: 0917 669 197 

Postrehy zo zahraničia

Recenzia

Nová publikácia pre vodohospodárov
L. KIJOVSKÁ:

EKOTOXIKOLÓGIA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE SLOVENSKA

RNDr. Katarína Kučárová

Ministerstvo životného prostredia SR

Kapacita prieplavu dnes opäť ne-
postačuje potrebám obchodu, nepo-
stačujú ani zásoby vody v Gatunskom 
jazere (775 mil. m3). Z  tohto dôvodu 
sa pristúpilo k  rozšíreniu Panamské-
ho prieplavu a k lepšiemu, hospodár-
nejšiemu využitiu vody z Gatunského 
jazera.

V  októbri 2006 panamský ľud v  re-
ferende rozhodol o  rozšírení priepla-
vu. Práce majú byť ukončené v  roku 
2014 a  v  tom istom roku prieplav zá-
roveň oslávi storočnicu od svojho 
slávnostného otvorenia. Koordináto-
rom rozšírenia je americká spoločnosť 

CH2M HLL, ktorú ako víťaza výbero-
vého konania zvolil Úrad pre Panam-
ský prieplav (ACP). Najväčšie výkopo-
vé práce pri plavebných komorách Mi-
rafl ores a Pedro Miguel sa začali v ok-
tóbri 2007.

Technické riešenie rozšírenia 
prieplavu sa od pôvodného odlišu-
je tým, že plavebná komora sa v Ped-
ro Miguel nebude budovať a vybudu-
je sa nový kanál až do oblasti Mirafl o-
res, kde sú v jednom smere 2 komory, 
takže u rozšíreného variantu budú len 
3 plavebné komory. V  rámci novobu-
dovaných plavebných komôr sa budu-

jú akumulačné nádrže, ktoré sú výško-
vo situované tak, aby bolo možné čias-
točné využitie gravitačného napájania 
a vyprázdňovania plavebných komôr. 
Vybudovaním akumulačných nádr-
ží pri plavebných komorách sa šetrí 
od 40 do 60 % vody v plavebných ko-
morách. Dĺžka nových plavebných ko-
môr sa zväčšuje na 426,7 m a šírka na 
54,9 m.

Rozšírenie prieplavu by malo Pana-
mu stáť 5,25 miliárd dolárov. Minulý 
rok Panama získala na poplatkoch za 
prieplav cca 1,4 miliardy dolárov.
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Oznamy

Konferencia
H Y D R O C H É M I A   2 0 1 4

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, člen ZSVTS, Výskumný ústav 
vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospo-
dárstve na Slovensku, Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Československá asociace vodárenských exper-
tů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenský národný komitét IWA organizujú v dňoch 21. - 22. mája 

2014 v Bratislave XLI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou HYDROCHÉMIA 2014.

15. 1. 2014: zaslanie predbežných prihlášok 
20. 1. 2014:  oznámenie autorom o prijatí príspevkov a posterov, zaslanie pokynov
31. 3. 2014:  konečný termín odovzdania príspevkov na prípravu zborníka do tlače
30. 4. 2014:  uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu
21. - 22. mája 2014:  termín konania konferencie

Adresa pre korešpondenciu:

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS

Ing. Pavel Hucko, CSc., Eva Podrazilová
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1 

tel.: +421-2-59343424, -59343473, fax: +421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk

Bližšie informácie o konferencii nájdete aj internetovej stránke VÚVH - www.vuvh.sk.

prednáška; posterová prezentácia; fi remná prezentácia; reklama v zborníku. 

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 15. januára 2014 (stačí aj e-mailom na adresu: hucko@vuvh.sk).
Rovnako ako v minulých rokoch umožníme účastníkom konferencie stretnúť sa so zástupcami fi riem, ktoré ponúkajú služ-
by v oblasti dodávok prístrojovej techniky a chemikálií pre analýzu vôd, kalov a sedimentov.

Zameranie konferencie ostáva rovnaké ako v predchádzajúcich ročníkoch s ťažiskom na nasledovné oblasti:
  problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
  analytické metódy v hydrochémii (voda, upravárenské a čistiarenské kaly a dnové sedimenty) a ich aplikácia v praxi,
  výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
  medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií,
  uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd a čistení odpadových vôd.

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

Tematické okruhy konferencie:

Forma prezentácie na konferencii:

Dôležité termíny:
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Predpisy, normy

Informácie o nových STN

V  septembri a  októbri 2013 vyšli 
v  oblasti vodného hospodárstva tieto 
slovenské technické normy:

STN ISO 9698: 2013 (75 7616) Kva-
lita vody. Stanovenie objemovej aktivi-
ty trícia. Kvapalinová scintilačná mera-
cia metóda 

Vydaním STN ISO 9698: 2013 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN ISO 9698: 
1999.

STN EN ISO 10870: 2013 (75 7750) 
Kvalita vody. Návod na výber metód 
a  zariadení na odber vzoriek bentic-
kých makroevertebrát v  sladkých vo-
dách

Vydaním STN EN ISO 10870: 2013 
v slovenskom jazyku sa ruší predchádza-
júce vydanie STN EN ISO 10870: 2012 vy-
dané v anglickom jazyku. 

STN ISO 9308-2: 2013 (75 7834) 
Kvalita vody. Stanovenie Escherichia 
coli a koliformných baktérií. Časť 2: Me-
tóda najpravdepodobnejšieho počtu

Vydaním STN ISO 9308-2: 2013 sa 
ruší predchádzajúce vydanie STN ISO 
9308-2: 1998.

STN EN ISO 11206: 2013 (75 7444) 
Kvalita vody. Stanovenie rozpustených 
bromičnanov. Metóda iónovej chro-
matografi e (IC) a  reakcie za kolónou 
(PCR)

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16164: 2013 (75 7703) Kva-

lita vody. Návod na navrhovanie a vý-
ber taxonomických kľúčov

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 10710: 2013 (75 7739) 

Kvalita vody. Skúška inhibície rastu 
morských a  brakických makroskopic-
kých rias Ceramium tenuicome

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 11296-7: 2013 (75 

6130) Potrubné systémy z  plastov na 
renováciu podzemných beztlakových 
kanalizačných potrubí a stokových sie-
tí. Časť 7: Výstelkovanie špirálovo naví-
janými rúrami

Vydaním STN EN ISO 11296-7: 2013 
sa ruší norma STN EN 13566-7: 2007 
(75 6130) s rovnakým názvom a pred-
metom. 

STN EN 12566-6: 2013 (75 6403) 
Malé čistiarne odpadových vôd do 50 
EO. Časť 6: Prefabrikované zariadenia 
na sekundárne čistenie odpadových 
vôd na odtoku zo septikov

STN EN 15031: 2013 (75 8128) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Koagulanty na báze hliníka

Vydaním STN EN 15031: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 15031: 2006.

STN EN 15076: 2013 (75 8170) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Hydroxid sodný

Vydaním STN EN 15076: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 15076: 2006.

STN EN 15075: 2013 (75 8172) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Hydrogenuhličitan sodný

Vydaním STN EN 15075: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 15075: 2006.

STN EN 12174: 2013 (75 8181) Che-
mikálie používané pri úprave vody na 
pitnú vodu. Hexafl uorokremičitan di-
sodný

Vydaním STN EN 12174: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 12174: 2006.

STN EN 12175: 2013 (75 8182) Che-
mikálie používané pri úprave vody na 
pitnú vodu. Kyselina hexafl uorokremi-
čitá 

Vydaním STN EN 12175: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 12175: 2006.

STN EN 15078: 2013 (75 8220) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Kyselina sírová 

Vydaním STN EN 15078: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 15078: 2006.

STN EN 1018: 2013 (75 8242) Che-
mikálie používané pri úprave vody na 
pitnú vodu. Uhličitan vápenatý

Vydaním STN EN 1018: 2013 v  an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 1018: 2006.

STN EN 15077: 2013 (75 8421) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Chlórnan sodný

Vydaním STN EN 15077: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 15077: 2006.

STN EN 15072: 2013 (75 8436) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Bezvodý dichlórizokyanu-
rát sodný

Vydaním STN EN 15072: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 15072: 2008.

STN EN 15073: 2013 (75 8437) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Dihydrát dichlórizokyanu-
rátu sodného

Vydaním STN EN 15073: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 15073: 2008.

STN EN 12911: 2013 (75 8617) Vý-
robky používané pri úprave vody na 
pitnú vodu. Zelený piesok s  glaukoni-
tom

Vydaním STN EN 12911: 2013 v an-
glickom jazyku sa ruší predchádzajúce 
vydanie STN EN 12911: 2006.

TNI CEN/TR 16469: 2013 (75 1208) 
Hydrometria. Meranie intenzity dažďa 
(tekuté zrážky): požiadavky, kalibračné 
metódy a terénne merania

V októbri 2013 boli zrušené tieto 

STN: 

STN ISO 2186: 1995 (25 7715) Me-
ranie prietoku kvapalín v  uzavretých 
potrubiach. Prípojky na prenos tlako-
vého signálu medzi primárnymi a  se-
kundárnymi prvkami

Norma bola zrušená v ISO.
STN ISO 4064-2: 2002 (25 7728) 

Meranie prietoku v  uzavretých potru-
biach. Meradlá na studenú pitnú vodu. 
Časť 2: Požiadavky na inštaláciu

Norma bola zrušená v ISO.
STN ISO 4064-3: 2004 (25 7728) 

Meranie prietoku v  uzavretých potru-
biach. Meradlá na studenú pitnú vodu. 
Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia

Norma bola zrušená v ISO.
STN ISO/TR 5168: 2002 (25 7702) 

Meranie prietoku kvapalín. Vyhodno-
tenie neistôt

Norma bola zrušená v ISO.

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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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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Výpočet vodnej erózie použitím programu USLE2D
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