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Milí vodohospodári,
voda je strategická surovina, hoci pre od-
borníkov v tejto oblasti to platí už dlhé ob-
dobie. Dôležitosť vody pre našu krajinu 
sme však po novom zakotvili už aj do ústa-
vy, rovnako ako jej ochranu. K tomuto kro-
ku primali vládu viaceré okolnosti. V  pr-
vom rade klimatická zmena, ktorá môže 
v  budúcnosti spôsobiť nedostatok pitnej 
vody a rast jej ceny. Aj keď sa na prvý po-

hľad môže zdať, že zásoby pitnej vody máme na Slovensku bohaté, 
situácia by už o niekoľko rokov mohla byť iná. Svedčili o tom viaceré 
úvahy a jeden konkrétny pokus vyvážať našu vodu potrubím za hra-
nice a tam z nej profi tovať. Náš štát, ako vlastník vodných zdrojov, 
by z toho nielenže nič nemal, ale mohlo by sa stať, že by zrazu bolo 
vody v niektorých lokalitách málo pre našich občanov. Doteraz to-
tiž vývoz nebol regulovaný. Nový odsek ústavy jasne deklaruje, že 
preprava vody odobratej z  vodných útvarov nachádzajúcich sa 
na  území SR cez hranice SR dopravnými prostriedkami alebo po-
trubím sa zakazuje. Nevzťahuje sa to na vodu na osobnú spotrebu, 
pitnú a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na úze-
mí Slovenska a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v nú-
dzových stavoch. 

Chrániť však chceme nielen vodu pre ľudí, ale aj ľudí pred vo-
dou. Mám na mysli povodne, ktoré vyplývajú z čoraz častejších ex-
trémnych prejavov stále viac nevyspytateľného počasia. Najmä prí-
valové dažde a s nimi súvisiace povodne a zosuvy pôdy každoročne 
spôsobujú na Slovensku škody na majetku ľudí, samospráv a štátu 
v hodnote miliónov eur. Žiaľ, klimatické zmeny a prudké zmeny po-
časia je ťažké s určitosťou a presnosťou predvídať. Navyše, sila tých-
to prudkých úderov je nebývalo veľká. Za  účinný spôsob boja pro-
ti povodniam považujeme budovanie protipovodňových opatrení, 
ktoré patria medzi hlavné priority nášho ministerstva a ich realizá-
cia je vašou parketou. Protipovodňová ochrana si u nás za posledné 
desaťročie nesie historický dlh 450 miliónov eur. Pritom len v období 
rokov 2000 až 2012 dosiahli škody a náklady spojené s povodňami 
961 miliónov eur. Vlani v októbri náš rezort predstavil Program pro-
tipovodňovej ochrany pre Slovensko do roku 2020. Obsahuje proti-
povodňové projekty za vyše miliardu 154 miliónov eur. Zhruba 400 
miliónov z nich plánujeme využiť z fondov EÚ v rámci nového ope-
račného programu Kvalita životného prostredia. Plánované opatre-
nia budú riešiť najproblémovejšie miesta, kde sa už v minulosti po-
vodne vyskytli a spôsobili škody. Viaceré stavby sme už zrealizova-
li a ony už aj reálne pomohli a ochránili obyvateľov pre veľkou vo-
dou pri nedávnych povodniach. Typický príklad je Stará Ľubovňa 
alebo hrádza v  košickej mestskej časti Džungľa. Ale osvedčili sa aj 
viaceré novovybudované poldre na  celom Slovensku, ktoré efek-
tívne sploštili povodňovú vlnu a  umožňujú reguláciu. Celkovo ide 
o takmer 600 rôznych stavieb - hrádze, poldre, vodné nádrže, úpra-
vy tokov alebo čerpacie stanice. K  významným plánovaným pro-
jektom patria aj projekty na ochranu väčších miest, ako je Banská 
Bystrica, Prešov, alebo riešenie problémovej rieky Ondava v blízkos-
ti Trebišova. Vzorový príklad efektívnosti týchto opatrení je proti-
povodňová ochrana Bratislavy, ktorá minulý rok zadržala rekordnú 
hladinu Dunaja a škody v hlavnom meste tak boli v porovnaní s ro-
kom 2002 zanedbateľne malé. Pomôže aj nový systém POVAPSYS – 
Povodňový a varovný predpovedný systém, ktorý by mal znížiť ško-
dy spôsobené povodňami prostredníctvom hydrologických predpo-
vedí, varovaní a výstrah. 

Verím preto, že spoločnými silami dokážeme urobiť čo najviac, 
aby nám voda bola dobrým sluhom, ale nie pánom.

Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR
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Využitie ozónu na odstránenie 2-MBT 
z modelovej vody

aJán Derco, bAngelika Kassai, bJana Tkáčová, aMichal Melicher, aLenka Sumegová
aÚstav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, 

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, SR, email: jan.derco@stuba.sk
bVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, SR

ÚVOD
2-merkaptobenztiazol (2-MBT) sa vyskytuje najmä v odpa-

dových vodách z gumárenského priemyslu, kde môže dosa-
hovať koncentrácie aj viac ako 200 mg.l-1 [1,2,3,4,5,6]. Fiehn 
et al. [5] uvádzajú, že 2-MBT je často prítomný aj v odpado-
vých vodách z garbiarní. Nachádza sa aj v konzervačných prí-
pravkoch používaných pri spracovaní dreva a na pílach, od-
kiaľ sa uvoľňuje do vody [7]. Používa sa ako antikorózny inhi-
bítor, antifungálny a protiplesňový preparát v medicíne, ako 
fungicíd v kožiarenskom a textilnom priemysle, ako aditívum 
do náterov na kovové povrchy a hlavne ako akcelerátor vul-
kanizácie kaučuku v gumárenskom priemysle [4,5].

2-MBT patrí medzi silný kontaktový alergén. Je rozpustný 
v  roztokoch solí blízkych ľudskému potu a spôsobuje der-
matitídu [8]. Je to látka cudzia nášmu telu, toxická a biolo-
gicky ťažko rozložiteľná [1,2,3,4,9]. Podľa výnosu Minister-
stva hospodárstva SR [10] je táto látka klasifi kovaná ako ne-
bezpečná chemická látka pre životné prostredie. 

So vzrastajúcimi požiadavkami na  kvalitu vody v  reci-
pientoch vystupuje do popredia potreba účinnejšieho od-
straňovania aj biologicky rezistentných a toxických organic-
kých látok. Proces biodegradácie benztiazolov je do značnej 
miery neznámy, hoci niektoré deriváty, napr. benztiazol (BT) 
alebo hydroxybenztiazol (OHBT) môžu byť degradované ak-
tivovaným kalom. 2-MBT a  jeho sulfónová forma (BTSO3) 
sa javia ako biologicky ťažko rozložitelné [3]. Chudoba et 
al. [11] charakterizujú 2-MBT ako biologicky nerozložiteľ-
nú látku a jeho odstraňovanie aktivovaným kalom ako ne-
enzymatický proces. Pri koncentrácii 600 μmol.l-1 (moleku-
lová hmotnosť 167,2 g.mol-1), t. j. cca 100 mg.l-1, môže naru-
šiť biologické procesy čistenia odpadových vôd [12]. 2-MBT 
navyše inhibuje rozklad ľahko rozložiteľných organických 
látok a už pri veľmi nízkych koncentráciách inhibuje nitrifi -
káciu [5,13]. Vykazoval akútnu toxicitu v rozličných testova-
cích systémoch [14]. 

Jednou z  potenciálnych možností na  odstraňovanie 
2-MBT je využitie procesu ozonizácie. Ozonizáciu 2-MBT 
v  modelovej aj v  priemyselnej odpadovej vode skúmal 
Fiehn  et al. [5]. V priemyselnej odpadovej vode obsahujúcej 
osem benztiazolových derivátov bolo po ozonizácii zistené 

úplné odstránenie 2-MBT, pričom neboli stanovené ďalšie 
benztiazoly. Avšak, obsah celkového rozpusteného organic-
kého uhlíka (DOC) nebol počas tohto procesu významne eli-
minovaný. Autori prác [15,16] uvádzajú 75 až 85 % účinnos-
ti zníženia obsahu 2-MBT v ukazovateli CHSK. Odstraňova-
nie CHSK prebiehalo podľa kinetiky 1. poriadku vzhľadom 
k  tejto veličine. Počas ozonizácie boli pozorované tri fázy 
s  rozdielnymi hodnotami reakčných rýchlostí. Väčšie rých-
losti odstraňovania 2-MBT boli namerané pri vyšších hodno-
tách pH [17]. Ozonizácia roztoku 2-MBT mala pozitívny vplyv 
na zmeny v biologickej rozložiteľnosti a zvýšenie respiračnej 
aktivity aktivovaného [15,16,17,18]. 

Tento príspevok je zameraný na štúdium kinetiky degra-
dácie a  transformácie 2-MBT ozónom a  sledovanie vplyvu 
produktov ozonizácie tejto látky na mikroorganizmy aktivo-
vaného kalu. Cieľom je nájsť podmienky pre riadenú ozoni-
záciu 2-MBT z hľadiska jeho čiastočnej transformácie, úplnej 
mineralizácie a zníženia toxicity na mikroorganizmy aktivo-
vaného kalu. Ďalším cieľom bolo overiť reprodukovateľnosť 
experimentálnych meraní vrátane analytických stanovení 
v ukazovateľoch 2-MBT, CHSK a DOC. 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Experimentálne merania boli uskutočnené v  laboratór-

nych podmienkach pri prietoku kyslíka QO2 = 30 l.h-1 (T = 22,8 
°C, p = 107  650 Pa) a  výkone generátora ozónu W = 70 % 
z maximálneho výkonu. Na generovanie ozónu bol použitý 
ozonizátor fi rmy Lifetech s maximálnou produkciou ozónu 
5 g.h-1. Celkový čas ozonizácie bol 60 minút. Schéma expe-
rimentálneho ozonizačného zariadenia je zobrazená na obr. 
1. Ozonizačné zariadenie sa skladá z dvoch sklených kolón 
dĺžky 170 cm s  vnútorným priemerom 5,2 cm. Jedna koló-
na bola naplnená roztokom 2-MBT a druhá roztokom jodi-
du draselného (10 g.l-1) na  deštrukciu zvyškového ozónu. 
V jednotlivých kolónach bol využívaný reakčný objem 1 li-
ter. Na meranie koncentrácie ozónu v plynnej vzorke bol po-
užitý detektor ozónu Life ODU 100 od fi rmy Lifetech. V urči-
tých časových intervaloch boli odoberané vzorky a uskutoč-
nené analýzy vzoriek v ukazovateľoch CHSK, DOC a benztia-
zolových derivátov 2-MBT, BT a OBT.

Kľúčové slová: biologická rozložiteľnosť, kinetika, 2-merkaptobenztiazol, mineralizácia, ozónizácia, parciálna oxidácia, 
rezistentné látky, toxicita. 
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Stanovenie CHSK bolo uskutočnené dichrómanovou me-
tódou s využitím semimikrometódy [19]. Na stanovenie TOC 
bol použitý analyzátor Shimadzu TOC-VCPH/CPN [20]. 2-MBT 
a jeho rozkladné produkty boli separované pomocou vyso-
koúčinnej kvapalinovej chromatografi e a   následne identi-
fi kované s DAD a ESI-MS technikou. Na analýzy bolo použi-
té zariadenie HPLC Agilent Technologies 1200 s detektorom 
LC/MSD Trap XCT Plus.

Na  vyhodnotenie jednotlivých podielov organického 
znečistenia pri bilancovaní oxidovaných a  mineralizova-
ných častí znečistenia modelovej vody ako aj na  určenie 
najvyššej efektívnosti parciálnej oxidácie boli použité nasle-
dovné rovnice [21,22]: 
αCHSKoxi = 1 – CHSKt/CHSK0 (1)
αCHSKminer = 1 – DOCt/DOC0 (2)
αCHSKparcoxi = αCHSKoxi – αCHSKminer (3)
αCHSKparcoxi = DOCt/DOC0 – CHSKt/CHSK0  (4)
μCHSKparcoxi = αCHSKparcoxi/αCHSKoxi (5)
kde αCHSKoxi je celkový oxidovaný podiel organických lá-
tok (2-MBT), αCHSKminer je mineralizovaný podiel oxidova-
ných organických látok, αCHSKparcoxi je čiastočne oxidovaný 
podiel a  zodpovedá rozdielu medzi zmenou koncentrácie 
rozpusteného organického uhlíka (DOC) a zmenou hodno-
ty CHSK rozpusteným organickým uhlíkom (DOC) a hodno-
tou CHSK. Predstavuje pokles CHSK počas oxidácie ozónom 
v dôsledku transformácie látok na medziprodukty a produk-
ty s menšou hodnotou CHSK. Hodnota μCHSKparcoxi predsta-
vuje účinnosť parciálnej oxidácie vzhľadom k celkovej oxi-
dácii organických látok počas ozonizácie.

Výsledky experimentálnych meraní boli vyhodnotené 
s  využitím kinetických modelov nultého (rov. 6), prvého 
(rov. 7) a druhého (rov. 8) poriadku:

St = S0 – k0.t (6)
St = S0 – exp (-k1.t) (7)
St = S0 / (1+ S0.k2.t) (8)
kde S0, resp. St  je koncentrácia látky [g.m-3] na začiatku, resp. 
v  čase t [hod], k0, k1 a  k2 sú rýchlostné konštanty nultého 
[g.m-3h-1], prvého [h-1] a druhého [g-1.m3.h-1] poriadku.

Na sledovanie oxidácie organických látok bola použitá aj 
koncepcia priemerného oxidačného čísla uhlíkových ató-
mov (POČU) [24,24,25]: 
POČU = 4 – 1,5 (CHSK/TOC) (9)

Pre posúdenie vplyvu produktov ozonizácie na mikroor-
ganizmy aktivovaného kalu boli uskutočnené respiromet-
rické merania [26]. Výsledky meraní boli spracované s vyu-
žitím Monodovej rovnice (rov. (10), [27]) a Haldaneho rovni-
ce (rov. (11), [28,29]):

(10)

(11)

kde μ, resp. μmax je špecifi cká rýchlosť rastu, resp. maximálna 
špecifi cká rýchlosť rastu [h-1], S, KS a KI je koncentrácia sub-
strátu, polo-saturačná konštanta a konštanta inhibície sub-
strátom [mg.l-1]. Hodnoty kinetických parametrov v rov. (5) 
až (9) boli určené s využitím metódy postupného približo-
vania [30].

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Boli uskutočnené tri nezávislé série meraní s  reakčnými 

časmi od 20 do 60 minút. Na vyhodnotenie kinetiky bolo pre 
každú veličinu použitých celkove 23 experimentálnych hod-
nôt pre každú sledovanú veličinu. Hodnota pH sa počas 60 
minút ozonizácie menila v rozsahu 12,3 až 7,9.

Na  obr. 2 až 4 sú uvedené časové priebehy namera-
ných a  vypočítaných hodnôt koncentrácie 2-MBT, CHSK 
a DOC. Na týchto obrázkoch sú vyznačené aj hranice 95 % 
intervalu spoľahlivosti, ktoré boli vypočítané na základe šta-
tistického spracovania opakovaných meraní. 

Z obr. 2 je zrejmé, že počas 20 minút procesu došlo k úpl-
nému odstráneniu 2-MBT z  modelovej odpadovej vody. 
Po  tomto reakčnom čase však zostáva v  modelovej vode 
93,8 % z pôvodnej hodnoty DOC (obr. 3) a 75,5 % z pôvod-
nej hodnoty CHSK (obr. 4). 

Je zrejmé, že 2-MBT bol iba čiastočne mineralizova-
ný a  jeho prevažná časť bola transformovaná na  medzi-
produkty a  produkty, resp. jednoduchšie benztiazolové 
deriváty, ktoré sa nachádzajú v  upravovanej modelovej 
odpadovej vode. Počas ďalších 40 minút ozonizácie do-
šlo k  zníženiu hodnoty DOC na  68,5 % a  hodnoty CHSK 
na  37,6 % z  počiatočných hodnôt. Vypočítané hodnoty 
na  obr. 2 až 4 zodpovedajú najlepším opisom jednotli-
vých experimentálnych závislostí s využitím klasických ki-
netických modelov.

Hodnoty kinetických parametrov a štatistických charak-
teristík (reziduálny rozptyl a koefi cient korelácie) sú pre jed-
notlivé ukazovatele znečistenia a kinetické modely s najlep-
ším opisom experimentálnych hodnôt vedené v tab. 1.

Najlepší opis nameraných hodnôt DOC a CHSK bol dosiah-
nutý s využitím kinetického modelu 0. poriadku (tab. 1). Od-
straňovanie 2-MBT zodpovedá kinetike 1. poriadku (tab. 1).

Obr. 1 Schéma ozonizačného zariadenia
1 – reaktor, 2 – deštrukcia zvyškového ozónu, 3 – zdroj kyslíka, 4 – generátor 
ozónu, 5 – zmes O

2 
a O

3 
, 6 – distribúcia O

3 
, 7 – odber vzorky, 8 – odvod plynnej 

zmesi, 9 – oddeľovač vlhkosti, 10 – fi lter zo sklených vlákien, 11 – UV detektor 
plynného ozónu
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Z priebehov závislostí na obr. 2 až 4 ako aj z hodnôt šta-
tistických charakteristík v  tab. 1 vyplýva, že najväčší rezi-
duálny rozptyl medzi nameranými a  vypočítanými hod-
notami vykazujú časové priebehy hodnôt 2-MBT. V  tab. 
2 sú uvedené výsledky štatistického spracovania dosaho-
vaných účinnosti pri uskutočnených opakovaných poku-
soch, ktoré boli zamerané na overenie reprodukovateľnos-
ti dosahovaných výsledkov. Priebehy účinnosti odstraňo-
vania jednotlivých ukazovateľov od reakčného času zobra-
zené na obr. 2 až 4. 

Z výsledkov v tab. 2 vyplýva najväč-
ší rozptyl hodnôt účinnosti odstraňo-
vania DOC a CHSK nameraných po 15 
minútach ozonizácie. V prípade 2-MBT 
hodnota hranice 95 % intervalu spo-
ľahlivosti nepresiahla 3 % z  priemer-
nej hodnoty účinnosti jeho odstraňo-
vania po  15 minútach ozonizácie. Pri 
dlhších reakčných časoch vzrastá pres-
nosť opakovaných meraní aj u  ukazo-
vateľov DOC a  CHSK. Po  60 minútach 
ozonizácie neprekročili hodnoty hraníc 
95 % intervalov spoľahlivosti u  tých-
to ukazovateľov znečistenia 3 % z prie-
merných hodnôt účinností ich odstra-
ňovania. Celkove možno usúdiť, že re-
produkovateľnosť výsledkov opakova-
ných ozonizačných pokusov vrátane 
odberov vzoriek a  ich analýz bola veľ-
mi dobrá. 

Zo štatistického spracovania opako-
vaných meraní počiatočných hodnôt 
vyplývajú nasledovné špecifi cké hod-
noty pre 2-MBT: CHSK/2-MBT = 2,008 
g.g-1 (hranica 95 % int. spoľ. 0,145 g.g-1), 
DOC/2-MBT = 0,463 g.g-1 (hranica 95 % 
int. spoľ. 0,032 g.g-1).

Na obr. 5 sú okrem 2-MBT znázorne-
né aj časové priebehy identifi kovaných 
medziproduktov (BT a OBT) jeho trans-
formácie účinkom ozónu. Z týchto zá-
vislostí vyplýva, že k maximálnemu po-
klesu obsahu 2-MBT zodpovedajú ma-
ximálne hodnoty koncentrácií jeho 
rozkladných produktov. Po  odstráne-
ní/transformácii 2-MBT klesá postup-
ne obsah týchto derivátov až na nulo-
vé koncentrácie. Vzhľadom na  vyššie 
uvedené hodnoty DOC a CHSK je zrej-
mé, že v  upravovanej vzorke modelo-
vej vody sa akumulujú doteraz neiden-
tifi kované reakčné produkty. 

Na  obr. 6 sú znázornené časové 
priebehy oxidácie, mineralizácie, parci-
álnej oxidácie a efektívnosti parciálnej 
oxidácie (rov. 1 až 4) počas 60 minúto-
vej oxidácie modelovej vzorky 2-MBT. 
Z  týchto závislostí vyplýva, že časové 
priebehy podielov celkovej oxidácie 
CHSK (rov. 1, (αCHSKoxi)), mineralizácie 
(rov. 2, (αCHSKmin)) a  parciálnej oxidá-

cie (rov. 3, (αCHSKparcoxi)) vykazujú približne lineárne závislos-
ti od reakčného času. Najväčšia efektívnosť parciálnej oxidá-
cie μCHSKparcoxi (rov. 4, cca 73 %) zodpovedá reakčnému času 
20 minút. Vzhľadom k tomu, že tomu reakčnému času zod-
povedá relatívne nízky podiel αCHSKoxi (19,3 %), z toho po-
diel αCHSKparcoxi 14,1 %, nemožno tieto parametre považovať 
za efektívne z hľadiska riadenej oxidácie za účelom zvýšenia 
parciálne oxidovaných látok s väčším obsahom kyslíka pred 
ich mineralizáciou procesmi biologického čistenia odpado-
vých vôd. Z toho hľadiska možno za efektívny reakčný čas 

Veda, technika, technológia

Obr. 2 Časové priebehy nameraných () a vypočítaných (—) hodnôt 2-MBT 

Obr. 3 Časové priebehy nameraných () a vypočítaných (—) hodnôt DOC 

Obr. 4 Časové priebehy nameraných () a vypočítaných (—) hodnôt CHSK
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považovať 60 minút (αCHSKoxi = 62,3 %), pričom podiel čias-
točne mineralizovanej αCHSKparcoxi je 51,0 %. 

Potvrdzujú to aj časové priebehy špecifi ckej spotreby 
ozónu vztiahnutej na  jednotkovú hmotnosť poklesu CHSK 
(YΔO3/ΔCHSK) a  priemerného oxidačného čísla uhlíka POČU 
[23,24], ktoré sú znázornené na obr. 7. Reakčnému času 60 
minút zodpovedá pre dané reakčné podmienky najväč-
šia hodnota POČU a  menšia/efektívna hodnota špecifi ckej 
spotreby ozónu 1,26 g.g-1 ΔO3.ΔCHSK-1 v porovnaní s jej prie-

mernou hodnotou počas celého expe-
rimentu (1,43 g.g-1 ΔO3.ΔCHSK-1). 

Na  obr. 8 sú uvedené časové prie-
behy koncentrácie ozónu namera-
né za  rovnakých podmienok na  vstu-
pe a výstupe ozonizačnej kolóny napl-
nenej demineralizovanou vodou, resp. 
modelovou odpadovou vodou. Z prie-
behu týchto závislosti vyplýva, že po-
čas cca 40 minút ozonizácie modelo-
vej odpadovej vody došlo k  prestupu 
takmer všetkého dodávaného ozónu 
do kvapalnej fázy. Po tomto čase kon-
centrácia ozónu v plynnej fáze postup-
ne vzrastala, čo svedčí o menšej spot-
rebe ozónu na  oxidáciu obsiahnutých 
medziproduktov a  zároveň indikuje 
reakčné podmienky, pri ktorých pro-
ces ozonizácie nie je limitovaný množ-
stvom dodaného ozónu.

Z  bilancie množstva ozónu 
na vstupe a výstupe reakčnej kolóny 
vyplýva, že do kvapalnej fázy prestú-
pilo počas trvania ozonizácie 98,6 % 
dodaného ozónu. Po tomto čase kon-
centrácia ozónu v  plynnej fáze po-
stupne vzrastala, čo svedčí o menšej 
spotrebe ozónu na  oxidáciu obsiah-
nutých medziproduktov a  zároveň 
indikuje reakčné podmienky, pri kto-
rých proces ozonizácie nie je limito-
vaný množstvom dodaného ozónu. 
Z  bilancie množstva ozónu na  vstu-
pe a  výstupe reakčnej kolóny vyplý-
va, že do  kvapalnej fázy prestúpilo 
počas trvania ozonizácie 98,6 % do-
daného ozónu. 

Na obr. 9 sú uvedené výsledky res-
pirometrických meraní pre posúdenie 
vplyvu produktov, vznikajúcich v prie-
behu ozonizácie testovanej látky 2-MBT 
na aktivitu kalu. Merania boli uskutoč-
nené s  aktivovaným kalom, ktorý bol 
kultivovaný v  laboratórnom semikon-
tinuálnom modeli aktivácie (glukóza, 
peptón,  vek kalu 10 dní). Prvá ozonizá-
cia modelovej odpadovej vody s obsa-
hom 2-MBT trvala 15 minút. Z priebehu 
závislosti hodnoty špecifi ckej respirač-
nej rýchlosti od koncentrácie substrátu 
z tejto ozonizácie je zrejmé, že pri vyš-
ších koncentráciách dochádza k inhibí-

cii respiračnej aktivity mikroorganizmov aktivovaného kalu.
Na  opis tejto závislosti bola použitá Haldaneho rovni-

ca (rov. 9). Druhá krivka na obr. 9 zodpovedá meraniu res-
piračnej aktivity kalu po pridaní ozonizovanej vzorky vody 
s 2-MBT po jej 40 minútovej ozonizácii. Na opis tejto závis-
losti bola použitá Monodova rovnica (rov. 8). Hodnoty pa-
rametrov Monodovej a Haldaneho rovníc a hodnoty koefi -
cienta korelácie sú uvedené v tab. 3. V porovnaní s výsled-
kami referenčných meraní s glukózou (rx,m = 99,5 mg.g-1.h-1) 

Veda, technika, technológia

Tab. 2 Výsledky štatistického spracovania dosahovaných účinnosti odstraňova-
nia [%] pri  opakovaných pokusoch zameraných na overenie reprodukovateľnos-
ti výsledkov 

Reakčný čas 15 min 30 Min 60 min

Veličina
Priemerná 
účinnosť

95 % int. 
spoľahliv.

Priemerná 
účinnosť

95 % int. 
spoľahliv.

Priemerná 
účinnosť

95 % int. 
spoľahliv.

2-MBT 97,2 2,9 - - - -

DOC 4,6 1,0 15,5 1,3 36,5 0,8

CHSK 27,1 9,6 41,3 2,3 65,8 1,8

Obr. 5 Časové závislosti koncentrácie () 2-MBT, () BT  a () OBT počas ozonizácie

Obr. 6 Časové priebehy jednotlivých podielov poklesu CHSK
() αCHSK

oxi
, () αCHSK

min
, () αCHSK

parcoxi
, () μCHSK

parcoxi

Tab. 1 Hodnoty kinetických parametrov a štatistických charakteristík 
Veličina n k

n
Rozmer k

n

2-MBT 1 55,59 mg.l-1.min-1 0,9888 968

DOC 0 1,77 mg.l-1.min-1 0,7590 248

CHSK 0 19,21 mg.l-1.min-1 0,9175 8143
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sú hodnoty maximálnej špecifi ckej respiračnej rýchlosti pre 
merania s  ozonizovanými vzorkami modelovej odpadovej 
vody 2-MBT podstatne menšie. 

Na druhej strane, respirometrické 
merania naznačujú, že inhibičný vplyv 
modelovej látky a produktov jej rozkla-
du účinkom ozónu možno znížiť dlh-
ším trvaním procesu ozonizácie.

Zvyšovaním koncentrácie substrá-
tu pri respirometrických meraniach 
do  150 mg.l-1 majú priebehy závis-
losti špecifi ckej respiračnej rýchlos-
ti pre obidve vzorky obdobné priebe-
hy a mierne narastajúce trendy. Pri tej-
to koncentrácii substrátu bola name-
raná väčšia respiračná rýchlosť (8,15 
mg.g-1.h-1) pre vzorku ozonizovanú 40 
minút. Táto hodnota je približne troj-
násobne vyššia v  porovnaní so vzor-
ku ozonizovanou 15 minút (rx =   3,19 
mg.g-1.h-1). Kratšie ozonizovaná vzor-
ka zrejme obsahovala viac látok, kto-
ré majú pri vyšších koncentráciách to-
xické účinky pre daný kal, znižujú jeho 
respiračnú aktivitu a  pôsobia inhibič-
ne. Pre dlhšiu dobu ozonizácie vyplý-
va väčšie množstvo transformova-
ných ľahšie rozložiteľných látok, kto-
ré na  rozdiel od  15 minút ozonizova-
nej vzorky spôsobovali až do hodnoty 
CHSK približne 200 mg.l-1 zvyšovanie 
hodnôt respiračných rýchlostí. 

ZÁVER 
Z výsledkov štúdia procesu ozonizá-

cie roztoku 2-MBT ako modelovej od-
padovej vody vyplýva, že oxidácia ozó-
nom predstavuje aj napriek vyšším ná-
kladom reálny proces odstraňovania 
benztiazolových derivátov z  odpado-
vých vôd. Najlepší opis nameraných 
hodnôt odstraňovania 2-MBT bol do-
siahnutý s  využitím kinetického mo-
delu 1. poriadku a  pre odstraňovanie 
CHSK a  DOC s  využitím 0. poriadku. 
Po 20 minútach ozonizácie sme zazna-
menali úplné odstránenie 2-MBT, av-
šak v  reakčnej zmesi bolo v  tom čase 
93,8 % DOC a 75,5 % CHSK z pôvodnej 
hodnoty. Tieto výsledky potvrdzujú, 
že pri oxidácii 2-MBT ozónom dochá-
dza v prvých fázach ozonizácie predo-
všetkým k jeho transformácii na ďalšie 
organické látky. Pri sledovaní vznika-
júcich medziproduktov počas ozoni-
zácie rozkladom sledovaného analytu 
2-MBT boli identifi kované benztiazo-
lové deriváty OBT a BT. Výsledky bilan-
cie uhlíka poukazujú na  to, že okrem 
týchto identifi kovaných benztiazolo-
vých derivátov vznikajú aj ďalšie orga-

nické látky. Z  výsledkov opakovaných meraní možno usú-
diť, že reprodukovateľnosť výsledkov opakovaných ozoni-
začných pokusov vrátane odberov vzoriek a ich analýz bola 

Obr. 7 Časové priebehy () YΔO3/ΔCHSK a () POČU od doby ozonizácie

Obr. 8 Časové závislosti koncentrácie O
3
 v plynnej fáze − vstup  výstup MBT,  výstup H

2
O

Obr. 9 Závislosť špecifi ckej respiračnej rýchlosti aktivovaného kalu od hodnôt CHSK pre ozonizovaný roz-
tok 2-MBT počas 15 minút () exp, (---) vyp. a počas 40 minút () exp., (—) vyp.
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veľmi dobrá. Z hľadiska riadenej oxidácie za účelom zvýše-
nia parciálne oxidovaných látok možno za efektívny reakč-
ný čas považovať 60 minút, pričom podiel čiastočne oxi-
dovanej αCHSKparcoxi bol 51,0 %. Z  bilancie množstva ozónu 
na vstupe a výstupe reakčnej kolóny vyplýva, že počas ozo-
nizácie bolo využitých 98,6 % dodaného ozónu. Z výsledkov 
respirometrických meraní vyplýva, že respiračné rýchlosti so 

vzorkou ozonizovanou 40 minút boli 
výrazne vyššie v  porovnaní so vzor-
kou po  15 minútovej ozonizácii. Mož-
no to vysvetliť tým, že kratšie ozonizo-
vaná vzorka obsahovala viac látok, kto-
ré majú pri vyšších koncentráciách to-

xické účinky na mikroorganizmy aktivovaného kalu, znižujú 
ich respiračnú aktivitu a pôsobia inhibične.
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Kinetická rovnica
r

x,m

[mg.g-1.h-1]
K

S

[mg.l-1]
K

I

[mg.l-1] [-]

Monodova 11,6 70,2 - 0,9767

Haldaneho 18,1 334,4 44,1 0,9275

Miki Fekete
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Mapová aplikace pro hledání malých povodí 
nejvíce ohrožených přívalovými povodněmi

Ing. Pavel Ježík 

Ústav vodního hospodářství krajiny Fakulta stavební VUT v Brně

Předložený příspěvek se věnuje čás-
ti dlouhodobé práce, jejímž cílem je 
konstrukce softwarového produktu, 
který bude schopný objektivním způ-
sobem vybrat z  množiny testovaných 
povodí ta, u nichž dochází k ohrožení 
povodněmi z přívalových dešťů. Obec-
ně lze postup popsat tak, že v  první 
fázi je sestrojen zjednodušený hydro-
logický model, který na  základě zada-
ných vstupních parametrů určuje hod-
notu předpokládané odtokové reakce 
povodí ve  formě kulminačního průto-
ku. V druhé fázi je pak hodnota tohoto 
průtoku porovnávána s limitní hodno-
tou sledovaného povodí a  na  základě 
vzájemného porovnání hodnot je roz-
hodnuto, zda konkrétní povodí ohro-
ženo tímto jevem je, či není. Užití mo-
delu se předpokládá v oblasti preven-

tivní ochrany a je pracováno v tzv. off -
-line situaci, tedy v situaci, kdy nehrozí 
bezprostřední ohrožení. Z  toho plyne 
několik výchozích předpokladů pro ře-
šení dané problematiky. Předně není 
pracováno s  okamžitými srážkovými 
údaji (např. předpovědí pomocí now-
castingu), ale se srážkovými daty, kte-
rá byla vytvořena zpracováním dlou-
hodobého měření. Na  celou proble-
matiku je nahlíženo jako na  algorit-
mizaci kauzálního vztahu příčinného 
deště a příslušné odtokové reakce ma-
lého povodí. Byl tedy přijat předpo-
klad, že srážka o určité době opakování 
z dlouhodobého hlediska způsobí od-

tokovou reakci o téže době opakování. 
Přitom je uvažována jakási průměrná 
kondice povodí – předpokládá se prů-
měrný stav nasycení povodí. 

Základní hydrologický model je 
sestavován na  bázi vybraných me-
tod umělé inteligence, a  to zejména 
na  bázi fuzzy logiky [1] a  teorie mož-
nosti. Výhodou těchto metod je jejich 
schopnost uspokojivě pracovat s  ve-
ličinami, které jsou značně zatíženy 
neurčitostmi, či jsou vágně popsány. 
V  případě (byť jednoduchého) hydro-
logického modelování nutně musí být 
pracováno s  přibližnými hodnotami 
(značně zatíženými nejistotami) – jed-
ná se zejména o veličiny popisující pří-
činný přívalový déšť a o hodnoty prů-
toků, které reprezentují odezvu malé-
ho povodí. 

VZOROVÁ DATA
Sestavená matice vzorových dat 

obsahuje 184 malých povodí z  oblas-
ti místní působnosti brněnské poboč-
ky ČHMÚ. Pro určení geografi ckých 
charakteristik popisujících jednotli-
vých povodí byly použity nástroje GIS. 
Srážkové údaje (doba trvání a  intenzi-
ta příčinného deště) byly odvozeny po-
mocí Čerkašina [2], a  to vždy pro nej-
bližší srážkoměrnou stanici, kterou pro 
příslušné povodí uvádí Trupl [3]. Extra-
polace dat do potřebných mezí a N-le-
tostí byla provedena dle postupu uve-
deného v článku z  ledna 2014 [4]. Vý-
stupní hodnoty do  matice vzorových 

dat byly získány z databáze hydrologic-
kých posudků. Sestavená matice vzo-
rových dat představuje rozsáhlý sou-
bor dat podložený pečlivou analýzou 
vstupních/výstupních hodnot. Hodno-
ty průtoků jsou podloženy buď přímo 
dlouhodobým měřením (je-li v uzávě-
rovém profi lu umístěna stanice), nebo 
metodou hydrologických analogií.

SESTAVENÍ MODELU
Celý model je sestaven v programo-

vém prostředí MATLAB. Model je sesta-
vován na bázi fuzzy logiky a teorie mož-
nosti, o jejichž využití v oblasti vodního 
hospodářství se lze dočíst např. zde [5] 
nebo zde [6]. Základní struktura mode-
lu je tvořena sekvencí inferenčních sys-
témů ve dvou větvích (obr. 1). Spodní 
větev reprezentuje vlastnosti sledova-
ných povodí, horní větev pak paramet-
ry příčinného přívalového deště.

Každý inferenční systém je tvořen 
vždy dvojicí vstupů a  jedním výstu-
pem. Jednotlivé systémy jsou za  se-
bou řazeny tak, aby bylo možné po-
stupně přidávat všechny uvažova-
né vstupní veličiny, a  to pomocí užití 
dílčích výstupních veličin, které jsou 
v obr. 1 označeny out. Předchozí práce 
ukázaly, že nejlepších výsledků je do-
sahováno při užití následujících vstup-
ních veličin: plocha povodí P [km2], 
sklonitost povodí SK [%], průměrný 
specifi cký dlouhodobý průtok qa v zá-
věrovém profi lu povodí [l.s-1.km-2],
průměrná hodnota CN čísla  CN  [-], 
doba trvání deště T [min], intenzita 
deště IN [mm.hod-1].

Plocha povodí zaujímá mezi ostatní-
mi vstupy odlišné postavení; nevstupu-
je do modelu jako jedna z dvojic vstup-
ních veličin do inferenčních systém, ale 
poslední výstupní veličina (out4) je jí 
prostě přenásobena. Po  tomto přená-
sobení je hodnota modelového kulmi-
načního průtoku Q porovnána s limitní 
hodnotou průtoku sledovaného povo-

Obr. 1 Základní struktura modelu
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dí a je rozhodnuto, zda dochází k ohro-
žení povodí, či nikoli.

Kalibrace modelu probíhá za  uži-
tí vzorových dat. Model je opakova-
ně spouštěn, přičemž jsou  v  jednot-
livých optimalizačních cyklech po-
stupně měněny dílčí parametry mo-
delu (matice báze pravidel, váhy 
pravidel a  parametry funkcí možnos-
ti, které popisují uvažovaná univer-
sa) tak, aby se pomocí zvolené krite-
riální funkce výstupní hodnoty (kulmi-
nační průtoky) co nejvíce shodovaly 
s  hodnotami z  matice vzorových dat. 
Tento proces sestává z velkého množ-
ství algoritmizovaných kroků, kdy jsou 
s  jistými omezeními měněny vybrané 
parametry či součásti modelu. Je zde 
do  určité míry využíváno náhodných 
čísel (obdoba metody Monte Carlo) 

na omezených oblastech řešení. Větši-
na procesů vychází ze zvoleného po-
čátečního stavu a  následné obměny 
dílčích částí jsou hodnoceny sestave-
nou (jednou či více) kriteriální funkcí. 
Volba počátečního stavu a vhodné kri-
teriální funkce má na úspěšnost kalib-
race zásadní vliv.

Celý proces kalibrace je však zkom-
plikován skutečností, že část dat ze 
vzorové matice není předem známa. 
Jedná se o dvojici vstupů doba trvání T 
příčinného přívalového deště a jeho in-
tenzita IN. Proto byl do algoritmu kali-
brace zahrnut blok, který pro každý řá-
dek vzorové matice vyhledá nejméně 
příznivou kombinaci veličin T a IN (tedy 
taková kombinace, která způsobí maxi-
mální odtok Q). Schéma celého proce-
su je uvedeno na obr. 2.

Proces se skládá ze dvou bloků. 
V bloku A  jsou pro daná vzorová data 
(s  počáteční a  v  tomto bloku neměn-
nou kombinací srážkových vstupů T 
a IN) hledány optimální vlastnosti mo-
delu, které jsou ve  schématu označe-
ny neznámou X. Hodnota X (parametry 
modelu) je následně předána do  blo-
ku B. Zde nedochází k  modifi kaci díl-
čích částí modelu (parametr X), ale je 
zde na  zvoleném intervalu vyšetřová-
na oblast veličin T a  IN tak, aby byla 
nalezena nejméně příznivá kombina-
ce vstupů T a  IN – tedy taková kombi-
nace, kdy dochází k maximálnímu od-
toku Q. Algoritmus bloku B je sestaven 
tak, že pro každý řádek matice vzoro-
vých dat je vyhledána nejbližší srážko-
měrná stanice daného povodí a z Tru-
plových tabulek je dohledána intenzit-
ní křivka o příslušné periodicitě. Z této 
křivky jsou odečítány dvojice vstupů T 
a  IN a pro takový model, který byl se-
strojen předchozí modifi kací v  blo-
ku  A, jsou spočteny všechny hodnoty 
výstupů Q. Časy T a  intenzity  IN, které 
způsobí maximální odtok Q z  povodí, 
jsou pak zpětně předány jako uprave-
ný vstup (upravená matice vzorových 
dat) do bloku A, kde dochází k opako-
vané optimalizaci dle kriteriální funkce 
π. Tento cyklický optimalizační postup 
se opakuje, dokud v obou blocích opa-
kovaně nedojde k nalezení lepšího tva-
ru modelu či nalezení nové kombinace 
vstupů T a IN.

V  průběhu kalibrace je tedy dohle-
dávána a postupně modifi kována část 
samotných vzorových dat. Modifi kova-
ná matice vzorových dat pak poskytu-
je přesvědčivější podklad pro celkovou 
kalibraci modelu.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Proces hledání kritických dvojic veli-

čin T a IN je součástí komplexního op-
timalizačního algoritmu, pomocí kte-
rého jsou postupně hledány požado-
vané parametry modelu (v  obr. 2 po-
jmenováno vektor X) tak, aby výstupní 
hodnoty průtoků co nejvíce korelova-
ly s hodnotami odpovídajících průtoků 
z matice vzorových dat. To, zda model 
vykazuje adekvátní výstupy, je kromě 
vzájemné korelace průtoků sledováno 
i z jiných hledisek. Rovněž je testováno, 
zda s rostoucími srážkovými parametry 
roste i odtoková reakce modelu, potaž-
mo zda s měnícími se ostatními vstupy 
logickým způsobem dochází ke změně 
výstupní hodnoty modelu. Je prová-

Obr. 2 Schéma postupné optimalizace

Obr. 3 Výsledek validace modelu – vztah modelových a vzorových průtoků
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děna jakási citlivostní analýza modelu 
na jednotlivé vstupy. Podstata této cit-
livostní analýzy je však nad rámec pří-
spěvku a na  tomto místě bude pouze 
uvedeno, že její výsledky jsou uspoko-
jivé – na  všechny použité vstupy mo-
del reaguje adekvátně a logicky a mo-
del respektuje základní hydrologické 
zákonitosti. Výsledný vztah modelo-
vých průtoků a jim odpovídajícím prů-
toků je zobrazen na obr. 3. V grafu jsou 
uvedené 100leté průtoky pro uvažova-
ná povodí.

Obr. 3 představuje výsledek vali-
dace modelu. Množina 184 povodí 
ve vzorové matici byla náhodně rozdě-
lena na kalibrační a validační množinu 
v poměru 2:1.

MAPOVÁ APLIKACE
Výše uvedený model představuje já-

dro mapové aplikace – jedná se o gra-
fi cké uživatelské prostředí umožňují-
cí uživateli plošně zatěžovat množinu 
povodí dešti o  zvolených testovacích 
parametrech. Základní dialogové okno 

sestaveného softwarového nástroje 
(obr. 4) umožňuje zadávání vstupních 
parametrů zatěžovací srážky (doba tr-
vání a intenzita) a výběr limitního prů-
toku pro každé testované povodí. Hod-
nota limitního průtoku je v  současné 
fázi dána N-letostí, výhledově se před-
pokládá zadání hodnoty odpovídají-
cí odtokovým poměrům přímo v řeše-
né oblasti.

Po  spuštění výpočtu je pak možno 
na přehledné mapě vidět, kolik a která 
povodí jsou ohrožena přívalovým deš-
těm o zvolených parametrech (ohrože-
ná povodí jsou označena černě). 

Uvedené okno představuje nynější 
verzi, která však bude v nejbližší době 
rozšířena o  další varianty zadávání 
vstupních srážkových parametrů. 

ZÁVĚR
V  příspěvku je prezentován zjed-

nodušený hydrologický model, kte-
rý představuje jádro následné mapo-
vé aplikace. Kalibrace modelu je posta-
vena na rozsáhlé maticí vzorových dat, 

která obsahuje data popisující vlast-
nosti povodí a  parametry příčinných 
dešťů. Součástí konstrukčních algorit-
mů je i  jakýsi postupný mechanismus 
dohledávající kritickou dvojici dob tr-
vání dešťů a  jim odpovídajících inten-
zit. Celý algoritmus modelu se snaží 
o  podchycení vztahu příčinného deš-
tě a  odtokové reakce povodí na  něj, 
a  to na  základě rozsáhlých datových 
souborů. Výsledky validace ukazují, 
že uvedenými způsoby lze dosáhnout 
uspokojivých výsledků (obr. 3) – kore-
lace modelových průtoků a  jim odpo-
vídajících průtoků z matice vzorových 
dat je 0,783. Model adekvátně reagu-
je i  na  citlivostní analýzu, která zkou-
má vliv jednotlivých vstupních veličin 
na  výslednou hodnotu kulminačního 
průtoku.

Předložené výsledky byly násled-
ně použity pro sestavení mapové ap-
likace, která uživateli umožňuje ploš-
ně testovat množinu malých povo-
dí. Pomocí jednoduchého grafi ckého 
uživatelského prostředí lze zatěžovat 
skupinu povodí návrhovými přívalo-
vými dešti o zvolených parametrech. 
Ta povodí, u  nichž dochází k  překro-
čení limitní hodnoty průtoku – tedy 
takové hodnoty, kdy na  povodí do-
chází k  problémům –, jsou barevně 
zvýrazněna. Výsledek pak může slou-
žit jako objektivní nástroj pro rozho-
dování o  toku fi nancí v  souvislosti 
s případným budováním ochranných 
opatření před povodněmi z  přívalo-
vých dešťů.

Poděkování
Příspěvek vznikl za  podpory speci-

fi ckého výzkumu FAST-14-2400 s  ná-
zvem „Softwarová aplikace pro urče-
ní ohroženého povodí přívalovým deš-
těm“.

Poznámka:
Nezkrácená verze příspěvku patři-

la mezi oceněné práce na  Konferenci 
mladých hydrologů pořádané SHMÚ 
6. listopadu 2014.

Obr. 4: Dialogové okno mapové aplikaceObr. 4 Dialogové okno mapové aplikace
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Po  úspešnom ukončení prvej eta-
py ochranných opatrení v  Košiciach – 
rekonštrukcii 540 metrovej ľavobrež-
nej hrádze Hornádu so 60 metrovým 
ochranným múrikom v  mestskej časti 

Džungľa sa pracovníci Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. p. mohli 
v  novembri minulého roka pochvá-
liť ďalším úspechom. Prakticky za  ne-
celý rok „k  Džungli“ pribudli ďalšie tri 
zrekonštruované úseky ochrannej hrá-

dze rieky Hornád v  intraviláne Košíc. 
„Rozšírenie a úprava koryta Hornádu 
pri Ťahanovskom moste, rekonštruk-
cia vyše 700 metrovej pravo brežnej 
ochrannej hrádze a ďalšej 540 metro-

vej hrádze s  vybudovaním siedmich 
stabilizačných prahov, ako aj ob-
služnou komunikáciou, využiteľnou 
aj pre rekreačných cyklistov.“ Vodo-
hospodári všetky tieto tri stavby, kto-
rých náklady si vyžiadali 650 tisíc eur 

bez DPH, dokázali zvládnuť v  predsti-
hu a  len vlastným fi nancovaním. Spo-
lu s  rekonštrukciou hrádze v  mestskej 
časti Džungľa si tak doterajšie investič-
né náklady vyžiadali už zhruba 1 milión 

eur. Rozhodujúca časť budovania pro-
tipovodňovej ochrany na Hornáde Ko-
šice však ešte len čaká. Veď celková dĺž-
ka tejto ochrany bude mať 12 kilomet-
rov a jej súčasťou bude aj rekonštrukcia 
Ťahanovského mosta, rekonštrukcia 

V Košiciach odovzdali ďalšie tri stavby 
protipovodňovej ochrany

Rozširovanie prietokovej kapacity Hornádu pri Ťahanovskom moste. Stavebné práce obmedzovalo nelegálne postavené pohostinské zariadenie Súdky, ktoré stojí bez-
prostredne v inundačnom území.

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

November minulého roka sa u slovenských vodohospodárov niesol najmä v znamení slávnostných chvíľ, sprevádzajúcich 

úspešné budovanie protipovodňových stavieb a  ukončovanie dôležitých zabezpečovacích prác. Medzi ostro sledované 

stavby už od roku 2013 patrí výstavba protipovodňovej ochrany Košíc, ktorú Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením 

č.  581/2013 zaradila medzi prioritné stavby protipovodňovej ochrany v rámci celého Slovenska. Ide o veľmi dôležité vládne 

uznesenie, pretože na jeho základe sa jednak rozhodlo o uvoľnení fi nančných prostriedkov a súčasne bolo možné urýchlene 

rozpracovávať projekty na jednotlivé stavebné úseky tejto ochrany. 
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hatí Vyšné Opátske a  Ťahanovce, pri-
čom pôjde o  fi nančne najnáročnejšie 
stavby. Napríklad len rekonštrukcia Ťa-
hanovskej hate sa odhaduje na 11 mi-
liónov eur, pričom na celkové vybudo-
vanie protipovodňovej ochrany Košíc, 
vrátane výkupu pozemkov je napláno-

vaných a vládou schválených 40 milió-
nov eur. Tieto stavby sa však už budú 
realizovať nielen z  prostriedkov štát-

neho rozpočtu v rámci kapitoly budo-
vania prioritných protipovodňových 
opatrení, ale aj za  pomoci fi nančných 
zdrojov z  Európskej únie, a  to najmä 
v rámci operačného programu Kvalita 
životného prostredia v ďalšom progra-
movom období. 

Výraznú podporu v  realizácii tých-
to opatrení a to nielen v Košiciach, ale 
aj v Starej Ľubovni či Kežmarku vyjad-

ril slovenským vodohospodárom mi-
nister životného prostredia Peter Žiga, 
ktorý sa spolu s  ministrom vnútra Ro-
bertom Kaliňákom a primátorom Košíc 
Richardom Rašim zúčastnil 10. novem-
bra 2014 aj na slávnostnom odovzda-
ní spomínaných troch protipovodňo-

vých stavieb v  Košiciach. „Prevencia 
je v  každom prípade lepšia, ako sa-
nácia škôd po  povodniach. Už po-

Rozšírená berma Hornádu pri Ťahanovskom moste zvýšila povodňový prietok z  540 na 650 m3/s. Na dosiahnutie predpokladaného storočného prietoku 
757 m3/s. bude však potrebné zrekonštruovať aj celý most.

Pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku sa za ďalšie tri dokončené stavby, ktoré sú súčasťou budovania rozsiahlej protipovodňovej ochrany Košíc, 
úprimne poďakoval minister životného prostredia Peter Žiga. Na obr. sprava: minister vnútra Róbert Kaliňák, primátor Košíc Richard Raši, minister životného pro-
stredia Peter Žiga a generálny riaditeľ  SVP, š. p. Marián Supek.
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vodne v  máji 2014 ukázali, že prá-
ce na Hornáde majú zmysel a Košiča-
nia môžu pokojnejšie spávať,“ zdô-
raznil na  stretnutí s  vodohospodármi 
a novinármi minister Peter Žiga. Záro-
veň pripomenul, že najväčšie práce vo-
dohospodárov ešte len čakajú, preto-

že rekonštrukcia všetkých častí celého 
12-kilometrového úseku hrádzí Hor-
nádu potrvá minimálne do roku 2018. 

Minister vnútra Robert Kaliňák s uzna-
ním okomentoval už tie protipovod-
ňové opatrenia, ktoré sa na  Sloven-
sku urobili napríklad na Dunaji v Brati-
slave či Štúrove. V  tejto súvislosti mi-
nister vnútra zdôraznil, že „pri veľkej 
povodni na  Dunaji v  roku 2013, ale 

čiastočne aj v  roku 2010 to boli prá-
ve protipovodňové opatrenia, urobe-
né za prvej vlády Roberta Fica, ktoré 

pomohli Slovensku prežiť s podstatne 
menšími škodami, ako to bolo u  na-
šich susedov.“ Primátor Košíc Richard 
Raši zase vysoko ocenil fakt, že tieto 
protipovodňové opatrenia nebudú pre 
mesto znamenať len ochranu pred po-
vodňami, ale že pre obyvateľov Košíc 

sa týmto komplexom stavieb vytvára-
jú aj nové rekreačné zóny. „Vyvrchole-
ním celého tohto úsilia bude deň, keď 

Zaznamenali sme

Na novej, vyše 700-metrovej obslužnej komunikácii pozdĺž zrekonštruovanej hrádze Hornádu si svoje miesto nájdu aj cyklisti či korčuliari.

Predstaviteľov štátnych i samosprávnych orgánov o nových protipovodňových stavbách podrobne poinformoval riaditeľ  Správy povodia Hornádu a Bodvy SVP, š. p. 
Peter Hoff man.
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sa bude dať po  zrekonštruovaných 
hrádzach, alebo obslužných komuni-
káciách pozdĺž Hornádu prejsť na bi-
cykli, korčuliach, alebo len tak si za-
behať od  Ťahanoviec až po  Krásnu 
nad Hornádom,“ s  radostným poci-
tom dodal primátor Košíc. Avšak hlav-
ným účelom týchto troch stavieb, ako 
to zdôraznil generálny riaditeľ Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 

š.  p. Marián Supek, je „zvýšenie a zlep-
šenie podmienok prietokovej kapa-
city Hornádu. Zo stavby sme odviezli 
3300 kubíkov zeminy, svahy kory-
ta pri moste boli opevnené kameň-
mi, špáry zaliate cementovou maltou 
a pred mostom boli na základe požia-
davky mesta vybudované dve oddy-
chové zóny v  celkovej dĺžke 77 met-
rov,“ dodal šéf vodohospodárov.

Vodohospodári však zároveň pracu-
jú aj na príprave ďalších etáp tejto vý-
stavby. V  súčasnosti je už projektovo 
dokončený aj ďalší, takmer 2-kilomet-

rový úsek pravostrannej hrádze Hor-
nádu, ktorý vlastne prepojí dva úseky 
odovzdané v novembri minulého roka 
a vytvorí súvislú 3 200-metrovú zrekon-
štruovanú hrádzu v  časti Košíc od  mi-
moúrovňovej križovatky Prešovskej 
a Sečovskej ulice až po most na Hlinko-
vej ulici. Predpokladané nálady na  vy-
budovanie celého tohto úseku by mali 
dosiahnuť okolo 6,5 mil. eur. Podobne 

ako hrádza v  „Džungli“ však už svojím 
prietokom 757 m3/s. bude spĺňať para-
metre tzv. 100-ročnej vody. Celý ďalší 
postup prác však momentálne, obraz-
ne povedané, stojí a padá na majetko-
vo-právnom vysporiadaní, teda výku-
pe pozemkov, na ktorých sa budú rea-
lizovať rekonštrukčné práce. Vodohos-
podári majú už pripravené aj zmluvy, 
„no najväčšie starosti nám robí v nie-
ktorých prípadoch doslova vypátrať 
vlastníkov, ktorí sú napríklad niekde 
v  zahraničí“, so rozčarovaním pozna-
menal riaditeľ Správy povodia Horná-

du a  Bodvy Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, š. p. Peter Hoff man, 
ktorý sa svojou organizátorskou prá-
cou mimoriadne zaslúžil aj o  predčas-
né dokončenie všetkých štyroch dote-
raz odovzdaných stavieb. „Ak sa nám 
podarí rýchle majetkovo právne vy-
sporiadanie, tak tento významný 
úsek protipovodňovej ochrany by sme 
mohli ukončiť už v  roku 2016“ – do-
dal Peter Hoff man, pričom zdôraznil, že 
„fi nancovanie tohto úseku je praktic-
ky zabezpečené a to zo štátneho roz-
počtu, keďže poslanci NR SR v rozpoč-
te na  tento rok navýšili 15 miliónov 
eur práve pre rezort životného pros-
tredia, z  ktorých je 13 miliónov urče-
ných práve na  protipovodňové opat-
renia“. Okrem toho je do piatej výzvy 
operačného programu Životné pros-
tredie zaradená aj rekonštrukcia hate 
Vyšné Opátske a  keďže fi nancovanie 
z európskych zdrojov sa končí v roku 
2015, tak rekonštrukcia tejto hate by 
mala byť do konca tohto roka aj ukon-
čená, ak nechceme prísť o  fi nancie 
z EÚ“, poznamenal Peter Hoff man.

Povodeň v  roku 2010 jednoznačne 
potvrdila, že koryto Hornádu v  intra-
viláne mesta nemá v  celej svojej dĺž-
ke dostatočnú kapacitu na prevedenie 
storočnej vody. Niekdajší tzv. storoč-
ný povodňový prietok Q100  bol na  zá-
klade prehodnotenia hydrologických 
údajov Slovenským hudrometeorolo-
gickým ústavom zvýšený z  570 m3/s 
na  dnešných 757 m3/s. Preto bola vy-
pracovaná štúdia “Rekonštrukcia rie-
ky Hornád v  intraviláne mesta Košíc“, 
ktorá vzhľadom na  veľký rozsah opat-
rení, potrebných na zabezpečenie do-
statočnej prietokovej kapacity kory-
ta, rozčlenila tok Hornádu v intraviláne 
Košíc na viacero etáp – úsekov. Zvýše-
nie prietokovej kapacity Hornádu v Ko-
šiciach je základným predpokladom 
na  ďalší rozvoj košických mestských 
častí. V súvislosti s budovaním protipo-
vodňovej ochrany Košíc sa však obja-
vujú aj názory, že zväčšený prietok vy-
tvorí zrýchlenú povodňovú vlnu, ktorá 
by mohla byť väčším rizikom pre obce, 
ležiace južne pod Košicami. Treba však 
zdôrazniť, že podľa vyjadrení odborní-
kov – hydrológov sú tieto obavy neo-
podstatnené a  Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š. p. rozhodne bude vy-
tvárať také podmienky, aby v čase po-
vodní ochránil tak Košice, ako aj obce 
v ich blízkosti.

Foto: Mgr. Ľuboš Krno

Pravobrežná hrádza Hornádu v tomto úseku už spĺňa parametre 100-ročného prietoku 757 m3/s.

Riaditeľovi Správy povodia Hornádu a Bodvy SVP, š. p. Petrovi Hoff manovi ako aj všetkým pracovníkom, 
ktorí sa podieľali na predčasnom a vzornom ukončení troch protipovodňových stavieb v Košiciach sa osobne 
prišiel poďakovať generálny riaditeľ  SVP, š. p. Ing. Marián Supek.
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Katastrofálne následky povodne
vo Vrátnej odstránené

ČIERNY DEŇ VRÁTNEJ DOLINY
„Bol pondelok 21. júla. Napolud-

nie sme sa s manželkou, dcérou a jej 
francúzskym priateľom ubytova-
li v  jednej chatke v  Terchovej. Dol-
niaci od  Dunaja, z  Bratislavy, tú-
žiaci po  čistom horskom vzduchu, 
sme sa poriadne ani nevybalili a po-
ďho rovno do  Vrátnej, na  lanov-
ku. Na  vrchole majestátneho Chle-

bu sme sa unášali romantickými po-
hľadmi na  Rozsutec, Malofatranský 
Kriváň, Poludňový grúň a  celú pa-
norámu Malej Fatry, keď sa o  nie-
koľko minút obloha zatiahla, všet-
ko navôkol stmavlo, sčernelo a  my 
sme sa zrazu ocitli uprostred neu-
veriteľne prudkého dažďa a  ľadov-
ca, ktorý už pri prvom dotyku so ze-
mou spôsoboval priam hrôzu. Úkryt 
(asi 50-tim turistom na Chlebe) nám 
poskytla vrcholová stanica kabín-
kovej lanovky. Keď bolo po  všet-
kom, vyšli sme von a  priam osle-
pení belobou napadaných krúpov 
sme cítili, že dole pod nami to mu-
selo byť ešte horšie. Kabínka nepre-
mávala a my sme až do večera čaka-
li na záchranárské defendery, ktoré 
nás postupne pozvážali do  Tercho-

vej. No, na  obraz, ktorý sa nám na-
skytol po  troch dňoch, keď sme sa 
konečne opäť mohli dostať do Vrát-
nej, na miesto, kde sme nechali auto 
a nastúpili do kabíny lanovky nikdy 
nezabudnem.“ 

Takto opísal svoj tohtoročný júlový 
autentický zážitok z povodne vo Vrát-
nej doline jeden z  priamych svedkov 
tejto prírodnej katastrofy – náš kolega 

vodohospodár, vedúci úseku vodohos-
podárskej prevádzky zo Správy vnútor-
ných vôd Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š. p. v Šamoríne Ing. Jo-
zef Kanitra. No vzápätí dodal, že hoci 
prišiel o  svoju audinu, je šťastný, pre-
tože ak by boli v nej, tak dnes by tu už 
zrejme neboli vôbec.

NEUVERITEĽNÁ ZHODA NÁHOD
Podľa hodnotenia hydrometeoro-

lógov došlo v pondelok 21. júla 2014 
krátko po  15-tej hodine nad Vrátnou 
dolinou k extrémnemu meteorologic-
kému javu, keď za relatívne krátky čas 
a na relatívne malú plochu spadlo ob-
rovské množstvo zrážok s  intenzitou 
65-tich litrov vody na  m2. Takéto in-
tenzívne zrážky strhli prirodzený ve-
getačný kryt na  okolitých svahoch, 

pričom sa zemina a kamene začali rú-
tiť do  uzáveru Vrátnej doliny. Spolu 
s obrovským prívalom vody tak zame-
dzili prirodzenému odtoku tamojšie-
ho vodného toku Varínka a  vytvorili 
akési umelé jazero. Po jeho pretrhnutí 
sa dole Vrátnou dolinou spustila niči-
vá prívalová vlna, ktorá spôsobila ob-
rovskú deštrukciu nielen v celom 5-ki-
lometrovom povodí Varínky, ale aj 
v  jej ďalšom poldruha kilometrovom 
úseku, pretekajúcom cez obec Ter-
chová. Následky tejto mimoriadnej 
povodne boli katastrofálne. Zniče-
ná príjazdová cesta do Vrátnej, Varín-
ka zanesená kamením, sutinou a  vy-
vrátenými stromami, jej brehy na viac 
ako kilometri úplne zbortené, údolná 
stanica kabínkovej lanovky na  Chleb 
zdevastovaná a  zasypaná kamením, 
poškodené vodovodné i  kanalizačné 
potrubia, komunikačné siete, trans-
formačné stanice, vedenia elektrickej 
energie a  na  parkovisku pod chatou 
Vrátna zhruba 50 zdemolovaných áut, 
z  nich niektoré len neforemné gule 
šrotu. Podľa výpočtov SHMÚ mala 
táto povodeň charakter tzv. 100-roč-
nej vody.

21. JÚLA 2014 O 16:40 HOD. 
Starosta obce Terchová Milan Lu-

renčík vyhlasuje na  vodnom toku Va-
rínka III. stupeň povodňovej aktivity. 
Hasiči a ďalšie záchranné zložky zabez-
pečujú evakuáciu 122 ľudí uväznených 
na  Chlebe, ale aj v  údolnej stanici ka-
bínkovej lanovky pri chate Vrátna. Na-
šťastie, pri tejto katastrofe nik neprišiel 
o život.

22. JÚLA 2014, 8.00 HOD.
Na Obecnom úrade v Terchovej za-

sadá obvodná povodňová komisia, 
ktorá hodnotí povodňovú situáciu 
a  zabezpečuje koordináciu všetkých 
záchranných zložiek (HaZZ, Policajné-
ho zboru SR, Armády SR i Horskej služ-

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Ničivá sila povodne zmietla cestu i brehy potoka.  Foto: Ľuboš KrnoNičivá sila povodne zmietla cestu i brehy potoka.  Foto: Ľuboš Krno
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by Národného parku Malá Fatra). Vyso-
ká hladina vody vo vodnom toku však 
ešte ani na druhý deň po povodni ne-
dovoľuje akýkoľvek zásah v  jeho ko-
ryte. Vodohospodári sa preto zame-
rali najmä na  zmonitorovanie rozsa-
hu škôd, mobilizovanie ťažkej techniky 
a pracovníkov odštepného závodu Slo-
venského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p. z Piešťan.

23. JÚLA 2014 
Po  zmonitorovaní územia si vodo-

hospodári, vzhľadom na  rozsah škôd, 
rozdelili zasiahnutý úsek na 6 častí. Si-
tuáciu však sťažil fakt, že zdevastovaný 
vodný dok Varínka sa nachádza v  Ná-
rodnom parku Malá Fatra v 5-tom, teda 
najprísnejšom stupni ochrany, čo zna-
mená, že počas všetkých nasledujúcich 

zabezpečovacích prác bude potrebné 
rešpektovať požiadavky ochranárov. 

BOJ S ČASOM
24. júla sa  s  prvými zabezpečova-

cím prácami vodohospodárov vo Vrát-
nej doline oboznamuje štátny tajom-
ník Ministerstva životného prostredia 
SR Ing.  Vojtech Ferencz, PhD. a  gene-
rálny riaditeľ Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, š. p. Ing. Marián Su-
pek. Predbežné škody na  vodohospo-
dárskom majetku štátu odhadujú naj-
menej na  2 milióny eur. Na  základe 
príkazu Obvodnej povodňovej komi-
sie z 29. júla 2014 musí Slovenský vo-
dohospodársky podnik, š. p. odstrá-
niť prekážky, ktoré obmedzujú plynu-
lý odtok vody (stromy, korene a pod.), 
zabezpečiť uvoľnenie prietoku koryta 

vodného toku, prinavrátiť tok do svoj-
ho pôvodného koryta a  zabezpečiť 
ochranu koryta toku pred poškodzova-
ním vodným prúdom lomovým kame-
ňom a drevenými pásmi. A vtedy podlo 
aj rozhodné slovo vodohospodá-
rov: Urobíme všetko preto, aby sme 

Vrátnu dolinu obnovili ešte do  za-

čiatku zimnej lyžiarskej sezóny!

Vlastní pracovníci Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku z  jeho 
Správy stredného Váhu v  Nimnici sa 
okamžite púšťajú do  obnovy Varínky 
v intraviláne Terchovej a už v stredu 23. 
júla, keď voda opadla, nasadzujú ťažkú 
techniku na odstraňovanie rôznych na-
plavenín. Len v  intraviláne Terchovej 
odstránili zhruba 1500 m3 naplavenín 
a 50 ks kmeňov stromov rôznej veľko-
sti. Po  odstránení nánosov a  naplave-
nín museli pomocou lomového kame-
ňa stabilizovať brehové prietrže, výmo-
le a odplavené časti opevnení. Najviac 
poškodená bola časť toku tečúca ved-
ľa Jánošíkovej ulice, kde odplavilo cca 
250 metrov pôvodnej obojstrannej re-
gulácie vodného toku. 

Vodohospodári by však určite ne-
dokázali sami zvládnuť celú Varín-
ku. Na  pomoc teda prichádzajú ďal-
šie dodávateľské fi rmy. Do zabezpečo-
vania zemných prác sa pustila spoloč-
nosť Teracom, s.  r.  o. a  do  pilčíckych 
prác pri odstraňovaní naplavených 
stromov a  konárov fi rma Ekodendra, 
s.  r.  o. Najskôr je potrebné celý, zhru-
ba 5-kilometrový vodný tok Varínky vy-
čistiť od kameňov, pňov, balvanov, se-
dimentov a  ďalších naplavenín. Keďže 
na niektorých úsekoch sa niveleta dna 
prehĺbila až o  70 centimetrov, čím sa 
obnažilo hlavné vodovodné potrubie, 
je nevyhnutné dno stabilizovať dreve-
nými dnovými pásmi a balvanitým skl-
zom a brehy súčasne spevňovať lomo-
vým kameňom. Pri čistení a sprietočňo-
vaní koryta museli odstrániť zhruba 20 
tisíc m3 naplavenej hmoty a  približne 
1300 kusov kmeňov popadaných stro-
mov, 150 pňov a 174 vlečiek drevných 
zvyškov. Všetka drevná hmota bola 
uskladnená na  dvoch skládkach a  3. 
septembra odovzdaná obci Terchová. 

Najťažšia úloha však vodohospodá-
rov a  ich dodávateľské fi rmy ešte len 
čaká. Zhruba 1000 metrový úsek vod-
ného toku musí byť prakticky úplne 
nanovo obnovený, pretože vodný živel 
strhol brehy tak, že koryto sa roztiah-
lo na niekoľko desiatok metrov. Denne 
8 až 10 nákladných áut priváža okolo 

Ortofotomapa (gafi cké 
zobrazenie pracovného 
členenia na úseky 1 až 6)

Úsek č. 1 a č.  2. rkm 
15,250 – 16,500 intravilán 
obce Terchová

Úsek č. 3 rkm 
16,500 – 18,800 
Tiesňavy – Starý Dvor 

Úsek č. 4 rkm 
18,800 – 19,250 Starý Dvor 
– lyžiarske stredisko 

Úsek č. 5 rkm 
19,250 – 21,000 
Starý Dvor – Sútok Varínky 
s ľavostranným prítokom

Úsek č. 6 rkm 
21,000 – 21,700 sútok 
Varínky s ľavostranným 
prítokom – vodný zdroj 
pre chatu Vrátna

úsek č. 1

úsek č. 2

úsek č. 3

úsek č. 4

úsek č. 5

úsek č. 6
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350 až 450 ton lomového kameňa. Ka-
meň dovážaný z  lomu z  Dubnej skaly 
však už kapacitne nestačí a preto je po-
trebné hľadať ďalší zdroj takého kame-
ňa, ktorý by vyhovoval aj požiadavkám 
ochranárov na  jeho farebnosť a  hor-
ninové zloženie, identické, resp. prí-
buzné horninovému zloženiu vo Vrát-

nej doline ako v pásme 5-teho stupňa 
ochrany. Ďalšie dodávky kameňa začí-
najú dovážať z  lomu Jablonové, ale aj 
zo vzdialenejších Liptovských Kľačian, 
čo však predražuje aj dopravu. Celko-
vo sa na  spevňovanie brehov a  dna 
koryta vodného toku muselo doviezť 
takmer 22 tisíc ton lomového kameňa, 
ale aj vyše 200 metrov kubických drev-
nej hmoty a okolo 6500 m2 geotextílií, 
používaných ako podkladový materi-
ál upevňovaný na brehy vodného toku 
pod lomový kameň. Po  spoločnej ob-
hliadke pracovníkov SVP, š. p. a zástup-
cov Národného parku Malá Fatra 4. no-
vembra 2014 boli vo vytypovaných lo-
kalitách do  dna vodného toku ešte 
osadené aj balvany, ktoré slúžia na roz-
rážanie prúdnice a úkryt pre živočíchy. 

Všetky zabezpečovacie práce sa vy-
konávali nepretržite aj počas sobôt 
a nedieľ v 8 až 12 hodinových pracov-
ných zmenách. 

19. NOVEMBRA 2014

Po necelých štyroch mesiacoch ne-
pretržitých zabezpečovacích prác 
na  vodnom toku Varínka vo Vrátnej 
doline vodohospodári hlásia – hotovo! 
Po ukončení povodňových zabezpečo-
vacích prác je však potrebné ešte celé 
územie geodeticky zamerať, podkla-
dy zo zamerania spracovať a poskytnúť 

dotknutým právnickým osobám, fi rme 
Omnitrade a urbariátu Cingel-Ondruš.

25. NOVEMBRA 2014, 12.00 HOD. 
Obvodná povodňová komisia v Ter-

chovej odvoláva na  vodnom toku Va-
rínka II. povodňový stupeň, čím sa po-
vodňová aktivita končí. Súbežne s vo-

dohospodármi však na  obnove Vrát-
nej doliny veľmi intenzívne pracovali 
aj cestári zo Správy ciest Žilinského sa-
mosprávneho kraja, ale aj ďalšie fi r-
my a  organizácie, ktoré zabezpečova-
li obnovovanie poškodených inžinier-
skych sietí, objektov a budov, a to naj-
mä údolnej stanice kabínkovej lanovky 
pri chate Vrátna.

11. DECEMBER 2014
Do  Vrátnej doliny prichádza minis-

ter životného prostredia SR Peter Žiga. 
Chce sa na vlastné oči presvedčiť o vý-
sledku všetkých zabezpečovacích prác 
a dozvedieť sa, ako je toto vyhľadávané 
turistické stredisko pripravené na zim-
nú sezónu. Po prehliadke doliny a ce-
lého vodného toku Peter Žiga pred no-
vinármi s radosťou konštatuje: „Všetky 
zložky, ktoré sa podieľali na záchran-
ných a zabezpečovacích prácach, ako 
aj na  rekonštrukčných prácach, teda 
Slovenský vodohospodársky pod-
nik, Žilinský samosprávny kraj, obec 
Terchová a  Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra už zahlásili, že je ho-
tovo. Vrátna dolina je opäť v  takom 
stave, ako sa patrí a znova môže pri-
nášať radosť jej obyvateľom a  turis-
tom.“ Peter Žiga však pripomína aj 
to, že Vláda Slovenskej republiky bez-
prostredne po  povodni uvoľnila 3 mi-

lióny eur na  okamžité záchranné prá-
ce a  práce pri výstavbe cesty, pričom 
zo štátneho rozpočtu budú prefi nan-
cované aj všetky zabezpečovacie prá-
ce na vodohospodárskom majetku štá-
tu. Z celkového účtu za obnovu Vrátnej 
doliny, ktorý predstavuje vyše 12 mi-
liónov eur bude však polovicu znášať 

Žilinský samosprávny kraj. Jeho pod-
predseda Jozef Štrba je však spokojný 
najmä s tým, že sa toto mimoriadne vy-
hľadávané turistické stredisko podarilo 
obnoviť za taký krátky čas a odovzdať 
ho verejnosti ešte pred tohtoročnou 
zimnou lyžiarkou sezónou, pričom, 
ako podotkol, najskôr ani netušil, že by 
sa to mohlo podariť. Generálny riadi-
teľ Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š. p.  Ing.  Marián Supek však 
nezabudol pripomenúť, že všetky vo-
dohospodárske úpravy, ktoré si vyžia-
dali zhruba 2 milióny 300 tisíc eur boli 
o to zložitejšie, že sa robili v prostredí 
najprísnejšieho 5-teho stupňa ochrany 
a teda všetko sa muselo robiť po doho-
de s orgánmi ochrany prírody. Nemohli 
používať betón, ale lomový kameň uk-
ladať tak, aby odolal aj „veľkej vode“, 
kameň voziť aj zo vzdialenejšieho 
lomu, aby zodpovedal horninovému 
zloženiu kameňa vo Vrátnej a pod. Pre 
vodohospodárov preto v tejto lokalite 
už v najbližších dňoch, ale aj v ďalších 
rokoch zostáva úlohou číslo jeden ne-
ustále monitorovanie tohto vodného 
toku a  v  prípade jeho zanášania sedi-
mentmi po väčších dažďoch ich okam-
žité odstraňovanie a permanentné za-
bezpečovanie prietočnosti Varínky tak 
v obci Terchová, ako aj na celom úseku 
Vrátnej doliny.

S prvými zabezpečovacími prácami začali vodohospodári hneď na druhý deň po 
povodni – 22. júla 2014.  Foto: Ľuboš Krno

Varínka už tečie vynoveným korytom pozdĺž krásne zrekonštruovanej cesty do 
Vrátnej doliny.  Foto:  Maroš Stano
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Potenciálne znečistenie vodných zdrojov 
z poľnohospodárskych pôd Slovenska

Pedosféra, spolu s hydrosférou pat-
ria k základným subsystémom životné-
ho prostredia. Pôda je rozhodujúcim 
faktorom pre kolobeh vody a biogén-
nych prvkov a  uspokojuje tiež základ-
né ľudské potreby, ktorými sú najmä 
produkcia potravy. Voda je podsta-
tou biosféry, je najrozšírenejšou látkou 
na zemi a spolu s pôdou má prvoradý 
význam pre zabezpečenie výživy ľud-
stva. Pedosféra môže byť potenciálnym 
znečisťovateľom vodných zdrojov rov-
nako, ako aj vodné zdroje môžu znečis-
ťovať pôdu. Pôda je porózne médium 
a  hrá podstatnú úlohu pri povrcho-
vých transportných procesoch, kontro-
luje infi ltráciu, redistribúciu, drenáž aj 
akumuláciu vody. Znečistenie vodných 
zdrojov (povrchových aj podzemných) 
poľnohospodárskou činnosťou je rela-
tívne závažný problém. Môže byť spô-
sobené nielen nesprávnou aplikáciou 
agrochemikálií, ale aj vlastnosťami sa-
motnej pôdy. Pri uvažovaní potenciál-
neho znečistenia vodných zdrojov do-
minantnú úlohu zohráva jedna zo zá-
kladných ekologických funkcií pôdy, 
a  to transportná funkcia. Z  hľadiska 
poľnohospodárskej pôdy znečisťova-
nie vodných zdrojov môže byť spôso-
bené predovšetkým vstupom dusíka 
a fosforu (eutrofi zácia), ako aj vstupom 
organických a anorganických polutan-
tov (kontaminácia). 

Aby sme mohli priestorovo vyjad-
riť možné znečistenie vodných zdro-
jov z  poľnohospodárskych pôd, bolo 
potrebné vytvoriť jednotlivé kategó-
rie pôd, ktoré svojimi vlastnosťami 
môžu spôsobovať spomínané znečis-
tenie vôd, resp. môžu vodné zdroje 
pred znečistením chrániť. Takáto kate-
gorizácia pôd vychádza z transportnej 
funkcie pôdy, ktorá zahŕňa transport 
živín a  anorganických i  organických 
polutantov. Parciálne hodnotenie jed-

notlivých transportných procesov je 
realizované na základe vhodných me-
rateľných indikátorov, ktoré ovplyv-
ňujú hodnotenú ekologickú funkciu 
[1]. Pôdne parametre nevyhnutné pre 
hodnotenie konkrétneho parciálneho 
transportu boli získané zo 7-miestne-
ho kódu bonitovanej pôdno-ekologic-
kej jednotky (BPEJ) priamo, alebo boli 
z neho odvodené na základe známych 
korelácií medzi pôdnymi jednotkami 
a priemernými hodnotami daných pa-
rametrov. Ďalšie parametre stanovišťa, 
ktoré z kódu BPEJ nie je možné odvo-
diť, boli získané z Databázy Monitorin-
gu pôd Slovenska. 

HODNOTENIE TRANSPORTNEJ 
FUNKCIE PÔDY VZHĽADOM 
NA MOŽNÉ ZNEČISTENIE 
VODNÝCH ZDROJOV

Pri erózii poľnohospodárskej pôdy 
(vodnej alebo veternej) dochádza 
k úbytku povrchovej najúrodnejšej vrs-
tvy pôdy (živín, organickej hmoty), ale 
aj k  zníženiu mikrobiologického živo-
ta a strate funkcií pôdy. V blízkosti vod-
ných zdrojov môže dôjsť aj k potenci-
álnemu znečisteniu vodných zdrojov 
v prípade, ak sa v pôde nachádza vyšší 
obsah dusíka, fosforu, organické príp. 
anorganické znečisťovatele. Pri hod-
notení transportnej funkcie pôdy bol 
braný do  úvahy transport práve spo-
mínaných parametrov. Bolo potrebné 
zohľadniť nielen vertikálny transport 
(do  hĺbky pôdy), ale aj horizontálny 
transport po povrchu pôdy. Tým bolo 
obsiahnuté potenciálne znečistenie 
tak podzemných, ako aj povrchových 
vodných zdrojov.

TRANSPORT ŽIVÍN 
Živiny (v našom prípade dusík a fos-

for) sú neoddeliteľnou súčasťou pôdy, 
no na  rozdiel od  organických či anor-

ganických polutantov, ich človek 
v  rámci hospodárenia na pôde do nej 
zámerne aplikuje. Transport živín veľ-
mi úzko súvisí s vodným režimom pôd. 
Pri hodnotení transportu živín ide naj-
mä o vertikálny transport živín v  rám-
ci celého pôdneho profi lu a  horizon-
tálny transport v  pôde a  po  povrchu 
pôdy. V prípade transportu dusíka sa 
jedná najmä o vyplavenie dusičnanov 
v dôsledku ich záporného náboja a ne-
možnosti sa chemicky viazať na  pôd-
ne častice. Druhým faktorom transpor-
tu dusíka je konfi gurácia terénu, najmä 
svahovitosť lokality. Vzájomnou kom-
bináciou množstva nitrifi kovaného 
dusíka v  pôde [2] a  koefi cientov sva-
hovitosti sme dospeli k  5 kategóriám 
schopnosti pôd transportovať dusík. 
Transport fosforu závisí v  prevažnej 
miere na  „objeme“ pôdy, tzn. vychá-
dza z hĺbky pôdy a obsahu skeletu (či 
jemnozeme) a závisí aj od svahovitos-
ti jednotlivých stanovíšť. Vychádzali 
sme z toho, že to množstvo živín, kto-
ré sa v  pôde neakumuluje, je z  pôdy 
transportované. Z  toho vyplýva, že 
schopnosť pôdy transportovať fosfor 
je priamo závislá na svahovitosti stano-
višťa a na obsahu skeletu v pôde a ne-
priamo závislá na hĺbke pôdy. Katego-
rizácia schopnosti transportovať fosfor 
bola teda robená na základe kombiná-
cie uvedených pôdnych a  stanovišt-
ných parametrov. Všetky uvedené pa-
rametre je možné charakterizovať pro-
stredníctvom kódu BPEJ. Podrobnejšia 
analýza výberu minimálneho súboru 
indikátorov ako aj priradenie koefi cien-
tov pre jednotlivé parametre sú uvede-
né v práci [3]. 

TRANSPORT ANORGANICKÝCH 
POLUTANTOV 

Anorganické prvky, ktoré zákon 
o  ochrane a  využívaní poľnohospo-
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dárskej pôdy č. 220/2004 Z. z. [4] de-
fi nuje ako anorganické rizikové prv-
ky, sú nasledovné: Hg, Cd, Pb, Ni, Cr, 
As, Cu, Zn, Co. Proces, ktorý kontrolu-
je distribúciu anorganických polutan-
tov v agroekosystéme, zahrňuje viace-
ré základné fyzikálne, chemické a bio-
logické procesy. Polutanty, ktoré nie sú 
imobilizované pôdnymi komponent-
mi, sa môžu následne transportovať 
s pôdnou vodou v závislosti od systé-
mu pórov v pôde a typu vodného reži-
mu. Pri hodnotení sme použili ratingo-
vý prístup založený na  bodovaní jed-
notlivých parametrov, ktoré tieto pro-
cesy ovplyvňujú. Konkrétny a detailný 
prístup výberu jednotlivých paramet-
rov a  kategorizácie transportnej funk-
cie pôdy vo vzťahu k  anorganickým 
polutantom je uvedený v práci [5]. Mi-
nimálny súbor údajov pre hodnotenie 
schopnosti pôdy transportovať anor-
ganické polutanty zahrňuje tieto pa-

rametre: celkový obsah anorganických 
polutantov hodnotený podľa zákona 
č. 220/2004 so zohľadnením zrnitost-
ných kategórií, parametre charakteri-
zujúce sorpčné schopnosti pôdy - hod-
nota pôdnej reakcie, obsah a  kvalita 
pôdnej organickej hmoty a hrúbka hu-
musového horizontu a parameter loka-
lity - svahovitosť. 

TRANSPORT ORGANICKÝCH 
POLUTANTOV 

V  dôsledku rozdielnych fyzikálno-
-chemických vlastností nie je možné 
hodnotiť osud organických rizikových 
prvkov v pôde ako celku. Z uvedené-

ho dôvodu, hodnotenie transportnej 
funkcie sa v našom prípade týka orga-
nických polutantov, ktoré sú charak-
terizované predovšetkým nízkou roz-
pustnosťou vo vode a  pomalou de-
gradáciou. Organické polutanty, ktoré 
spĺňajú tieto kritéria sú: polyaromatic-
ké uhľovodíky (PAU), polychlórované 
bifenyly (PCB) a všetky vyššie halogé-
nované aromáty a  zákon č. 220/2004 
Z. z. [4] ich defi nuje ako rizikové lát-
ky. Základom nášho prístupu k  hod-
noteniu potenciálu pôd imobilizovať 
organické polutanty je poznanie, že 
najdôležitejším mechanizmom reten-
cie organických polutantov v  pôde 
je ich sorpcia. Pri neustálom zrieďo-
vaní pôdneho roztoku zrážkami do-
chádza k  prerozdeleniu sorbovanej 
a  vodorozpustnej formy látky a  od-
toku vody s  obsahom rozpustené-
ho organického polutantu do  podlo-
žia. Preto je potenciál pôd imobilizo-

vať organické polutanty závislý nielen 
od afi nity látky k pôdnym fázam, ale aj 
od  množstva zrážok na  danej lokali-
te. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 
transport organických polutantov je 
svahovitosť. Tento lokálny parameter 
sa pri transportnom procese podieľa 
podobnou mierou ako faktor zrážok. 
Konkrétny a  detailný prístup výberu 
jednotlivých parametrov imobilizácie 
organických polutantov v  pôdnom 
profi le je uvedený v prácach [6,7]. Mi-
nimálny súbor údajov pre hodnote-
nie zahrňuje tieto parametre: množ-
stvo a kvalita pôdneho humusu, hrúb-
ka humusového horizontu, obsah ílu, 

hĺbka pôdy, množstvo zrážok a svaho-
vitosť. 

Na základe hodnotenia parciálnych 
transportných procesov živín, organic-
kých a  anorganických polutantov bol 
vytvorený algoritmus semikvantitatív-
neho hodnotenia potenciálnej schop-
nosti pôdy zabrániť znečisťovať vodné 
zdroje. Navrhovaný algoritmus repre-
zentuje kód XYZ pozostávajúci z troch 
čísel 1 – 5, ktoré predstavujú hodnote-
nie parciálnych transportov jednotli-
vých látok (živín, organických a  anor-
ganických polutantov), pričom najväč-
šiu váhu pri komplexnom hodnotení 
má transport živín (X 60 %) a je umiest-
nený na  prvom mieste kódu. Na  dru-
hom mieste je transport anorganic-
kých polutantov (Y 30 %) a tretí v pora-
dí je transport organických polutantov 
(Z  s  váhou 10 %). Konečné kategórie 
potenciálneho znečistenia vodných 
zdrojov sú kombináciou týchto troch 
kategórií so zohľadnením ich váho-
vých koefi cientov, tzn. parameter X je 
vynásobený koefi cientom 0,6, para-
meter Y koefi cientom 0,3 a parameter 
Z koefi cientom 0,1. Výsledný súčet sta-
novuje kategóriu potenciálneho zne-
čistenia vodných zdrojov tak, ako je to 
uvedené v tabuľke 1. 

Výnimkou z  týchto kategórií sú tie 
kombinácie parametrov XYZ, ktoré mi-
nimálne na  jednom mieste obsahujú 
piatu parciálnu kategóriu transportu 
(veľmi silný transport). V  tomto prípa-
de sa daná lokalita automaticky zara-
ďuje do  kategórie s  veľmi silným po-
tenciálnym znečistením vodných zdro-
jov. Podrobnejšie informácie o  tvorbe 
výsledného algoritmu semikvantitatív-
neho hodnotenia potenciálnej schop-
nosti pôdy zabrániť znečisťovaniu vod-
ných zdrojov je možné nájsť v  jednej 
z našich predchádzajúcich prác [8]. 

Konečné kategórie boli v  prostredí 
ArcGIS 9.2 priestorovo priradené jed-
notlivým pôdnym areálom (na základe 
BPEJ, resp. údajov z databázy Monito-
ringu pôd Slovenska) a  vizuálne spra-
cované do  konečnej podoby fi nálnej 
mapy (obr. 1).

Najväčšia výmera slovenských poľ-
nohospodársky využívaných pôd 
(takmer 76 % celkovej výmery) sa na-
chádza v kategórii slabého, resp. stred-
ného potenciálneho znečistenia vod-
ných zdrojov (Tabuľka 2). Tieto pôdy 
sa nachádzajú na  juhu Slovenska pre-
dovšetkým v  jeho juhozápadnej časti 
(oblasť Podunajskej nížiny) a čiastočne 

Tabuľka 1 Výsledný koefi cient a  kategórie potenciálneho znečistenia vodných 
zdrojov z poľnohospodárskej pôdy

Kategória potenciálneho znečistenia vodných zdrojov Koefi cient 

Veľmi slabá 1,0 – 1,8 

Slabá 1,9 – 2,6

Stredná 2,7 – 3,4

Silná 3,5 – 4,2

Veľmi silná 4,2 – 5,0

Tabuľka 2 Výmera a podiel jednotlivých kategórií poľnohospodárskych pôd s rôz-
nou schopnosťou potenciálneho znečistenia vodných zdrojov 

Kategória potenciálneho 
znečistenia vodných zdrojov

Výmera poľnohospodárskej 
pôdy (ha)

Podiel (%)

Veľmi slabé znečistenie 52 417 2,63

Slabé znečistenie 846 775 42,52

Stredné znečistenie 701 914 35,24

Silné znečistenie 66 881 3,36

Veľmi silné znečistenie 323 718 16,25
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aj na  Východoslovenskej nížine. Sú to 
pôdy na rovinách, hlboké, s neutrálnou 
hodnotou pH a dostatočným obsahom 
kvalitného humusu. V  kategóriách sil-
ného a  veľmi silného potenciálneho 
znečistenia sa z  celkovej výmery poľ-
nohospodárskych pôd nachádza ne-
celých 20 % plochy. Uvedené lokality 
sa nachádzajú najmä v horských oblas-
tiach severného a stredného Slovenska 
a sú reprezentované plytkými, kyslými 
pôdami s nízkym obsahom organickej 
hmoty, lokalizovanými na viac či menej 
výrazných svahoch.

ZÁVERY 
Intenzívne a často aj nevhodné vyu-

žívanie poľnohospodárskej pôdy môže 
byť jedným z  potenciálnych znečis-
ťovateľov vodných zdrojov. Význam-
ným podielom na  ňom participu-
je transportná funkcia pôdy, nakoľko 
v  dôsledku vertikálneho a  horizontál-
neho transportu živín dochádza k eut-
rofi zácii hydrosféry a polutanty, nachá-
dzajúce sa v  pôde, môžu znečisťovať 
vodné zdroje, čo ma za následok pod-
statné zhoršenie ich kvality. Vypraco-
vaný algoritmus na  základe známych 

parametrov pôdy a  stanovišťa umož-
ňuje zatriediť každú pôdnu lokalitu 
do  kategórie potenciálneho znečiste-
nia vodných zdrojov. 

Výsledkom našich výpočtov je sku-
točnosť, že na  Slovensku je 45 % vý-
mery poľnohospodárskych pôd s veľ-
mi slabým a  slabým potenciálnym 
ohrozením vodných zdrojov, ale až 
vyše 16 % výmery poľnohospodár-
skych pôd patrí do kategórie veľmi sil-
ného potenciálneho znečistenia vod-
ných zdrojov. 

Obrázok 1 Mapa kategorizácie poľnohospodárskych pôd SR z hľadiska možného znečistenia vodných zdrojov .
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Vodohospodári splnili verejný prísľub
cesta cez priehradný múr Oravy je voľná

Od  verejného prísľubu uplynul rok 
a  slovo sa stalo skutočnosťou. 12. no-
vembra 2014 sa na priehradnom múre 
Oravskej vodnej nádrže stretli pred-
stavitelia Žilinského samosprávne-
ho kraja, Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š. p., okolitých miest 

a obcí, ako aj dodávateľskej stavebnej 
fi rmy, aby symbolickým prestrihnutím 
pásky odovzdali nielen zrekonštruova-
ný priehradný múr – jeho železobetó-
novú rímsu, ale aby ofi ciálne otvorili aj 
vynovenú cestu po takmer 300-metro-
vom múre, ktorá obyvateľom Trstenej, 

dochádzajúcim za  prácou do  Námes-
tova denne ušetrí 12 obojsmerných 
obchádzkových kilometrov. 

Pracovníci piešťanského odštep-
ného závodu Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p. sa ihneď 
po  zadaní verejného prísľubu chyti-

li do práce. Na základe verejného ob-
starávania vybrali nitriansku spoloč-
nosť BEST-STAV, ktorá sa v apríli 2014 
po  prevzatí staveniska zaviazala, že 
najneskôr do roka bude rekonštrukcia 
ukončená. Už vtedy sa však „pošušká-
valo“, že ak by nenastali nejaké kom-

plikácie stavbári sa to pokúsia dokon-
čiť do decembra, čím by pre oravských 
motoristov pripravili aj pekný vianoč-
ný darček. Stavbu v  celkovej hodno-
te zhruba 1 milión 200 tisíc eur rozde-
lili na  4 stavebné objekty - dopravné 
napojenie, rekonštrukciu koruny prie-
hrady, rekonštrukciu verejného osvet-
lenia a  ochranu koruny priehrady. 
Po  takmer 7-mich mesiacoch zahlási-
li hotovo.

Z  pohľadu vodohospodárov však 
podstatným cieľom rekonštrukcie ne-
bola obnova vozovky, ktorá mala už 
množstvo trhlín a  výtlkov, ale predo-
všetkým oprava železobetónovej rím-
sy, na  ktorej bol betón z  lícnej strany 
značne poškodený a  rozpadnutý. Re-
konštrukciou sa tak dosiahla požado-
vaná stavebno-technická úroveň vo-
zovky, zodpovedajúca aj všetkým pa-
rametrom, ktoré musia spĺňať kritériá 
z  hľadiska technicko-bezpečnostného 
dohľadu celého vodného diela.

Ako poznamenal generálny riadi-
teľ Slovenského vodohospodárskeho 
podniku Ing.  Marián Supek vybudo-
vanie komunikácie a jej sprejazdnenie 
pre verejnosť je len pridaným efektom 
vyše miliónovej rekonštrukcie, kto-
rú si vyžadovala koruna priehradného 
múru Oravskej vodnej nádrže. „Spravi-
li sme to aj s ohľadom na občanov a tu-

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Vodná stavba Oravská priehrada, ktorej výstavba bola ukončená pred vyše 60-timi rokmi, už takmer štvrťstoročie trauma-

tizovala predovšetkým tamojších motoristov. Po vypustení tejto nádrže v roku 1990 sa totiž zistilo, že koruna priehradné-

ho múru je v dôsledku dlhodobej premávky ťažkotonážnych vozidiel už pre verejnú dopravu nevyhovujúca, čo potvrdili aj 

merania v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu. Preto bolo potrebné verejnú dopravu cez tento múr uzatvoriť, čo však 

mimoriadne skomplikovalo život najmä motoristom z Trstenej, Námestova a okolitých obcí, ktorí museli z Trstenej do Ná-

mestova používať 6 kilometrovú obchádzku po cestách III. triedy. Od roku 1990 mali cez priehradný múr ofi ciálne povolený 

prejazd len vozidlá záchranných zložiek, polície, hasičov či rýchlej lekárskej pomoci, pričom vodohospodári občas s tichou 

toleranciou pustili po múre aspoň miestnych občanov. No bolo to len veľmi núdzové riešenie. Počas vlaňajšej spomienkovej 

slávnosti v Trstenej, venovanej 60. výročiu dobudovania Oravskej priehrady zaznel však verejný prísľub, že priehradný múr 

tejto vodnej nádrže sa urýchlene zrekonštruuje tak, aby bolo možné opäť sprevádzkovať aj cestu po jeho korune. Za tieto slo-

vá sa vtedy zaručil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD., predseda Žilinského sa-

mosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Ing. Marián Supek. 

Verejný prísľub daný obyvateľom Oravy je splnený a cesta cez priehradný múr je voľná. Zľava: prednosta 
Okresného úradu v Tvrdošíne Jozef Domiňák, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, gene-
rálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Marián Supek, primátor Trstenej Jozef Ďubjak 
a starosta obce Štefanov nad Oravou Ivan Maťuga po prestrihnutí pásky symbolicky sprístupňujúcej verejnú 
dopravu po priehradnom múre.
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rizmus, ktorý je v  tomto regióne. Prob-
lémom boli však najmä šesťdesiatroč-
né konštrukcie, ktoré boli urobené v  za-
čiatkoch socializmu a  ich nižšia kvalita 
sa podpísala aj pod toto dielo. Ale samo-
zrejme toto dielo poznačili aj tvrdé pod-
mienky na Orave, kde sú veľmi dlhé zimy, 
a  preto tu došlo ku koróziám betónov, 
boli narušené mnohé statické časti, ta-

kže to bol dôvod, prečo sme túto rekon-
štrukciu pripravovali už dlhšie obdobie,“ 
povedal Marián Supek. „Celú rekon-
štrukciu sme zaplatili z vlastných peňazí, 
pretože to bola schodnejšia cesta ako pri 
európskych peniazoch, kde sú podstat-
ne zložitejšie všetky administratívne po-
stupy, čo znamená, že túto rekonštruk-
ciu by sme nedokázali zrealizovať skôr 

ako o tri roky“ – dodal na záver generál-
ny riaditeľ SVP, š. p.

Doprava cez 300-metrový priehrad-
ný múr Oravskej priehrady je však voľ-
ná len pre vozidlá s celkovou hmotnos-
ťou do 3,5 tony. Premávka je obojsmer-
ná so zníženou rýchlosťou na 20 km/h 
a  podľa prvotných poznatkov denne 
prejde cez tento múr okolo 1200 až 
1300 osobných vozidiel.

O  zimnú údržbu tristometrovej 
cesty po  priehradnom múre sa stara-
jú cestári Žilinského samosprávneho 
kraja. Podľa šéfa odboru dopravy Ivana 
Mokrého budú cestu len pluhovať, bez 
akéhokoľvek posypu, čo by však pri do-
držaní maximálnej povolenej rýchlosti 
20 km/h nemalo vodičom spôsobovať 
problémy. 

Vodohospodári, spolu s  dodávate-
ľom stavby spoločnosťou BEST-STAV 
za  podpory Ministerstva životného 
prostredia SR chceli urýchlením do-
končenia stavby predovšetkým pote-
šiť obyvateľov Oravy pred uplynulými 
Vianocami, čo sa im aj podarilo. Gratu-
lujeme. 

Foto: Ľuboš Krno

Seminár Problém ochrany podzemných 
vôd predstavil aj akútne problémy

Mgr. Anna Tlučáková

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa 
priestoroch Výskumného ústavu vod-
ného hospodárstva uskutočnil tre-
tí ročník seminára Problémy ochra-
ny podzemných vôd, ktorý bol v tom-
to roku zameraný hlavne na prezentá-
ciu informačných systémov súvisiacich 
so stavom podzemných vôd v  lokali-
tách, akými sú environmentálne záťaže 
a bodové zdroje znečistenia. Tiež bola 
spomenutá problematika vývoja zne-
čistenia podzemných vôd dusičnanmi 
na  Slovensku, vplyvy používania pes-
ticídov a iných prípravkov na ochranu 

rastlín na kvalitu podzemných vôd, no 
diskutovalo sa tiež o  využití izotopov 
kyslíka a  obsahu chloridov v  prame-
ňoch Muránskej planiny pre hodnote-
nie možností ich znečistenia. V  záve-
rečnom bloku bola prezentovaná data-
báza Integrovaný monitoring zdrojov 
znečistenia, dôvody jej vzniku a  exis-
tencie ako aj prepojenie tejto databá-
zy s  Informačným systémom environ-
mentálnych záťaží, ktorý je „vstupnou 
bránou“ pre rozsiahle množstvo infor-
mácií o stave viacerých zložiek životné-
ho prostredia. 

Seminára Problémy ochrany pod-
zemných vôd sa zúčastnilo 120 záu-
jemcov o túto nanajvýš aktuálnu prob-
lematiku. Na  organizácii seminára sa 
podieľali predovšetkým pracovníci Od-
delenia povrchových a  podzemných 
vôd VÚVH, ktorí prispeli tromi pred-
náškami.

Prednášatelia poskytli svoje prezen-
tácie organizátorom a prednášky budú 
prístupné na  voľné stiahnutie na  we-
bovej stránke Výskumného ústavu 
vodného hospodárstva www.vuvh.sk, 
za čo prednášajúcim ďakujeme.

Seminár

Po priehradnom múre vodnej nádrže Orava po 24-roch rokoch prechádza ofi ciálne a legálne prvé auto.



1 – 2  2015   Vodohospodársky spravodajca 25

Zaznamenali sme

V  dňoch 10. – 12. 11. 2014 sa v  hoteli Sorea Máj 
v Liptovskom Jáne konala už 46. konferencia vodohos-
podárov v priemysle. Organizovali ju Ministerstvo ži-
votného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Katedra zdravotného a  environmentálneho inžinier-
stva SvF STU, ASPEK a HEKAS, s. r. o.

Tohtoročná účasť približne 180 poslucháčov, 4 vy-
stavovateľov, 29 prednášajúcich a 46 diskutujúcich sú 
čísla, ktoré hovoria o návštevnosti a prínose konferen-
cie pre zúčastnených. Účastníkmi boli pracovníci vy-
sokých škôl, výskumných ústavov, inšpekcie životné-
ho prostredia, vodohospodárskych orgánov a organi-
zácií a vodohospodárskeho priemyslu.

Cieľom konferencie bolo predovšetkým poskyt-
núť relevantné informácie vodohospodárom v  prie-
mysle pre ich špecializovanú činnosť – najmä z oblas-
ti legislatívy, ale i na úseku environmentálneho pros-
tredia, z oblasti nových technológií v úprave vôd a čis-
tení odpadových vôd, nových technológií spracovania 
a zneškodňovania odpadov. Konferencia priniesla tiež 
poznatky z  činnosti Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia a vodohospodárskych orgánov.

Tematický blok prednášok o aktuálnych otázkach 
vodného hospodárstva a legislatívy z oblasti životné-
ho prostredia predstavil Ing.  Dušan Čerešňák, gene-
rálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR v zastúpení Ing. Buj-
novej. Prednáška bola zameraná na  priority pre ob-
lasť vôd, ktorými sú hospodárenie s  vodnými zdroj-
mi, prijímanie opatrení na ochranu a zlepšenie stavu 
vôd, prijímanie opatrení pred negatívnymi dôsledka-
mi klimatickej zmeny, predovšetkým ochranou pred 
povodňami a  nedostatkom vody a  plnenie záväzkov 
Slovenskej republiky vyplývajúcich z  predvstupovej 
zmluvy s EÚ.

Základným cieľom spoločnej vodnej politiky je re-
alizovať opatrenia na dosiahnutie environmentálnych 
cieľov do roku 2015 v rámci prvého plánovacieho cyk-
lu, resp. do roku 2021, najneskôr do roku 2027, v rámci 
druhého, resp. tretieho plánovacieho cyklu. Nástrojom 
na dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o vode, ktorá 
bola transponovaná v zákone č. 364/2004 Z. z. a o zme-
ne zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov, sú plány manažmentu povodí 
vrátane programov opatrení. V zmysle vodného záko-
na a rámcovej smernice o vode plány manažmentu po-
vodí sa musia prehodnocovať a  aktualizovať každých 
šesť rokov. V súčasnosti sa fi nalizujú práce 2. cyklu plá-
nov manažmentu povodí na roky 2016 – 2021.

Koordinovane s aktualizáciou plánov manažmen-
tu povodí sa pripravujú plány manažmentu povodňo-
vých rizík, ktoré sa v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. sta-

nú súčasťou plánu manažmentu príslušného správne-
ho územia povodia. Pre oblasti, v  ktorých boli iden-
tifi kované existujúce alebo potenciálne povodňové 
riziká, sú stanovené základné ciele manažmentu po-
vodňových rizík a do 22. 12. 2015 budú vypracované 
a schválené plány manažmentu povodňového rizika. 
Budú obsahovať konkrétne opatrenia na  znižovanie 
nepriaznivých dôsledkov podľa poradia naliehavosti.

Príspevok venoval pozornosť aj operačnému 
programu kvality životného prostredia na  roky 2014 
– 2020.

Ing. A. Bujnová, riaditeľka odboru vodnej politiky 
MŽP SR, informovala o návrhu zákona, ktorým sa mení 
a  dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o  vodách a  o  zme-
ne zákona SNR č. 372/2004 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov, ktorý je v súčasnom období 
v schvaľovacom legislatívnom procese. Potreba zmien 
vodného zákona sa odvíja z požiadaviek vyplývajúcich 
z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 583 z 24. ok-
tóbra 2012 k materiálu „Voda ako strategická surovina 
štátu a návrh na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo 
vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobra-
tou zo zdrojov situovaných na území SR“. Ďalej z po-
treby zohľadnenia pripomienok Európskej komisie 
k prebratiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/118 ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzem-
ných vôd pred znečistením a  zhoršením kvality vôd 
a zosúladenia národnej legislatívy s článkom 22 smer-
nice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, kto-
rou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spo-
ločenstva v  oblasti vodného hospodárstva. V  nepo-
slednom rade od  potreby zefektívniť výkon jednotli-
vých činností v  oblasti vodného hospodárstva, ktoré 
vyplynuli z aplikačnej praxe.

Generálny riaditeľ sekcie environmentálnych 
programov a  projektov MŽP SR, Ing.  M. Húska v  za-
stúpení Mgr.  Z. Kurčikovej informoval o  operačnom 
programe Kvalita životného prostredia, o stratégii OP 
KŽP, o prioritách OP KŽP, o podpore projektov v ob-
lasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia ap. 
Návrh OP KŽP bol predložený EK na schválenie.

Doc.  Ing.  J. Božíková, PhD., riaditeľka Inšpektorá-
tu kúpeľov a žriediel MZ SR, venovala pozornosť vyu-
žívaniu osobitných vôd, rozloženiu minerálnych a ter-
málnych prameňov na území SR, možnostiam ich vyu-
žívania, ďalej prírodným minerálnym vodám plnených 
do spotrebiteľského balenia, ako aj aktuálnemu stavu 
prevádzkovania prírodných liečebných kúpeľov kú-
peľných liečební v SR.

Ing.  Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového 
hospodárstva MŽP SR, informovala o novelizácii záko-

na o odpadoch a aktivitách v oblasti odpadového hos-
podárstva.

Ing.  K. Jankovičová, riaditeľka odboru ochra-
ny ovzdušia MŽP SR, hovorila o  nových prvkoch pri 
uplatňovaní integrovanej ochrany ovzdušia a  aktivi-
tách na zníženie produkcie emisií znečisťujúcich látok 
do ovzdušia.

PhDr.  B. Huslica, generálny riaditeľ Sekcie pod-
porných programov MH SR, informoval o operačnom 
programe Výskum a inovácie – podpora podnikateľov 
v období 2014 – 2020.

Za  Asociáciu priemyselnej ekológie sa prihovoril 
nový generálny riaditeľ, Ing.  Michal Fabuš, ktorý zá-
roveň informoval o  možnostiach získania Európskej 
podnikateľskej cenx za  životné prostredie pod skrat-
kou EBAE (Europen Business Awards for the Environ-
ment) zameranej na podporu európskej politiky trvalo 
udržateľného rozvoja a Národnej podnikateľskej ceny 
za životné prostredie.

Ing.  Ivana Mahríková, PhD., vedúca kancelárie 
Asociácie vodárenských spoločností, sa vo svojom prí-
spevku venovala prevádzkovým skúsenostiam zo zá-
sobovania a odkanalizovania priemyselných podnikov 
podnikmi verejných vodovodov a kanalizácií.

Ďalšie prednášky informovali o  inovatívnych po-
stupoch hodnotenia vodárenskej infraštruktúry, ob-
nove stokových sietí v priemyselných podnikoch, vy-
užívaní nulvalentného železa pri sanácii zemín a pod-
zemných vôd, využívaní sorbentov na báze prírodných 
hlinitokremičitanov na detoxikáciu priemyselných od-
padových vôd, odstraňovaní uhľovodíkov z  odpado-
vých vôd pomocou membránovej fi ltrácie, stvrdzova-
ní vody pri úprave vôd, o systéme hydraulickej ochra-
ny podzemných vôd v  Slovnafte, o  taktike vedenia 
zásahu pri úniku nebezpečných látok, o nanotechno-
lógiách a pokročilých oxidačných procesoch pri čiste-
ní vody a vzduchu a o možnostiach využitia membrá-
novej mikrofi ltrácie a nanofi ltrácie v priemysle. Obsah 
prednášok svedčí o predpoklade budovania odborné-
ho a profesionálneho imidžu vodohospodárov na ce-
loslovenskej úrovni. 

Veľkej rodine vodohospodárov v  priemysle sa 
ako zvyčajne prihovoril aj odborný garant už 46. kon-
ferencie, ktorý, okrem iného uviedol, že vodohospo-
dári majú jedinečné povolanie, ktoré im umožňuje 
rásť, zdokonaľovať sa a prispieť tak k riešeniu environ-
mentálnych problémov v priemyselných podnikov. – 
„Veľa tvorivej energie, pracovný zápal a odvaha pus-
tiť sa do neznámeho Vám dáva predpoklady pre ďal-
šie úspechy“, - zakončil. 

Zo 46. konferencie vodohospodárov 
v priemysle

Ing. Július Hétharši, CSc.

HEKAS, s.r.o., Bratislava
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Nové protipovodňové opatrenia zlepšia
život obyvateľom Kežmarku

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Medzitým sa však už túto situáciu 
rozhodlo veľmi operatívne riešiť Minis-
terstvo životného prostredia SR, spolu 

so svojou rezortnou organizáciou Slo-
venským vodohospodárskym podni-
kom, š. p. ale aj rezortom obrany a jeho 
Vojenskými lesmi a majetkami SR, kto-
ré obhospodarujú vojenský obvod 

v  Levočských vrchoch. Keďže vodo-
hospodárske úpravy a terén v obci Ľu-
bica i v Kežmarku neumožňujú zvyšo-

vať ochranné hrádze, jedinou reálnou 
možnosťou protipovodňových opat-
rení v  tejto oblasti je výstavba vodo-
zádržných opatrení, tzv. suchých pol-
drov, no nielen na vodnom toku Ľubi-

ca, ale aj na jeho prítokoch, ako je na-
príklad Tvarožiansky potok, Ľubička či 
Dúbravský potok. 

V  zastúpení predsedu vlády sa 12. 
novembra minulého roku s obyvateľ-
mi Kežmarku stretol na  mítingu mi-
nister životného prostredia Ing.  Pe-
ter Žiga, PhD., ktorý si nielen vy-

Jednou z najťažšie skúšaných oblastí Slovenska z hľadiska povodňových rizík je v súčasnosti určite mesto Kežmarok, sused-

ná obec Ľubica, ale aj Vrbov a ďalšie obce a osídlenia na podhorí Levočských vrchov z ich západnej, ale aj východnej strany. 

Značné odlesnenie tohto pohoria v posledných rokoch potvrdilo starodávne vodohospodárske poznatky, že voda sa v lesna-

tom prostredí dlhšie zadrží a počas bleskových povodní „nezhučí“ až tak prudko do doliny. 

Katastrofálne následky povodne pocítili Kežmarčania najmä v roku 2010, keď po dlhotrvajúcich májových zrážkach im za-

čiatkom júna zatopilo prakticky celé mesto, ako aj susednú obec Ľubicu. Vtedy si povodňové škody len na vodohospodár-

skom majetku štátu v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. vyžiadali takmer 355 tisíc eur. Takmer podob-

ná situácia sa zopakovala aj počas májovej povodne v roku 2014, keď vodohospodárske škody prevýšili 252 tisíc eur. Od roku 

2006 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. vynaložil len v oblasti Kežmarku na povodňové zabezpečovacie práce zhruba 

615 tisíc eur a na opravy a údržbu poškodených vodných tokov Poprad a Ľubica ďalších 532 tisíc eur. Ďalšie státisíce eur si 

samozrejme vyžiadalo odstraňovanie škôd spôsobených na  majetku mesta, fi riem, cirkvi, ako aj samotných obyvateľov 

Kežmarku a Ľubice, ktorí sa po vlaňajšej povodni už rázne rozhodli nečakať, ale napísať petíciu priamo predsedovi Vlády SR 

Róbertovi Ficovi. 

Petíciu s vyše 3 500 podpismi odovzdala ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi šéfka petičného vý-
boru Kežmarčanov Miroslava Műncnerová.

Zdevastovaný breh Ľubického potoka v Kežmarku 
po opadnutí povodňovej vlny v máji minulého roku.
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počul názory Kežmarčanov a  z  rúk 
predsedníčky petičného výboru Mi-
roslavy Műncnerovej prevzal petičné 
hárky s  vyše 3  500 podpismi, ale ta-
mojším obyvateľom aj podrobne vy-
svetlil všetky protipovodňové opat-
renia, ktoré tam budú robiť vodohos-
podári pod gesciou MŽP SR. Súčasne 
dal Peter Žiga Kežmarčanom aj svoje 
slovo, že v prípade, ak by sa aj nepo-
darilo na tieto poldre získať prostried-
ky z eurofondov, tak ministerstvo zafi -
nancuje tieto protipovodňové stavby 
zo štátneho rozpočtu. Ďalší rozhod-
ný prísľub však zaznel aj z úst generál-
neho riaditeľa Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p. Ing. Mariá-
na Supeka, ktorý tamojších obyvate-
ľov dokonca ubezpečil o tom, že ak by 
sa peniaze na výstavbu dokonca nik-
de nenašli, tak slovenskí vodohospo-
dári to prioritne vybudujú aj z  vlast-
ných fi nančných zdrojov.

V  tejto súvislosti obyvateľov infor-
moval, že vodohospodári už podali žia-
dosť o posúdenie vplyvu týchto stavieb 
na životné prostredie a pracujú urých-
lene na vypracovaní projektovej doku-
mentácie na  vydanie územného roz-
hodnutia. Pôjde o súbor 4-och poldrov, 
ktorých predbežné predpokladané ná-
klady si vyžiadajú okolo 15 mil. eur. Pri-
budnúť by však malo aj ďalších 14 men-
ších vodozádržných stavieb, ktoré sa 
budú realizovať v réžii rezortu obrany, 
resp. Vojenských lesov a  majetkov SR. 
Vodohospodári budú musieť zvlád-
nuť dva veľké poldre s kapacitou oko-
lo 5 miliónov kubíkov vody, z  ktorých 
jeden bude na  vodnom toku Ľubica 
a druhý na Tvarožianskom potoku. Tie-
to dva rozhodujúce poldre by mali byť 
postupne vybudované do  roku 2016 
(na  vodnom toku Ľubica) a  do  roku 
2017 (na  Tvarožianskom potoku). 
Okrem dvoch veľkých poldrov považu-
jú vodohospodári za  nevyhnutné po-
staviť aj dva ďalšie, menšie poldre. Je-
den s kapacitou približne 150 tisíc kubí-
kov na potoku Lubička a druhý 250-ti-
síc kubíkový na  Dúbravskom potoku. 
Prípravy pokračujú veľmi intenzívne, 
pričom vodohospodári predpoklada-
jú, že najneskôr do  konca septembra 
budú mať pripravenú projektovú do-
kumentáciu na stavebné povolenie vý-
stavby všetkých štyroch poldrov.

Ako však na  stretnutí s  obyvateľ-
mi Kežmarku a  Ľubice podotkol mi-
nister životného prostredia Peter Žiga, 
problémom môže byť otázka majet-

kovo-právneho vyrovnania. V  prípa-
de poldra na  vodnom toku Ľubica by 
s  tým síce problémy nemali byť, pre-
tože ide o  pozemky Vojenských lesov 
a majetkov SR , takže štátne organizá-
cie sa už dohodnú, no ako ďalej minis-
ter upozornil: „v  druhom prípade je to 
trošku komplikovanejšie, takže to nebu-
deme vedieť riešiť okamžite, ale bude-
me sa musieť vysporiadať s  vlastníkmi. 
To je možno aj výzva k miestnym obča-
nom, aby nám pomohli v tejto veci a rie-
šili to spolu s nami. Som ministrom dva 
roky a  snažím sa riešiť problémy veľmi 
operatívne a tak, ako mi to dovoľujú pro-
striedky. Tu však máme naozaj problém 

s  vysporiadaním pozemkov. My predsa 
nemôžeme riešiť protipovodňové opat-
renia, keď s  tým nesúhlasí vlastník po-
zemkov. Aj Európska komisia dokáže 
prideliť prostriedky len takým subjek-
tom, ktoré majú vysporiadané majetko-
vé vzťahy,“ zdôraznil Peter Žiga.

Šéf envirorezortu však vzápätí aj ko-
nal. Presvedčil poslancov Národnej 
rady, aby pri prerokúvaní vládneho ná-
vrhu štátneho rozpočtu na  rok 2015 
navýšili pre rezort životného prostre-
dia 15 miliónov eur, z ktorých vyčlenia 
13 miliónov práve na protipovodňové 
opatrenia. No a keďže momentálne má 
u  slovenských vodohospodárov v  bu-
dovaní protipovodňových opatrení 
absolútnu prioritu Kežmarok a Košice, 
tak je predpoklad, že aj v  prípade ab-
sencie európskych peňazí sa fi nancie 
na  výstavbu poldrov v  Levočských vr-
choch nájdu, tak ako to sľúbil minister 
životného prostredia i generálny riadi-

teľ Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Zostáva už len veriť a  dúfať, 
že dobre rozbehnutú vec neskalí neja-
ká neústupčivosť súkromného vlastní-
ka pozemku, ktorý by ho kvôli poldru 
odmietol odpredať!

Foto: Mgr. Ľuboš Krno

Minister Peter Žiga Kežmarčanov a členov petičného výboru ubezpečil, že budovanie protipovodňovej ochra-
ny Kežmarku dostane absolútnu prioritu.

Po vlaňajšej májovej povodni vodohospodári síce brehy Ľubického potoka obnovili, ale ak sa nevybudujú su-
ché poldre, tak povodniam aké boli v roku 2010 alebo 2014 neodolajú.
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Odhad rizika difúzneho znečistenia podzemných 
vôd dusíkom z poľnohospodárstva

Radoslav Bujnovský1, Peter Malík2, Jaromír Švasta2

1 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 2 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

ÚVOD
Difúzne znečisťovanie vodných 

zdrojov dusičnanmi z  poľnohospo-
dárstva sa zaraďuje medzi významné 
problémy vo vzťahu k  dosahovaniu 
environmentálnych cieľov Smernice 
2000/60/ES ustanovujúcej rámec pre 
činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej 
politiky (skrátene nazývanej rámcová 
smernica o vode/RSV) [2,10]. Udržanie, 
resp. dosiahnutie dobrého stavu kon-
centrácie dusičnanov v  podzemných 
vodách je predmetom realizácie opat-
rení vyplývajúcich najmä z požiadaviek 
Smernice 91/676/ES o  ochrane vod-
ných zdrojov pred znečistením dusič-
nanmi pochádzajúcimi z  poľnohospo-
dárstva (Dusičnanová smernica).

Pochopenie hlavných príčin vedú-
cich k  vzniku nadmerného znečiste-
nia podzemných vôd je kľúčom k efek-
tívnemu riešeniu vyššie uvedeného 
problému. Hodnotenie rizika difúzne-
ho znečistenia podzemných vôd dusí-
kom je podkladom pre diverzifi káciu 
opatrení zo strany poľnohospodárstva.

ZRANITEĽNOSŤ PODZEMNÝCH 
VÔD A RIZIKO ICH 
ZNEČISTENIA DUSIČNANMI 
Z POĽNOHOSPODÁRSKYCH 
AKTIVÍT

 Hodnotenie environmentálnych ri-
zík, tvoriace informačnú podporu pre 
návrh a  realizáciu vhodných opatrení 
v oblasti ochrany vôd, ako aj základné 
terminologické významy pojmov „ri-
ziko“, „zraniteľnosť“, „hazard“, vychá-
dzajú z konceptu „zdroj znečistenia  
(transportná) cesta  receptor (zlož-
ka životného prostredia a/resp. zdra-
vie ľudí)“ [1,6,14]. Z pohľadu podzem-
ných vôd za cieľ (receptor, ovplyvnenú 
oblasť) možno považovať viacero hyd-
rogeologických prvkov počnúc stud-
ňami alebo prameňmi v  rámci hydro-
geologickej štruktúry, podzemnou vo-
dou v mieste odvodňovania hydroge-

ologickej štruktúry, končiac hladinou 
podzemnej vody v  hydrogeologickej 
štruktúre a podzemnou vodou prítom-
nou v celej hydrogeologickej štruktúre. 

Okrem tohto ponímania a hodnote-
nia rizika, usmernenie CIS č. 26 [8] pre 
RSV defi nuje ďalší typ rizika a to riziko 
nedosiahnutia environmentálnych cie-

ľov v  konkrétnom časovom horizonte 
(2021, 2027...). 

Riziko predstavuje výsledok interak-
cie zraniteľnosti (určenou vlastnosťami 
prostredia vo vzťahu k  transportu du-
sičnanov) a  záťaže prostredia znečis-

ťujúcou látkou (nazývanej tiež ohroze-
nie) v  dôsledku poľnohospodárskych 
aktivít (Schéma 1). Osobitný typ rizika, 
bezprostredne súvisiaci s poľnohospo-
dárskymi činnosťami, predstavuje rizi-
ko vyplavenia dusíka z (koreňovej vrs-
tvy) pôdy, zvyčajne do  hĺbky viac než 
1 m, pričom množstvo vyplaveného 

dusíka zvyčajne nemusí korešpondo-
vať s množstvom dusíka, ktoré preniká 
do podzemných vôd. 

Ako uvádzajú Malík, Švasta [6], špe-
cifi cká zraniteľnosť podzemnej vody 
v  hydrogeologickej štruktúre repre-

Schéma 1 Riziko difúzneho znečistenia podzemných vôd dusíkom z poľnohospodárskych aktivít vo vzťahu 
k návrhu opatrení na udržanie alebo zlepšenie stavu. 
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zentuje viac „environmentalistické“ 
nazeranie na  ochranu podzemných 
vôd, keďže sa usiluje zabezpečiť pod-
limitné koncentrácie konkrétnej látky 
v  celej zvodni, zraniteľnosť podzem-
nej vody v  konkrétnom zdroji zas re-
prezentuje „vodárenskejšie“ naze-
ranie, kedy je možné rátať so samo-
čistiacimi procesmi počas prúdenia 
v  samotnom zvodnenci. V  tomto prí-
spevku sa uplatňuje environmentalis-
tický pohľad. 

Pri hodnotení rizika znečistenia 
podzemných vôd dusíkom sa vychá-
dza z indexovania parametrov nadlož-
ného prostredia, ktoré sa označuje poj-
mom zraniteľnosť (vo vzťahu k  pod-
zemným vodám) a záťaže nadložného 
prostredia, resp. ohrozenia (hazard), 
ktoré vzniká v dôsledku hospodárenia 
na pôde. Základným východiskom pre 
kvantifi káciu rizika je množstvo zrážok, 
ktoré presahuje retenčnú vodnú kapa-
citu pôdneho prostredia, najmä v  je-
senno-jarnom období, a množstvo re-
ziduálneho dusíka v pôde. Tomu zod-
povedá aj výber parametrov prostredia 
a hospodárenia na pôde korešpondu-
júce so záťažou prostredia. Zraniteľ-
nosť podzemných vôd je vyjadrená na-
sledovným indexom:

iZPzV = EZ × KPAV + HPV × PHP (1)

kde
iZPzV = index zraniteľnosti podzem-
ných vôd
EZ = množstvo efektívnych zrážok 
v období október až marec
KPAV = kapacita pôdy akumulovať 
vodu (funkcia zrnitosti a hĺbky pôdy)
HPV = hĺbka hladiny podzemnej vody
PHP = priepustnosť horninového pro-
stredia (vyjadrená koefi cientom fi ltrá-
cie). 

Hodnotenie jednotlivých paramet-
rov prostredia a hospodárenia na pôde 
uvádza Tab. 1.

Hodnotenie indexu zraniteľnosti 
podzemných vôd je hodnotené v pia-
tich úrovniach a  každej z  nich je pri-
radená vypočítaná a  transformovaná 
hodnota (Tab. 2).

Z  parametrov záťaže nadložného 
prostredia sa uvažuje s bilanciou dusí-
ka a s rastlinným krytom na poľnohos-
podárskej pôde v  zimnom polroku 
na úrovni okresov SR v roku 2012, čo sa 
približuje súčasnému stavu záťaže. Zá-
ťaž nadložného prostredia dusíkom je 
vyjadrená nasledovným indexom:

Tab. 1 Hodnotenie parametrov prostredia a hospodárenia na pôde
Parameter Hodnota

Efektívne zrážky X. – III.
 
 
 
 

nad 250 mm 5

201 – 250 mm 4

151 – 200 mm 3

101 – 150 mm 2

do 100 mm 1

Kapacita pôdy akumulovať vodu
 
 

 

do 100 mm 1,0

101 – 200 mm 0,8

201 – 300 mm 0,6

301 – 400 mm 0,4

nad 400 mm 0,2

Hĺbka hladiny podzemnej vody
 
 

 

0 – 1,5 m 5

1,6 – 3,0 m 4

3,1 – 5,0 m 3

5,1 – 10,0m 2

nad 10 m 1

Priepustnosť horninového prostredia
vyjadrená koefi cientom fi ltrácie

do 1.10-6 0,2

1.10-6 – 1.10-5 0,4

1.10-5 – 1.10-4 0,6

1.10-4 – 1.10-3 0,8

nad 1.10-3 1,0

Bilancia dusíka
 
 
 
 

nad 80,0 kg N.ha-1 5

60,1 – 80,0 kg N.ha-1 4

40,1 – 60,0 kg N.ha-1 3

20,1 – 40,0 kg N.ha-1 2

do 20,0 kg N.ha-1 1

Rastlinný kryt v jesenno-jarnom
období vzhľadom na príjmovú 
kapacitu porastu prijať dusík

do 20 % 1,0

21 – 40 % 0,8

41 – 60 % 0,6

61 – 80 % 0,4

nad 80 % 0,2

Tabuľka 2 Hodnotenie indexu zraniteľnosti podzemných vôd (iZPzV)
Úroveň zraniteľnosti Vypočítané hodnoty Transformované hodnoty (th)

podzemných vôd iZPzV iZPzV

veľmi nízka do 2,32 1

nízka 2,33 – 4,24 2

stredná 4,25 – 6,16 3

vysoká 6,17 – 8,08 4

veľmi vysoká nad 8,08 5

Tabuľka 3 Hodnotenie indexu záťaže nadložného prostredia dusíkom (iZNPD)
Úroveň záťaže nadložného Vypočítané hodnoty Transformované hodnoty (th)

prostredia dusíkom iZNPD iZNPD

veľmi nízka do 1,16 1

nízka 1,17 – 2,12 2

stredná 2,13 – 3,08 3

vysoká 3,09 – 4,04 4

veľmi vysoká nad 4,04 5

Tabuľka 4 Kategorizácia hodnôt rizika znečistenia podzemných vôd (RZPzV) 

Úroveň rizika znečistenia
podzemných vôd dusíkom

Hodnoty RZPzV

veľmi nízka do 2,0

nízka 2,1 – 4,0

stredná 4,1 – 6,0

vysoká 6,1 – 8,1

veľmi vysoká nad 8,1
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iZNPD = BN × RK (2)

kde
iZNPD = index záťaže nadložného pro-
stredia dusíkom
BN = bilancia dusíka [9] 
RK = rastlinný kryt v  jesenno-jarnom 
období.

Hodnotenie indexu záťaže nadlož-
ného prostredia dusíkom je hodnote-
né v piatich úrovniach a každej z nich 
je priradená vypočítaná a  transformo-
vaná hodnota (Tab. 3).

Výsledné riziko znečistenia pod-
zemných vôd dusíkom (RZPzV) je vy-
jadrené vzťahom, do  ktorého vstupu-
jú transformované hodnoty indexu 
zraniteľnosti podzemných vôd a  inde-
xu záťaže nadložného prostredia dusí-
kom pohybujúce sa v  rozpätí hodnôt 
1 – 5 a v podstate sa jedná o aplikáciu 
hodnotiacej matrice, ktorá sa pri tomto 
type hodnotenia používa [15]: 

RZPzV = th iZPzV + th iZNPD (3)

Hodnotenie rizika znečistenia pod-
zemných vôd uvádza tabuľka 4. Vý-
sledkom hodnotenia je mapa rizika 
znečistenia podzemných vôd dusič-
nanmi (Obr. 1). Zastúpenie jednotli-
vých kategórií rizika znečistenia pod-
zemných vôd je nasledovné:
– vysoké a veľmi vysoké riziko 4,46 %, 
– stredné riziko 37,55 %,
– veľmi nízke a nízke riziko 57,99 %.

DISKUSIA A ZÁVER
Kerr-Upal et al. [5] uplatnili analo-

gický prístup hodnotenia rizika konta-
minácie podzemných vôd dusičnanmi, 
kde riziko je výsledkom hodnotenia 
vlastností pôdneho prostredia a  spô-
sobu využitia krajiny spolu s zaťažením 
pôdy dusíkom. 

Vyššie uvedené hodnoty a  priesto-
rová distribúcia rizika znečistenia pod-
zemných vôd sú do  istej miery skres-
lené hodnotami indexu záťaže nad-
ložného prostredia dusíkom, ktorý je 
spracovaný na úrovni okresov. Presnej-
šie údaje o  riziku znečistenia je mož-
né získať len na základe údajov hospo-
dárenia konkrétnych poľnohospodár-
skych podnikov. 

V  súvislosti s  hodnotením ochran-
ných vlastností prírodného prostredia 
nad hladinou podzemných vôd pred 
ich znečistením z  povrchu dusičnan-
mi Holubec a Kútnik [3] uvažovali s pô-
dou (druh, zloženie, hĺbka), nenasýte-
nou zónou (hrúbka, zloženie) a  s  hĺb-
kou a  rozkyvom hladiny podzemných 
vôd. Efektívne zrážky v zimnom polro-
ku do  hodnotenia nevstupovali. Hod-
notenie rizika vyplývajúce z  aplikova-
ných hnojív [4] zahrňujúce množstvo 
aplikovaného dusíka (kg N.ha-1.rok-1) 
a  pridelenie skóre na  základe hranič-
ných hodnôt množstva aplikovaného 
dusíka v zraniteľných územiach a stup-
ňa zraniteľnosti nedostatočne posti-
huje moment prebytku dusíka, kto-

rý v  jesenno-jarnom období podlieha 
vyplavovaniu. Objektívnejším ukazo-
vateľom pre vyjadrenie záťaže pros-
tredia a  následne rizika kontaminácie 
podzemných vôd dusíkom je bilancia 
dusíka (zahrňujúca rôzne vstupy dusí-
ka do pôdy a odber dusíka v zberaných 
produktoch) v kombinácii s príjmovou 

kapacitou porastu v  jesenno-jarnom 
období. 

V  zmysle požiadaviek Dusičnano-
vej smernice boli v podmienkach Slo-
venska vyčlenené zraniteľné oblas-
ti s  ohľadom na  obsah dusičnanov 
v  podzemných vodách [11]. Násled-
ná diferenciácia poľnohospodárskych 
opatrení vo vymedzených zraniteľ-
ných oblastiach (ZO), premietnutá 
do  programu poľnohospodárskych 
činností v ZO, vychádzala z hodnote-
nia ohrozenia podzemných vôd na zá-
klade niektorých parametrov pros-
tredia. Vymedzené zraniteľné oblas-
ti zahrňujú aj územia, kde obsah du-
sičnanov v  podzemných vodách už 
prekročil limitnú hodnotu (Schéma 1). 
Hodnotenie rizika nadlimitného zne-
čistenia podzemných vôd dusičnanmi 
z  poľnohospodárstva má opodstat-
nenie len pokiaľ koncentrácia dusič-
nanov ešte neprekročila hodnotu 50 
mg.l-1. V prípade prekročenia limitnej 
koncentrácie dusičnanov už bolo rizi-
ko nadlimitného znečistenia de facto 
naplnené a  z  pohľadu tejto látky bol 
dosiahnutý zlý stav vôd. 

Obrázok 1 Odhad rizika difúzneho znečistenia podzemných vôd dusíkom z  využívania 
poľnohospodárskej pôdy.
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Veda, technika, technológia

Environmentálne ciele RSV pre pod-
zemné vody týkajúce sa kvality zahrňu-
jú zabránenie zhoršeniu stavu útvarov 
podzemných vôd, ako aj zvrátenie vý-
znamného trvalo vzostupného trendu 
koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý 
je spôsobený ľudskou činnosťou s cie-
ľom postupného znižovania znečisťo-
vania podzemnej vody. 

Nakoľko súčasný trend poklesu ob-
sahu dusičnanov na  európskej úrov-
ni je vo vzťahu k  dosiahnutiu dobré-
ho stavu najneskôr do roku 2027 prí-
liš pomalý, natíska sa potreba ďalších 
opatrení na  zníženie difúzneho zne-
čistenia, čo v  podstate znamená roz-
šírenie územia zraniteľných oblastí 
(s výnimkou tých, ktoré zahrňujú celú 
výmeru poľnohospodárskej pôdy) 

a  aktualizáciu existujúcich akčných 
programov [12]. 

Treba poznamenať, že zvrátenie ne-
priaznivého stavu vôd (v  našom prí-
pade nadlimitnej koncentrácie dusič-
nanov v  podzemných vodách) a  do-
siahnutie cieľového stavu (do 50 mg/l) 
predstavuje proces, ktorý nie je plne 
kontrolovaný zmenou poľnohospodár-
skych aktivít v krátkom časovom obdo-
bí. Ako vyplýva z viacerých prác [napr. 
7,14], čas reakcie útvaru/rajónu pod-
zemnej vody na účinky opatrení pri ob-
nove kvality podzemných vôd sa po-
hybuje od niekoľkých rokov až po de-
siatky rokov a pozostáva z času potreb-
ného na vytvorenie potrebného efektu 
v  praxi, času potrebného na  prejave-
nie efektu na  úrovni hladiny podzem-

nej vody a  času potrebného pre vod-
ný útvar/rajón ako odozvy na  efekt 
opatrenia. Ten spomedzi uvedených 
býva zvyčajne najdlhší. Ako vyplýva 
z  výsledkov hodnotenia podľa mode-
lu  MONERIS [13], doba zdržania dusič-
nanov v  podzemných vodách v  rámci 
správneho územia povodia Dunaja SR 
sa pohybuje v rozpätí 5 – 50 rokov.

Informácie o riziku znečistenia pod-
zemných vôd dusičnanmi a dobe zdr-
žania dusičnanov v  podzemných vo-
dách, v nadväznosti na stav a trend vý-
voja obsahu dusičnanov v  podzem-
ných vodách, predstavujú rozhodujúce 
podklady pre výber a  následné uplat-
ňovanie efektívnych opatrení v  rámci 
poľnohospodárstva vo vzťahu k  dosa-
hovaniu cieľov RSV. 
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Naši jubilanti

Jubilant Ing. Vladimír Holčík

Do  minuloročnej galérie jubilantov sa v  po-
slednom kvartáli roku zaradil aj významný slo-
venský vodohospodár Ing.  Vladimír Holčík. 
Ing.  Vladimír Holčík patril a  stále patrí k  vysoko 
erudovaným osobnostiam vodného hospodár-
stva, a to nielen úzko špecializovaným, ale so ši-
rokým záberom vo viacerých  príbuzných aj odťa-
žitých disciplínach. 

V stručnosti by sme radi predstavili jeho študij-
nú a pracovnú púť profesionálnym životom, kto-
rá môže byť inšpirujúcou pre mnohých mladších 
kolegov. 

Ing. Vladimír Holčík sa narodil 8. októbra 1944 
v  Bratislave. V  rodnom meste získal aj základné 
a stredné vzdelanie.

Na Stavebnej fakulte SVŠT študoval odbor vodné stavby a v  roku 
1968 promoval ako stavebný inžinier; treba však povedať, že to bola 
jeho prvá promócia. V rokoch 1973 – 1978 pokračoval v diaľkovom 
štúdiu na  Strojníckej fakulte, kde promoval druhýkrát a  získal titul 
strojného inžiniera v odbore vodných turbín a čerpadiel.

Keď nové spoločenské podmienky ponúkli nové výzvy, dopl-
nil si Ing. Holčík svoje vzdelanie v  tom čase v novom odbore, v ma-
nažmente. V roku 1991 absolvoval dvojmesačný kurz vodohospodár-
skeho manažéra v Centre International des Grands Projets v kanad-
skom Montreale a  mesačný kurz správy povodia medzinárodných 
riek na Univerzite v Delfte v Holandsku. A napokon v rokoch 1993 – 
1995 doplnil svoje znalosti v manažmente na City University v Brati-
slave, kde v rokoch 1994 a 1995 získal diplomy pre riadenie ľudí a pre 
všeobecný manažment.

Ešte pred ukončením technického štúdia na SVŠT začal v roku 1967 
pracovať v HYDROCONSUTE ako projektant kanalizačných systémov, 
vodovodov, čerpacích staníc, úprav tokov a  priehrad. Bol jedným 
z projektantov Liptovskej Mary a vedúcim projektantom pre Dubník II. 

V roku 1970 prešiel do Slovenského hydrometeorologického ústa-
vu, kde pracoval ako hydrológ v  oblasti podzemných vôd. Od  roku 
1973 prešiel na Povodie Dunaja. Tu mal na starosti údržbu korýt Mo-
ravy a Dunaja, zlepšovanie plavebných podmienok a protipovodňo-
vé opatrenia, pričom stihol diaľkovo vyštudovať aj strojné inžinier-
stvo. Bol členom Československo-rakúskej aj Československo-maďar-
skej komisie pre hraničné vody.

V  rokoch 1980 – 1983 pôsobil v  Alžírsku, ako projektant úprav 
tokov, priehrad a  vodovodných sústav pre firmu CADAT v  Batne 
a v rokoch 1986 – 1987 pre firmu URBACO v Constantine, kde spolu-
pracoval na projekte vodného diela Fontaine des Gazelles na wádí 
El Hai a  spolupodieľal sa na  alžírskom Smernom vodohospodár-
skom pláne, na kapitole Priehrady. Táto misia Ing. Holčíka bola mi-
moriadne náročná; okrem spracovania desiatich čiastkových pro-
jektov viedol aj dva kurzy pre technikov: základy hydrológie a zák-
lady hydrauliky. 

Po  návrate z  Alžírska pokračoval na  Po-
vodí Dunaja ako riaditeľ závodu Gabčíkovo 
a do správy Povodia preberal jednotlivé objekty 
VD Gabčíkovo.

V  roku 1991 vyhral konkurz na  riaditeľa Vý-
skumného ústavu vodného hospodárstva a ústav 
viedol do roku 1996. V tom istom roku prešiel do in-
vestorsko-inžinierskej organizácie Vodohospo-
dárska výstavba š. p., kde do roku 1998 pracoval 
ako prevádzkar vodného diela Čunovo a od roku 
1998 ako vedúci oddelenia propagácie a expertíz. 
Svoje pôsobenie na  Vodohospodárskej výstavbe 
prerušil na obdobie troch rokov (2001 - 2003), po-
čas ktorého, na základe medzinárodného konkur-

zu, pracoval pre EÚ vo funkcii námestníka riaditeľa na veľkom a mimo-
riadne významnom projekte Splavnenia Dunaja v Novom Sade. Projekt 
súvisel s odstraňovaním neexplodovanej munície a trosiek troch mos-
tov z dna Dunaja. Po návrate až do odchodu na dôchodok v roku 2012 
pracoval vo Vodohospodárskej výstavbe na oddelení obchodnej straté-
gie. Po odchode do dôchodku sa angažoval na projekte priehradného 
telesa a nádrže Bawanur v Iraku, v oblasti Kurdistanu.

Na domácej aj zahraničnej pôde mu určite pomáhala jeho bohatá 
znalosť cudzích jazykov. Okrem svojej materčiny sa výborne dohovo-
rí nemecky, anglicky, francúzsky a rusky, no celkom cudzie mu nie sú 
ani srbčina, maďarčina alebo arabčina. A čo viem určite, veľmi blízka 
je mu aj čeština, to však všetci považujeme za takú samozrejmosť, že 
na ňu vo svojich životopisoch zabúdame. 

Týmto sa však výpočet mnohých projekčných, technických, orga-
nizačných a manažérskych aktivít Ing. Holčíka nekončí. Od roku 1993 
sa podieľal na práci Slovenského plavebného kongresu, združujúce-
ho záujemcov o rozvoj vodných ciest na Slovensku, kde sa stal členom 
predsedníctva a viceprezidentom. Zúčastňoval sa aj práce Českoslo-
venského priehradného výboru a od založenia v roku 1993 aj Sloven-
ského priehradného výboru (Sk-COLD), kde bol dlhé roky podpredse-
dom a v rokoch 2005 – 2009 predsedom. Pripravoval mnohé konfe-
rencie, Priehradné dni, zahraničné exkurzie, koordinoval prácu Sk-
-COLD aj  Slovenského plavebného kongresu a  aktívne sa zúčastnil 
viacerých zahraničných konferencií a podujatí ICOLD. Navyše už dlhé 
roky pôsobí ako člen poroty pre hodnotenie súťažných prác konferen-
cie mladých vodohospodárov a ako člen redakčnej rady Vodohospo-
dárskeho spravodajcu. 

V životopise Ing. Holčíka by sme radi spomenuli aj jeho všestran-
nú erudovanosť, zmysel pre humor, spoločenskosť, ale aj úprimnosť 
a otvorenosť, ktorá mu nie vždy prinášala náklonnosť vrchnosti. No 
a samozrejme aj pracovitosť a zodpovednosť. Na jeho slovo sa vždy 
môžeme spoľahnúť. 

Milý Vlado, za  seba, za  všetkých Tvojich priateľov a  kolegov Ti 
úprimne želám dlhé roky pevného zdravia a spokojnosti a nám mno-
hé ďalšie inšpiratívne stretnutia s Tebou.  Oľga Majerčáková
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Predpisy, normy

Informácie o nových STN

V  októbri až decembri 2014 vyšli 

v oblasti vodného hospodárstva tie-

to slovenské technické normy:

STN EN 16323: 2014 (75 0166) Ter-
minologický slovník pre odpadové 
vody

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
STN EN 14654-1: 2014 (75 6919) 

Riadenie a  kontrola prevádzkových 
činností na  stokových sieťach a  systé-
moch kanalizačných potrubí mimo bu-
dov. Časť 1: Čistenie stôk

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 14654-1: 2014 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 14654-
1: 2006.

STN EN 16479: 2014 (75 7020) Kva-
lita vody. Prevádzkové požiadavky 
a postupy posudzovania zhody na za-
riadenia na  monitorovanie vody. Au-
tomatizované vzorkovacie zariade-
nia (vzorkovače) na vodu a odpadovú 
vodu 

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
STN EN ISO 12010: 2014 (75 7520) 

Kvalita vody. Stanovenie polychlórova-
ných alkánov s krátkym reťazcom (SC-
CPs) vo vode. Metóda plynovej chro-
matografi e s  hmotnostnou spektro-
metriou (GC-MS) a negatívnej chemic-
kej ionizácie (NCI)

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
STN EN ISO 9308-2: 2014 (75 7834) 

Kvalita vody. Stanovenie Escherichia 
coli a koliformných baktérií. Časť 2: Me-
tóda najpravdepodobnejšieho počtu

Vydaním STN EN ISO 9308-2: 2014 
sa ruší predchádzajúce vydanie STN ISO 
9308-2: 2013. Text normy zostáva iden-
tický v  obidvoch vydaniach (2013 aj 
2014), nové vydanie je len zmena STN 
ISO na STN EN ISO. 

STN EN ISO 11133: 2014 (56 0106) 
Mikrobiológia potravín, krmív a  vody. 
Príprava, výroba, uchovávanie a skúšky 
výkonnosti kultivačných médií 

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN ISO 11133: 2014 sa 

ruší norma STN P CEN ISO/TS 11133-1: 
2010 Mikrobiológia potravín a krmív. Po-
kyny na prípravu a výrobu kultivačných 
médií. Časť 1: Všeobecné pokyny na  za-
bezpečenie kvality pri príprave kultivač-
ných médií v laboratóriu (56 0106) 

STN EN 15362: 2014 (75 8171) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Uhličitan sodný

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 15362: 2014 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 15362: 
2008.

STN EN 900: 2014 (75 8400) Chemi-
kálie používané pri úprave vody na pit-
nú vodu. Chlórnan vápenatý

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 900: 2014 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 900: 
2008.

STN EN 15363: 2014 (75 8423) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Chlór

Norma vyšla v anglickom jazyku. 

Vydaním STN EN 15363: 2014 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 15363: 
2008.

STN EN 15514: 2014 (75 8425) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Kyselina chlorovodíková

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 15514: 2014 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 15514: 
2008.

STN EN 12873-1: 2014 (75 8702) 
Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv 
migrácie (vylúhovania). Časť 1: Skú-
šobná metóda pre produkty vyrobené 
z organických alebo sklovitých materi-
álov (porcelánový/sklovitý smalt)

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 12873-1: 2014 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 12873-
1: 2004.

Zrušenie noriem:

STN EN 12879: 2002 (75 7912) Cha-
rakterizácia kalov. Stanovenie straty pri 
spaľovaní sušiny

STN bola zrušená bez náhrady z dôvo-
du zrušenia európskej normy EN 12879 
v rámci CEN. 

STN EN 13346: 2002 (75 7914) Cha-
rakterizácia kalov. Stanovenie stopo-
vých prvkov a fosforu. Extrakcia lúčav-
kou kráľovskou 

STN bola zrušená bez náhrady z dôvo-
du zrušenia európskej normy EN 13346 
v rámci CEN. 

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou
REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD 

13. – 15.10.2015  Podbanské 

Bližšie informácie: www.vuvh.sk

Oznamy
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Vodné dielo – plavebný stupeň Kolárovo 
na Váhu – návrh koncepcie a výskum

1. ÚVOD, VODNÉ DIELO 
KOLÁROVO

Príprava VDKo a  modelový výskum 
sa uskutočňujú v  rámci programu vý-
skumu a  vývoja Ministerstva dopra-
vy, výstavby a  regionálneho rozvoja. 
Výskum realizujú pracovníci Katedry 

hydrotechniky Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave v spolupráci s VÚVH Brati-
slava, ktorý poskytol priestory a spolu-
prácu na výstavbe modelu a fy DHI Slo-
vakia, ktorá sa podieľala najmä na  si-
mulácii povodňového prietoku a kalib-
račnej simulácii.

Parametre plavebnej dráhy budú 
na  dolnom Váhu zaistené pomocou 
vzdutia vody štyrmi vodnými dielami 
– plavebnými alebo plavebno-energe-
tickými stupňami. Smerom proti prúdu 
Váhu sú to vodné diela Kolárovo, Se-
lice, Kráľová a  Sereď. VD Selice (1998) 

a Kráľová (1985) sú už v prevádzke; VD 
Sereď má vydané územné rozhodnu-
tie. Schematická situácia a  pozdĺžny 
profi l úseku sú uvedené na obr. 1 a 2.

Okrem samotných stupňov musí 
byť upravené aj koryto medzi nimi tak, 
aby spolu s  plavebnými objektmi spĺ-

ňali kritériá parametrov vodnej cesty 
pre lodné zostavy triedy VIa  aktuál-
ne platnej medzinárodnej klasifi kácie 
vodných ciest medzinárodného výz-
namu.

2. VARIANTNÝ NÁVRH 
LOKALIZÁCIE VDKO, VSTUPNÝ 
NÁVRH PARAMETROV OBJEKTOV

Pri variantnom návrhu lokalizácie 
VDKo komplikovali situáciu miestne 
smerové pomery koryta Váhu, 2 príto-
ky (preložka Nitry a Malý Dunaj), cest-
ný most a  obmedzenie záujmového 

územia protipovodňovými hrádzami. 
Študované boli 4 varianty lokalizácie 
VDKo, ako najvhodnejší bol s  ohľa-
dom na  smerové pomery trasy pla-
vebnej dráhy vybratý variant umiest-
nený najvyššie proti prúdu (žltý va-
riant). 

VDKo bude pozostávať z  hate, pla-
vebnej komory s  rejdami,  biokorido-
ru (variantne kombinovaný so sklzom 
pre malé plavidlá). Rentabilita realizá-
cie vodnej elektrárne bude predme-
tom ďalšej etapy výskumu.

Plavebná komora (PLK) bude 
mať pôdorysné využiteľné rozmery 
120x24 m, spád v rozsahu plavebných 
prietokov (13 – 460 m3s-1) bude v roz-
medzí 0 – 5,4 m. Hať i PLK budú pri po-
vodňových prietokoch pretekané, hať 
manipuluje s hladinami a prietokmi len 
v rozsahu plavebných prietokov a hla-
dín.

Variantne bola navrhnutá aj hať tak, 
aby bolo možné preveriť účinky hate 
v dvoch režimoch úrovne min. plaveb-
nej hladiny nad stupňom VDKo (107.80 
a 109.00 m n.  m. Bpv) – variant s dele-
nou haťou (pevné polia a klapkami hra-
dené polia) a variant s pohyblivou ha-
ťou hradenou segmentmi s nasadenou 
klapkou.

Úsek medzi vyústením do  Dunaja 
a  VDKo (cca 27 km) bude musieť byť 
prehĺbený tak, aby pri min. plavebnej 
hladine bola zaistená plavebná hĺbka 
2,8 m. Plavebná dráha na Váhu tak pa-
rametrami nadviaže na parametre Du-
naja. Po  prípadnom dobudovaní VD 
Nagymaros a  zaistení hlbokovodnej 
cesty na Dunaji bude aj na Váhu dispo-
zícii 3,8 m plavebná hĺbka. Max. spád 
na  VDKo pri plavebných prietokoch 
potom klesne na cca 3,0 m. 

Zvláštnosťou prietokového a  hla-
dinového režimu prevádzky VDKo 
bude intenzívna neustálenosť režimu 
prúdenia spôsobená špičkovou pre-
vádzkou vodnej elektrárne VD Kráľo-

Ľudovít Možiešik, Peter Dušička, Peter Šulek, Ján Rumann, Martin Orfánus

Slovenská technická univerzita

Obr. 1 Váh v úseku Piešťany - Komárno. 

Obr. 2 Schéma pozdĺžneho rezu dolným Váhom. 
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vá. Denne bude v rozsahu hodín kolí-
sať prietok medzi biologickým prieto-
kom a hodnotou prietokov príslušným 
energetickej špičke. Tá sa pohybu-
je v  stovkách m3s-1, max. hltnosť tur-
bín bez prehltenia je 420 m3s-1. Max. 
plavebný prietok VDKo je defi nova-
ný ako súčet tejto hltnosti a max. pla-
vebného prítoku z preložky rieky Nitra 
pri Nových Zámkoch. Hať VDKo bude 
mať preto z  hľadiska regulácie hladi-
nového režimu a režimu rýchlostného 
poľa prúdenia v oblasti vjazdu do rejd 
PLK zvláštnu úlohu – stabilizovať pod-
mienky prúdenia a  tým nautické pla-
vebné podmienky v  celom rozsahu 
plavebných prietokov.

3. FYZIKÁLNY HYDRAULICKÝ 
MODEL

Fyzikálny model je postavený v hyd-
rotechnickom laboratóriu VÚVH Brati-
slava s týmito mierkami modelovej po-
dobnosti:
Mierka dĺžok MRRl = 50
Mierka tlakov  MRRp = 50
Mierka rýchlostí  MRRv = 7,07
Mierka prietokov  MRRQ = 17 678
Mierka drsností  MRRn = 1,92
Prúdenie na  modeli je v  automodelo-
vej oblasti RRReminRR = 3 500  RRReM.

Pôdorysné rozmery celého mode-
lu v  laboratóriu sú 48,3 m x 13,65 m. 
Na nasledujúcich obrázkoch je vizuali-
zácia návrhu modelu a fotografi a z  la-
boratória.

Po výstavbe modelu a jeho vystroje-
ní prívodom vody boli vykonané prvé 
merania parametrov prúdenia v dvoch 
základných režimoch prúdenia – pri 
max. plavebnom prietoku pri bežnej 
prevádzke (t. j. kóta hornej vody nad 
haťou je na úrovni 110,00 m n.  m.) a pri 
havarijnom vyhradení hate, keď sú vy-
tvorené najnepriaznivejšie podmien-
ky pre plavbu – max. plavebný prietok 
je prevedený pri min. možnej hladine 
(obr. 8). Tento prevádzkový stav je spo-
jený s vysokými rýchlosťami prúdenia, 
ktoré svojím silovým účinkom najviac 
ohrozujú bezpečnosť plavidiel. Najmä 
priečne zložky vektorov prúdenia v kri-
tických miestach zhlaví rejd vytláča-
jú plavidlá z  plavebnej dráhy; násled-
kom môže byť havária plavidiel nára-
zom do časti objektov či vodnej cesty 
alebo zrážka 2 plavidiel.

Na  meranie rýchlostí bol použitý 
prístroj FlowTracker® od  americkej fi r-
my SonTek/YSI, Inc. Na obr. 6 je porov-
nanie vektorov prúdenia pre oba pre-

Obr. 3 Variantný návrh lokalizácie VDKo.

Obr. 4 Vizualizácia návrhu fyzikálneho modelu VD Kolárovo, pohľad po prúde.

Obr. 5 Fotografi a z výstavby fyzikálneho modelu.
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vádzkové stavy na  vstupnom návrhu 
dispozície VDKo (modré vektory pri vy-
hradenej hati).

Na základe výsledkov simulácií bude 
model prestavený a vstupný návrh dis-
pozície korigovaný.

4. MATEMATICKÉ MODELY 
PRÚDENIA

Pri simuláciách boli použité mode-
ly FLOW 3D, MIKE21, HEC-RAS a RIVER 
2D.

Pre kalibráciu modelov boli využi-
té merania v  teréne – týždenné súvis-
lé merania hladín v  teréne na  úseku 
63 km medzi VD Kráľová a Komárnom 
v 12 profi loch.

Na  obr. 7 – 9 sú dokumentované 
výsledky simulácií na  matematických 
modeloch.

5. ČIASTKOVÉ VÝSLEDKY 
MODELOVANIA

Z  výsledkov meraní a  simulácií 
na  modeloch vyplývajú nasledujúce 
závery.

Priečne zložky vektorov rýchlos-
tí prúdenia v priestore zhlavia deliace-
ho ostrova medzi hornou rejdou a vto-
kom do koryta s haťou pri havarijnom 
prevádzkovom stave (vyhradená hať) 
v  niektorých meraných miestach pla-
vebnej dráhy dosahujú a  prekračujú 
hodnotu 0,5 ms-1.

Pri bežnej prevádzke pri vzdutej hla-
dine vstupného návrhu dispozície sú 
max. hodnoty priečnych zložiek vekto-
rov rýchlostí prúdenia v plavebnej drá-
he v rozsahu 0,2 – 0,3 ms-1.

V  dolnej vode nie sú dosiahnu-
té a  prekročené nebezpečné hodnoty 
rýchlosti prúdenia.

V dôsledku výsledkov výskumu uve-
dených v bodoch 1 a2 je potrebná ko-
rekcia pôvodného návrhu dispozície 
VDKo – zmena tvaru ostrova pri pre-
ložke Nitry pre usmernenie prúdnice, 
zmena tvaru zhlavia deliaceho ostrova 
medzi PLK a korytom nad haťou a ko-
rekcia ľavobrežnej línie nad zhlavím 
ostrova.

Bude musieť byť prijatý zákaz pohy-
bu plavidiel v priestore vjazdu do hor-
nej rejdy pri takej neštandardnej pre-
vádzke, pri ktorej budú vysoké prieto-
ky prevedené pri nízkych hladinách.

V nasledovnej etape výskumu bude 
ukončená optimalizácia dispozície ob-
jektov v  hornej vode, bude preskú-
maný druhý variant hate a  biokoridor 
a  preverená možnosť energetického 
využitia VDKo.

Poďakovanie
Tento príspevok bol spracova-

ný s  podporou Ministerstva dopravy, 
výstavby a  regionálneho rozvoja SR 
a projektu VEGA 1/0660/12. 

Obr. 6 Vyhodnotenie meraní parametrov vektorov prúdenia v priestore vjazdu do hornej rejdy na fyzikál-
nom modeli (v hĺbke 1,25 m).

Obr. 7 Výskum tvaru zhlavia deliaceho ostrova medzi rejdou a korytom nad haťou (priečne zložky rých-
losti prúdenia) – Flow3D.

Obr. 8 Simulácia prúdenia v priestore vyhradenej hate pri max. plavebnom prietoku.

Obr. 9 Simulácia prúdenia 
a pohybu plavidla nad hornou 

rejdou pomocou Flow 3D. 
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word. 
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca 

1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no použiť tučné písmo.  

1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku 
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod 
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr. 
[1] HUCKO, P.: ...).

2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha 
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN 
9788070807019.
 Kapitola v knihe 
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1 
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych 
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise 
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava 
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53,  č. 
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku 
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich 
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin : 
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na in-
ternete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>

3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.

4. Obrázky (t. j. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg; 
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci prí-
spevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
  celé meno a titul autora (autorov)
  úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
  úplná adresa bydliska
  rodné číslo 
  číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na 

bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestná-
vateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6. Posielajte nám iba originálne práce: 
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, 
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade 
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie. 
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
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Milí vodohospodári,

už o  niekoľko dní rezort život-
ného prostredia opäť oslávi 
Svetový deň vody. Tento rok sú-
streďuje pozornosť na  prepoje-
nie vody a udržateľného rozvoja. 
Stratégia udržateľného rozvoja 
na  európskej úrovni zasahuje aj 
do  oblasti životného prostredia, 
ktorého neoddeliteľnou súčas-
ťou je voda. 

Problematika vody je pre re-
zort životného prostredia jedna z  nosných oblastí. K  našim 
prioritám patrí zmierňovanie účinkov záplav a  sucha, pre-
vencia a minimalizácia znečisťovania vody, podpora jej udr-
žateľného využívania, či celková ochrana vodného prostre-
dia. V  Koncepcii územného rozvoja Slovenska ostáva naďa-
lej aktuálne zabezpečenie odstránenia povodňových škôd 
z predchádzajúcich rokov, budovanie nových opatrení pri za-
chovaní intravilánov miest a obcí, zvyšovanie počtu obyvateľ-
stva zásobovaných pitnou vodou, či vytváranie a ochrana pit-
ných zdrojov. 

Pre Operačný program Životné prostredie má trvalo udrža-
teľný rozvoj ako horizontálna priorita určujúci význam z hľa-
diska jeho celkového zamerania i hlavného obsahu. Podobne 
je to aj v rámci nového Operačného programu Kvalita život-
ného prostredia. Vďaka fi nanciám z  operačného programu 
a  prostriedkom vyčleneným zo štátneho rozpočtu bude mať 
Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii vyše 
4 miliardy eur. Tieto peniaze využijeme predovšetkým na ob-
lasť vodného hospodárstva, ale aj ďalších v záujme ochrany 
životného prostredia. 

K  Svetovému dňu vody už tradične patrí slávnostné 
stretnutie pracovníkov vo vodnom hospodárstve. V  tomto 
roku sa hlavní organizátori tohto podujatia, Asociácia vodá-
renských spoločností a  Združenie zamestnávateľov vo vod-
nom hospodárstve na Slovensku, rozhodli pripraviť ho v bra-
tislavskej Inchebe. Po  slávnostnom stretnutí bude nasledo-
vať odborná konferencia v znamení hesla „Voda a udržateľ-
ný rozvoj“, ktorá účastníkom poskytne komplexné informácie 
z vodohospodárskej problematiky a priestor na komunikáciu 
a výmenu skúseností. 

Milí vodohospodári, koordinácia jednotlivých krokov, do-
hadovanie spoločných postupov a  výmena skúseností pat-
ria ku kľúčovým východiskám pri plnení každodenných úloh 
a  povinností. Prajem vám preto, aby aj tohtoročná oslava 
Svetového dňa vody naštartovala úspešné postupy pri riešení 
pálčivých otázok vodného hospodárstva.

Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
štátny tajomník MŽP SR
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Zvolená téma pre Svetový deň vody 
každý rok poukazuje na  konkrétny 
problém vodného hospodárstva na ce-
lej Zemi. V rámci témy „Voda a udrža-
teľný rozvoj“, ktorá bola zvolená pre 
rok 2015 sa ponúka významná príleži-
tosť vyzdvihnúť úlohu vody v  progra-
me udržateľného rozvoja. 

Rok 2015 nie je len rokom kde sa tra-
dične oslavuje Svetový deň vody. Je to 

rok bilancovania programov vodného 
hospodárstva u nás i vo svete a na do-
siahnutie udržateľnosti týchto aktivít 
pripraviť ich budúce pôsobenie, aktivi-
ty alebo implementáciu do  praktické-
ho života. 

UDRŽATEĽNOSŤ A LEGISLATÍVA SR 
Pre Slovensko je rok 2015 význam-

ný v mnohých aktivitách. Do roku 2015 
sme sa zaviazali a  v  zákone o  vodách 
ukotvili napr. v paragrafe 5 – Environ-
mentálne ciele. 

Environmentálnym cieľom pre útvar 
povrchovej vody je vykonanie opatre-
nia na:
a) zabránenie zhoršeniu stavu útvarov 

povrchovej vody, 
b) ochranu, zlepšovanie a  obnovova-

nie útvarov povrchovej vody s  cie-
ľom dosiahnuť dobrý stav povrcho-
vých vôd do 22. decembra 2015,

c) ochranu a zlepšovanie umelých a vý-
razne zmenených útvarov povrcho-
vých vôd s cieľom dosiahnuť dobrý 
ekologický potenciál a  dobrý che-
mický stav do 22. decembra 2015, 

d) postupné znižovanie znečisťovania 
prioritnými látkami a zastavenie ale-
bo postupné ukončenie emisií, vy-
púšťania a  únikov prioritných ne-
bezpečných látok.

V  texte týkajúcom sa Vodného plá-
nu Slovenska je uvedené že Progra-
my opatrení sa musia preveriť a podľa 
potreby aktualizovať do 22. decembra 
2015 a následne každých šesť rokov. 

Ďalej je tu termín, ku ktorému sme 
sa zaviazali pri predvstupových roko-
vaniach pre Európsku úniu ešte v roku 
2002, a  to konkrétne v aglomeráciách 
od  2  000 do  10  000 ekvivalentných 
obyvateľov, sa zabezpečí vypúšťanie 
komunálnych odpadových vôd pod-
ľa požiadaviek príslušnej smernice EÚ 
do 31. decembra 2015 (smernica Rady 
91/271/EHS o čistení komunálnych od-
padových vôd, pozn. redakcie). 

Uvedené úlohy sú skôr prakticky za-
merané ale bez ich splnenia sa nedá 
dosiahnuť udržateľnosť kvality aj kvan-
tity všetkých vôd na našom území. 

Tieto termíny nie sú v odbornej tla-
či zatiaľ verejne diskutované a  ani vý-

sledky doterajšieho naplnenia stano-
vených cieľov. Po ich dosiahnutí bude 
zrejme potrebné novelizovať Zákon 
o  vodách stanovením nových termí-
nov. 

„VODA PRE ŽIVOT“ 2005 – 2015
V  svetovom meradle končí v  roku 

2015 Medzinárodná dekáda „Voda pre 
život“ 2005 – 2015. Medzinárodná de-
káda bola prijatá na 58. zasadnutí Val-
ného zhromaždenia Organizácie Spo-
jených národov v  decembri 2003. Re-
zolúciou (A/RES/58/217), bez hlaso-
vania, na  záver Medzinárodného roka 
Freshwater 2003, vyhlásilo obdobie 

rokov 2005 – 2015 za Medzinárodnú 

dekádu k akcii eWater pre život. 
Dekáda sa zameriavala na  otázky 

v súvislosti s vodou, na všetkých úrov-
niach a na realizáciu programov a pro-
jektov a  presadzovanie spolupráce 
na  všetkých úrovniach, s  cieľom pri-
spieť k dosiahnutiu medzinárodne do-
hodnutých cieľov súvisiacich s  vodou 
obsiahnuté vo vyhlásení OSN, v Agen-
de 21 a  implementačnom pláne Sve-
tového summitu v  Johannesburgu 
o udržateľnom rozvoji v auguste 2002 
(WSSD). Dekáda vody dala jasne na-
javo, že voda je nevyhnutná pre všet-
ky aspekty udržateľného rozvoja, a  že 
dosiahnutie akýchkoľvek medzinárod-
nych cieľov súvisiacich s  vodou bude 
vyžadovať v budúcnosti koordinované 
akcie a stratégie.

Oslava konca dekády sa udiala 
na  konferencii v  Zaragoze v  januári 
2015, ale skutočný záver bude na akcii 
pre Svetový deň vody, 22. marca 2015 
v New Yorku. 

Konferencia sa zamerala na  aktuál-
ne otázky súvisiace s vodou vo svete: 
–  prístup k hygienickým zariadeniam
–  fi nancovanie vody
–  ľudské práva na vodu
–  integrované hospodárenie s vodný-

mi zdrojmi
–  cezhraničné vody
–  voda v mestách
–  voda a energia

Svetový deň vody 2015

Voda a udržateľný rozvoj
Doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

SPU Nitra 
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–  voda a bezpečnosť potravín
–  voda a udržateľný rozvoj
–  voda a zelená ekonomiky
–  voda spolupráca
–  kvalita vody
–  nedostatok vody. 

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 
Téma Svetového dňa 2015 je me-

dzi verejnosťou známa. Slovo udrža-
teľnosť používame často a  rôznych 
spojeniach. A tak sa nachádza aj v zá-
kladných dokumentoch vodného hos-
podárstva na  Slovensku i  v  ostatných 
krajinách. V  zákone o  vodách sa strie-
da pojem udržateľné vodné hospo-
dárstvo s pojmom integrované vodné 
hospodárstvo. 

Už v  základných úlohách zákona je 
uvedené že zákon vytvára podmienky 
na účelné, hospodárne a trvalo udržateľ-
né využívanie vôd. Potom v ďalšom tex-
te sa uvádza, že na zabezpečenie ochra-
ny vôd a jej udržateľného využívania sa 
určujú environmentálne ciele. Asi naj-
konkrétnejší text je v paragrafe 4. Je tu 
napísané - Zisťovaním množstva, kvali-
ty a režimu povrchových vôd a sledova-

ním vplyvov pôsobiacich na kvalitu po-
vrchových vôd sa zabezpečujú podkla-
dy potrebné na  tvorbu koncepcií udr-
žateľného využívania povrchových vôd 
a ich ochrany, na prípravu a spracovanie 
plánov manažmentu povodia. Tým sa 

Plán manažmentu povodia stal zároveň 
aj základným dokumentom udržateľ-
nosti vodných zdrojov a ich využívania. 

V ofi ciálnych dokumentoch však nie 
je nikde uvedené čo je udržateľné vod-
né hospodárstvo alebo integrované 
vodné hospodárstvo, ich znaky a  roz-
diely. 

Ako je to v  základnom dokumente 
riadenia vôd – v  smernici Európskeho 
Parlamentu a  Rady 2000/60/ES (Rám-
cová smernica o vodách – RSV). V  člán-
ku 13 RSV sa uvádza preambula: V spo-
ločenstve existujú rôznorodé pod-
mienky a  potreby, ktoré si vyžadujú 
rozličné špecifi cké riešenia. Táto rôzno-
rodosť sa musí vziať do úvahy pri plá-
novaní a  vykonávaní opatrení na  za-
bezpečenie ochrany a  trvalo udržateľ-
ného využívania vôd v rámci povodia. 
Rozhodnutia by sa mali prijímať čo naj-

bližšie k miestam, kde sa vody ovplyv-
ňujú alebo využívajú. V  článku 16 - 
Ochranu a trvalo udržateľné hospodá-
renie s vodou (manažment vôd) je po-
trebné začleniť aj do  ďalších sektorov 
politiky spoločenstva, ako je energeti-
ka, doprava, poľnohospodárstvo, ryb-
né hospodárstvo, regionálna politika 
a cestovný ruch. Táto smernica by mala 
poskytnúť základ pre pokračujúci dia-
lóg a vývoj stratégií pre ďalšiu integrá-
ciu sektorov politiky. Táto smernica by 
mala zabezpečiť takýto rámec, koordi-
novať, integrovať a v dlhodobejšej per-
spektíve ďalej rozvíjať všeobecné zása-
dy a štruktúry ochrany a  trvalo udrža-
teľného využívania vôd v spoločenstve 
v súlade s princípmi subsidiarity.

Termín udržateľnosť má viacero de-
fi nícií – starších či novších. Najznámej-
šia je z diela kolektívu autorov vedené-
ho Gro Harlem Brundtlantovou. „Udr-
žateľný rozvoj je rozvoj, ktorý uspokoju-
je potreby v  prítomnosti bez toho, aby 
oslaboval možnosti budúcich generácií 
napĺňať ich vlastné potreby.“

Udržateľný rozvoj nie je len o život-
nom prostredí. Je to celé o uspoko-
jovaní rôznorodých potrieb ľudí, so-
ciálnej súdržnosti, vytváraní rovna-
kých príležitostím pre zaistenie silnej a 
zdravej spoločnosti. Trvalo udržateľný 
rozvoj sa tiež zameriava na  hľadanie 
lepších spôsobov, ako robiť veci, bez 
toho, aby to ovplyvnilo kvalitu nášho 
života.

K  dispozícii sú 3 zložky (piliere) 
udržateľného rozvoja – hospodársky 
rast, starostlivosť o životné prostredie 
a  sociálne začlenenie. Krajiny si uve-
domujú dôležitosť zachovania prí-
rodných zdrojov, poľnohospodári sú 
praktizujúci inteligentné poľnohos-
podárstvo a priemysel si uvedomuje, 
ako veľmi môžu ušetriť vďaka energe-
tickej účinnosti.

Slovo udržateľnosť doslova zname-
ná schopnosť vydržať alebo pokračo-
vať. V rámci ľudských výrobných systé-
mov to znamená udržiavanie vecí ale-
bo procesov po určitú dobu bez vyčer-
pávania prírodných zdrojov.

UDRŽATEĽNÉ VODNÉ 
HOSPODÁRSTVO

Aplikáciou týchto princípov do pod-
mienok riadenia vodných zdrojov je 
udržateľné vodné hospodárstvo. 

Tento termín a  jeho obsah zahŕňa 
oveľa viac než jeho názov napovedá. 
Ide o úplne nový spôsob, ako sa poze-

Obr. 1 Prvky 
udržateľného 
využívania vôd 
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rať na to, ako využiť vodné zdroje. Me-
dzinárodný hydrologický program, ini-
ciatíva UNESCO, poznamenal:

„Je známe, že problémy s vodou ne-
možno riešiť rýchlymi technickými rie-
šeniami, riešenie problémov súvisia-
cich s  vodou požaduje zváženie kul-
túrnych, vzdelávacích, komunikač-
ných a vedeckých aspektov. Vzhľadom 
k  rastúcemu politickému uznaniu vý-
znamu vody, je to v  oblasti udržateľ-
ného manažmentu vôd veľkým príno-
som, aby sa zabránilo problémom sú-
visiacich s vodou alebo sa im predišlo, 
vrátane budúcich konfl iktov.“

Preto sa udržateľné vodné hospo-
dárstvo snaží vysporiadať s  vodou 
v  celkovom kontexte s  prihliadnutím 
k  rôznym odvetviam, ktoré ovplyvňu-
jú spotrebu vody, vrátane politických, 
ekonomických, sociálnych, technolo-
gických a environmentálnych otázok.

Súčasné chápanie udržateľného 
vodného hospodárstva je založené 
predovšetkým na  zásadách navrhnu-
tých v  Dubline počas medzinárodnej 
konferencie o  vode a  životnom pros-
tredí (ICWE) v roku 1992.

V  Nemecku ešte v  roku 1998 do-
končili výskumný projekt „Udržateľ-
né hospodárenie s  vodou v  Nemecku 
- Identifi kácia protichodných názorov 
a  odporúčania“. Pri jeho riešení bola 
tiež vytvorená koncepcia udržateľné-
ho hospodárenia s  vodou. „Udržateľ-
né hospodárenie s  vodou“ je integro-
vané riadenie všetkých umelých a prí-
rodných vôd v  súlade s  tromi hlavný-
mi cieľmi:
–  dlhodobá ochrana vody ako priro-

dzeného prostredia a  zároveň ako 
ústredného prvku biotopov;

–  zaistenie vody v  jej rôznych for-
mách, ako zdroj pre súčasnosť i pre 
budúce generácie;

–  vytvorenie možností stabilného 
a  pre prírodu šetrného hospodár-
skeho a  sociálneho rozvoja spoloč-
nosti

INTEGROVANÉ VODNÉ 
HOSPODÁRSTVO 

Iným používaným pojmom je integ-
rované vodné hospodárstvo (IWRM). 
IWRM má za cieľ udržateľný rozvoj, roz-
deľovanie a monitorovanie využívania 
vodných zdrojov v  rámci sociálnych, 
hospodárskych a  environmentálnych 
cieľov.

Preto by sme mali chápať IWRM pre-
dovšetkým ako fi lozofi u. IWRM sa líši 

od  tradičných postupov riadenia vod-
ného hospodárstva tromi spôsobmi:
–  jeho mnohostranné ciele sú priere-

zové, odlišné od  tradičného sekto-
rového prístupu,

–  priestorový záujem je zameraný 
na  čiastkové povodia a  nie na  jed-
notlivé vodné toky,

–  rozširuje tradične úzke profesijné 
a  politické perspektívy ich začlene-
ním do účasti na rozhodovaní mno-
hých zainteresovaných strán. 
Na  Slovensku sú na  využívaní vod-

ných zdrojov zúčastnené predovšet-
kým vodárenské spoločnosti a  obce, 
ktoré zásobujú vlastných obyvateľov 
pitnou vodou. Ich cieľom je udržanie 
kvality a  výdatnosti využívaných vod-
ných zdrojov. Použitím vody ale vzni-
kajú odpadové vody a ich nevhodným 
spracovaním sa znižuje udržateľnosť 
vodných zdrojov znečisťovaním. 

Ďalej sú to elektrárne a výroba ener-
gie. Všetky typy elektrární sú závislé 
od dostatku vody, či už priamo na vý-
robu energie pomocou turbín ale-
bo na  chladenie prevádzkovej vody. 
Tu je podstatné množstvo, kvalita nie 
je prvoradá. Potom sú ďalší užívatelia 
vody priemysel a  poľnohospodárstvo. 
V priemysle sú nároky na kvalitu alebo 
kvantitu rôzne. Ale poľnohospodástvo 
je u  nás označované ako minimál-
ny spotrebiteľ vody, lebo použitie zá-
vlahovej vody pokleslo na  minimálnu 
úroveň. Ale základom tvorby úrody je 
predsa voda. Voda z krajiny. Voda, kto-
rá sa nemeria a nevyčísluje. Alebo ne-
priamo tým, že produkcia v poľnohos-
podárstve znižoje odtok povrchových 
vôd alebo doplňovanie zásob podzem-
ných vôd. Nikto však nestanovil kde je 
uržateľnosť spotreby vody na produk-
ciu plodín vzhľadom na potreby ostat-
ných súčastí krajiny. 

VODA PRE MESTÁ
Do  diskusií o  udržateľnosti vody sa 

dostávajú aj mestá a  obce. Sídla me-
nia prirodzený kolobeh vody a  me-
nia tvorbu odtoku vôd z územia alebo 
odpadových vôd. A  tak sa stretávame 
s  pojmom udržateľná sanitácia miest 
a súčasne s tým aj udržateľná protipo-
vodňová ochrana sídiel. No a  aktuál-
nym riešením sú tzv. Zelené opatrenia 
– Green measures. Zelená infraštruktú-
ra miest nie je nový termín, a nie je to 
ani nová myšlienka. Má korene v  úsi-
lí pri plánovaní a ochrane prírody, kto-
ré začali v  päťdesiatych rokoch minu-

lého storočia. V tomto období sa zača-
li stavať na  Slovensku väčšie sídlisko-
vé celky takmer vo všetkých okresných 
mestách. Ich riešením bolo nielen po-
skytnúť bývanie ľuďom, ale aj zachovať 
okolitú prírodu vo forme dvorov, voľ-
ných plôch a parkov. Nedostatok zele-
ne v súčasných mestských priestoroch 
je dôsledkom nedávnych období. Fak-
tory, ktoré sa najviac podielali na zme-
ne zastúpenia zelene a zelených plôch 
v  našich mestách a  obciach boli roz-
širovanie spevnených plôch, zámena 
dlažieb uložených do piesku za dlažby 
uložené do  betónu alebo dokonca 
za asfalt a samozrejme výstavba obyt-
ných, obchodných alebo priemysel-
ných budov a rozvoj dopravnej siete. 

Novými prvkami narušujúcim opat-
renia zabezpečujúce udržateľnosť vod-
ných zdrojov sú suchá a povodne. Tu je 
potrebné krízové riadenie a predovšet-
kým prevencia pred týmito javmi. 

Hoci pri súčasnom stave vodstva 
a využívaní dostupných zdrojov bol za-
znamenaný pozitívny vývoj, biodiverzi-
ta a prírodné plochy sú neustále ohro-
zované ľudskou činnosťou. Globálny 
dopyt po prírodných zdrojoch prudko 
rastie a  tento trend bude pokračovať 
v dôsledku nárastu populácie, ktorá by 
mala do roku 2050 dosiahnuť 9 miliárd.

Preto sa udržateľnosť využívania prí-
rodných zdrojov, vrátane vody, musí 
stať našim každodenným pravidlom. 
Oblasti riešenia problémov v Zaragoze 
by bolo potrebné rozpracovať pre naše 
podmienky. 

Poznámka: Fotografi e k  príspevku 
sú z januárovej konferencii v Zaragoze, 
ktorá sa týkala organizácie Svetového 
dňa vody 2015. 

Bližšie informácie nájdete na: http://
www.un.org/waterforlifedecade/wa-
terandsustainabledevelopment2015/
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Povodne na  Dunaji z  hydrologic-
kého hľadiska máme najlepšie zma-
pované v  Bratislave, kde je k  dispozí-
cii rad denných prietokov, založených 
na  denných meraniach vodných sta-
vov už od  1. januára 1876. Za  tento 

čas vieme spoľahlivo zostaviť rebríček 
desiatich najvýznamnejších povodní 
podľa kulminačného prietoku: 

1899  (10 870 m3/s)
2013  (10 640 m3/s)
1954  (10 400 m3/s)
2002  (10 370 m3/s)
1897  (10 140 m3/s)
1991  (9 430 m3/s)
1965  (9 224 m3/s)

1883  (8 722 m3/s)
1975  (8 715 m3/s)
1923  (8 685 m3/s)

Povodeň z roku 1965 je v rebríčku až 
na 7. priečke. Napriek tomuto umiest-
neniu má povodeň z  roku 1965 výni-
močné postavenie, a  to pre dôsledky, 

s  ktorými sme sa stretli pri pretrhnu-
tí dunajskej hrádze pri Číčove a pri Pa-
tinciach. 

Aj keď sa s  povodňami na  Dunaji 
môžeme stretnúť v ľubovoľnom mesia-
ci roka, tie najextrémnejšie spôsobujú 

mimoriadne viacdenné zrážky v oblas-
ti Álp a v oblasti horného Dunaja počas 
letného obdobia.

Zaujímavosťou slovenského úseku 
Dunaja je, že povodne pod Bratislavou 
môžu mať špecifi cký priebeh – odliš-
ný od povodní po Bratislavu. Tieto po-
vodne, okrem prietokov v  Bratislave, 
ovplyvňujú aj ďalšie faktory, napríklad 
ľavostranné slovenské prítoky, morfo-
logické vlastnosti samotného Dunaja, 
tvar, objem a trvanie povodňovej vlny, 
naplnenosť koryta bezprostredne pred 
povodňou a  iné. Práve k  týmto po-
vodniam (bez významnejšej signalizá-
cie z horného úseku) radíme povodeň 
z roku 1965. 

Len stručne pripomenieme, že v nej 
zostalo zatopených približne 72 ti-
síc hektárov poľnohospodárskej pôdy, 
zničených bolo približne 4 tisíc do-
mov a  ďalších 5 tisíc bolo poškode-
ných. Evakuovaných bolo viac ako 43 
tisíc obyvateľov, zaplavené boli želez-
nice, cestné komunikácie, uhynulo veľ-
ké množstvo hospodárskych zvierat, 
v  zaplavených územiach bola zničená 
úroda a bola znečistená voda v domá-
cich studniach. 

Pri záchranných a zabezpečovacích 
prácach bol v tom čase aj pán Ing. La-
dislav Décsi, s ktorým sme sa porozprá-
vali o  jeho spomienkach na  túto his-
torickú povodeň a o tom, čo povodeň 
v roku 1965 znamenala pre ďalší rozvoj 
nášho vodného hospodárstva. 

1. Štatisticky sa u  nás vodohos-
podársky inžinier môže počas svojej 
profesionálnej kariéry stretnúť s  tro-
ma – štyrmi významnými povodňami 
na  Dunaji. Platí táto štatistika aj pre 
Vás?

Neviem, či sa po toľkých rokoch roz-
pamätám podrobne na všetky povod-
ne a  udalosti, ktoré som zažil. Veľa už 
bolo o povodniach aj napísané a zdo-
kumentované. Pravdepodobne táto 
štatistika platí. Najvýznamnejšia však 
pre mňa bola určite povodeň v r. 1965.

2. Bola dunajská povodeň roku 
1965 Vašou prvou? Akým spôsobom 
ovplyvnila Váš postoj k zvolenej pro-
fesii a Váš rešpekt k takej rieke akou 
je Dunaj? 

Nie, pretože som sa zapojil do proti-
povodňovej ochrany ešte ako vysoko-
školák v päťdesiatych rokoch. Zavolali 
mňa a ešte dvoch kolegov, keďže som 
mal nejaké skúsenosti. Niekoľkokrát sa 
vyskytla aj vážnejšia situácia na Dunaji, 
napríklad v obci Bodíky, kedy sa museli 
stavať ochranné hrádze. Keď som skon-
čil školu, volali ma k podobným situáci-
ám aj na povodie Hronu alebo Váhu. 

O dunajskej povodni po päťdesiatich 
rokoch – rozhovor s bývalým riaditeľom 

Správy vnútorných vôd v Komárne 
Ing. Ladislavom Décsim

g
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3. Ktoré spomienky z tejto povodne 
patria k Vašim najtrvalejším?

Raz ma zobudili uprostred noci, že 
niekde preteká voda a zaplavuje koľa-
je. Neskôr sme sa dozvedeli, že vojaci 
začali stavať hrádzu, pričom bolo vypo-
čítané, akú výšku môže voda dosiah-
nuť. Tým, že to nebolo dobre utesne-
né, voda začala presakovať a už sa kon-
krétny úsek nedal zachrániť. Inokedy si 
aj ľudia sami vedeli skomplikovať práce 
vlastnou zlomyseľnosťou tak, že ak za-
plavilo jeden úsek, porušili vybudova-
nú hrádzu nižšie, aby zaplavilo aj tých 
pod nimi. Zaujímavosťou pri záplavách 
bolo to, že väčšinou kostol a  cinto-
rín ostali nedotknuté, pretože ich naši 
predkovia postavili na vyvýšené mies-
ta. Z povodne si pamätám aj to, ako sa 
ľudia evakuovali na stredné Slovensko. 

Deti chodili do novej školy a domov sa 
mohli vrátiť, až keď bolo všetko vyčis-
tené a  vydezinfi kované. Spomínam si 
aj na  to, ako si jeden farár chcel odo 
mňa požičať fotografi e z  povodne, čo 
som najprv v tej dobe odmietol, ale na-

koniec som mu ich požičal a prostred-
níctvom holandského biskupa sa po-
darilo vybaviť peniaze na  rekonštruk-
ciu dedinského kostola. 

4. Kedysi sa hovorilo, že každé zlo 
je na  voľačo dobré. Pri toľkých ško-
dách, ktoré povodeň so sebou pri-
niesla, by sa zdalo, že ťažko nájsť vo-
ľačo dobré na tejto povodni. No s od-
stupom 50 rokov s podivením a uzna-
ním konštatujeme, že boj s povodňou 
si nevyžiadal žiaden ľudský život. 
Zrejme mali záchranné a  zabezpečo-
vacie práce dobré velenie, aj keď sa 
prietrže nepodarilo sanovať. Môžete 
nám povedať niečo k organizácii prác 
počas tejto povodne?

Keď si zoberieme tsunami a iné väč-
šie katastrofy na ďalekom východe, tak 
v  porovnaní s  nimi sumárne 70  000 

zaplavených hektárov predstavova-
lo hlavne materiálne škody. Našťastie 
aj pri povodni v  r. 1965 neboli obe-
te na  ľudských životoch. Z  organizá-
cie práce si pamätám, že každý večer 
zasadala protipovodňová komisia, kde 

sa riešil postup prác, ale aj to, že bolo 
málo technikov a museli sme slúžiť 24 
hodín denne. Ja som mal tiež pridelený 
určitý úsek Dunaja. Na konci povodne 
som však ani nemal čas ísť domov, lebo 
sme pracovali na tri smeny. Občas som 
sa prišiel domov len osprchovať, ale 
inak som spával na tej istej železničnej 
posteli niekoľko týždňov. Manželka mi 
niekedy nosila jedlo do práce, ale veľa-
krát sa stávalo, že keď prišla za mnou, ja 
som tam už nebol, pretože ma odvola-
li na iný úsek Dunaja. Na iné úseky som 
sa dopravoval ruským gazíkom. Na-
šťastie sme mali šoféra, ktorý nás vozil 
a ja som zatiaľ dobiehal spánok. V his-
tórii to bola jedna z najdlhších povod-
ní, pretože trvala od  marca až takmer 
do druhej polovice júla a bol potrebný 
čas, aby voda odtiekla. Musím konšta-

tovať, že to bol mimoriadne ťažký rok 
a dlhšiu dovolenku som absolvoval až 
v októbri toho roka.

5. Možno druhým dobrom by sme 
mohli uznať skutočnosť, že práve táto 
povodeň bola impulzom pre reorga-

Pri záchranárskych prácach sa využívali okrem iného aj vrtuľníky. Tretí sprava na fotografi i je Ing. Ladislav Décsi.  Foto: archív SVP, š. p.
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nizáciu protipovodňovej ochrany. Čo 
sa vlastne vo vodnom hospodárstve 
po povodni zmenilo? 

V sedemdesiatych rokoch sa na prí-
kaz vtedajšieho ministra hospodárstva 
začali zakladať družstvá na zabezpeče-
nie protipovodňovej ochrany v jednot-
livých častiach Žitného ostrova. Naj-
väčšou reorganizáciou bolo vytvorenie 
podunajskej vodohospodárskej sprá-
vy, krajských organizácií, teda rozde-
lenie vodného hospodárstva na  okre-
sy, čo prakticky ani personálne nebolo 
možné zabezpečiť. Po  povodni vyššie 
orgány podnikli nejaké opatrenia, ale 
podľa môjho názoru neboli dostatoč-
né. Kapacitne a  ani personálne to ne-
fungovalo, lebo sa stávalo, že po noč-

nej službe neprišiel na vystriedanie iný 
pracovník alebo ak niekde presakovala 
voda, zväčša tam bol človek sám a ne-
mal mu kto pomôcť. Zo začiatku pri 
prácach pomáhali dôchodcovia, ale ke-
ďže nedostali zaplatené, potom sa už 
o prácu neuchádzali. Vo vodnom hos-
podárstve sa stále niečo mení, ale dosť 
veľa ovplyvňujú aj klimatické zmeny. 
Predtým málokedy napršalo viac ako 
200 mm zrážok denne a dnes je to nor-
málny jav. 

6. Vážený pán inžinier, zrejme Váš 
profesionálny záujem s  odchodom 
na  dôchodok neochabol a  sleduje-
te povodne a  angažovanosť vodo-

hospodárov aj po odchode z aktívnej 
služby. Jedna z  posledných pre Du-
naj významných povodní (význam-
ných nielen od Devína po Štúrovo, ale 
aj na  rakúskom a  maďarskom úze-
mí), bola v roku 2013. Bratislavčania 
a návštevníci Bratislavy zažili premié-
ru čerstvej protipovodňovej ochrany 
mesta. Môžete povedať našim čita-
teľom, ako Vy vnímate dnešnú proti-
povodňovú ochranu na celom sloven-
skom úseku Dunaja,  čo k  nej za  po-
sledných 50 rokov najviac prispelo 
a čo jej ešte dlhujeme? 

So záujmom som sledoval povodeň 
v  r. 2013. Myslím, že je to neporovna-
teľné so situáciou, ktorá bola pri po-
vodni v  r. 1965, lebo sú odlišné mož-

nosti pre protipovodňové opatrenia. 
Na  protipovodňovú službu boli vy-
budované strážne budovy pri tokoch, 
ktoré sú lepšie materiálne vybavené 
a  je tam aj viac personálu. Technicky 
je to tiež iné začínajúc od  monitoro-
vania situácie na tokoch až po skutoč-
nosť, že je možné rýchlejšie sa skontak-
tovať a informovať o situácii prostred-
níctvom techniky – mobilov, počíta-
čov, atď. 

7. Dnes s odstupom času nielen pri 
spomienkach na  povodeň roku 1965 
ale aj pri pohľade na Váš profesijný ži-
vot, vybrali by ste si opäť vodné hos-
podárstvo ako svoje povolanie? Prí-

padne, čo by ste odkázali mladým ľu-
ďom, ktorí sa pre túto profesiu rozho-
dujú v dnešnej dobe?

Keby som si mohol vybrať, určite 
by som sa stal znova vodohospodá-
rom. Dá sa povedať, že v rodine máme 
už tri generácie vodohospodárov. Môj 
otec slúžil ako vodohospodár, ja som 
tam pracoval štyridsať rokov a  aj môj 
zať je vodohospodár. Maturoval som 
na  strojníckej priemyslovke, začínal 
som ako pomocný strojník a  potom 
som sa dal na  stavebníctvo. Mal som 
šťastie, že som mohol dva roky praco-
vať na  prečerpávacej stanici a  až po-
tom som šiel na vysokú školu. To boli 
skúsenosti na  nezaplatenie. Čo odká-
zať mladým – pozrite sa, možno ma bu-
dete považovať za  staromódneho, ale 
vždy mi šlo o  to, aby som mal zabez-
pečené existenčné podmienky. Ože-
nil som sa, máme dve deti a  štyroch 
vnukov a od r. 1990 som na dôchodku. 
Som presvedčený, že ak človek nežije 
vo víre povinností, je odpísaný. Preto 
sa venujem včelárstvu a v zimných me-
siacov majstrujem niečo v dielni. 

Dovoľte, aby so Vám úprimne po-
ďakovala za  rozhovor a  rozpamätá-
vanie sa na jednu z najvýznamnejších 
udalostí moderného vodného hospo-
dárstva u nás. 

REDAKČNÁ POZNÁMKA
Na  stránkach VS sa k  tejto povod-

ni vraciame po  druhý raz. Prvýkrát to 
bolo v roku 1995. V čísle 6 sme sa stre-
tli s viacerými spomienkami vodohos-
podárov, ktorí boli priamymi aktérmi 
v  bitke s  touto povodňou: Ing.  Dezi-
der Sokáč, vtedajší predseda redakč-
nej rady nášho časopisu, Ing. Břetislav 
Hambek z Ministerstva pôdohospodár-
stva SR, Ing.  Jozef Füry z  Povodia Du-
naja, Ing. Tibor Elek, Ing. Pavol Horný, 
Ing.  Miroslav Dořák z  Povodia Dunaja 
z Bratislavy a Ing. Milan Jankovič z Po-
vodia Dunaja z  Komárna. Dnes sme 
k nim pripojili spomienky Ing. Ladisla-
va Décsiho. 

No v našom časopise chýbal hydro-
logicko-meteorologický opis povod-
ne. Preto by sme chceli dodatočne 
túto medzeru vyplniť a  hydrologické 
hodnotenie dunajskej povodne z roku 
1965 vám ponúkame z pera RNDr. Pet-
ra Škodu v nasledujúcom príspevku. 

Spracovali: 

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., 

Mgr. Zuzana Kolačanová

Dobová fotografi a povodne z archívu SVP, š. p.



10  Vodohospodársky spravodajca   3 – 4  2015

Z vodohospodárskej histórie

Povodeň v roku 1965 a jej miesto medzi 
historickými povodňami

V  roku 1995 sa v  Bratislave pri prí-
ležitosti 30. výročia katastrofálnej po-
vodne na Dunaji uskutočnila medziná-
rodná konferencia Dunaj – tepna Euró-
py. Na konferencii odznelo viac ako 50 
príspevkov, zaoberajúcich sa príčinami 
a vznikom povodne v  roku 1965, pro-
tipovodňovou ochranou, ale aj vply-
vom Dunaja na  prostredie, technické, 
ekonomické, podnikateľské a  turistic-
ké aspekty využitia Dunaja. Vo viace-
rých monografi ách či odborných člán-
koch, pojednávajúcich nielen o povod-
niach na Dunaji, ale aj Dunajom samot-
nom, hodnotenie tejto povodne malo 
vždy svoje miesto. V čase, keď od po-
vodne uplynulo okrúhlych päťdesiat 
rokov, by sme sa chceli k povodni vrá-
tiť, stručne pripomenúť situáciu, ktorá 
jej vzniku predchádzala a tiež zhodno-
tiť, aké miesto v histórii tejto povodni 
náleží. Koniec koncov ďalších dvadsať 
rokov uplynuvších od predchádzajúce-
ho hodnotenia nie je z hydrologického 
pohľadu až taká krátka doba, veď ani 
povodne na  Dunaji neutíchli, o  čom 
svedčia napríklad hneď dve povod-
ne v  roku 2002, no   hlavne povodeň 
v  roku 2013, ktorú máme ešte v  čer-
stvej pamäti. 

PRÍČINY VZNIKU POVODNÍ 
NA DUNAJI

Vznik ktorejkoľvek katastrofálnej po-
vodne na Dunaji je podmienený syner-
gickým pôsobením viacerých činiteľov. 
Okrem jestvujúcich orografi ckých, ge-
ologických a  geografi ckých pomerov 
je to takmer vždy celkom špecifi cký vý-
voj počasia, zrážok a teplôt nad veľkou 
časťou horného povodia. K nim pristu-
pujú aj ďalšie faktory: nasýtenosť po-
vodia, akumulovaný sneh, počiatočné 
prietoky, pôsobenie človeka v podobe 
stavebnej činnosti a  vytvárania celko-
vých environmentálnych podmienok. 
Každá povodeň je čo do vzniku, rozsa-
hu a priebehu jedinečná a vždy iná. 

Extrémne povodne sú vyvolané naj-
mä mimoriadnymi zrážkami, ktoré sa 
vyskytujú prevažne v  letnom období. 
Ich veľkosť, časové a priestorové rozde-
lenie, skladanie vĺn a prirodzená trans-
formácia v   inundačných poliach sú 
rozhodujúce pre vývoj a rozsah povod-
ne. Určité meteorologické situácie do-
kážu v alpských podmienkach vyvolať 
veľké prívaly vody. Napríklad počas po-
vodne v roku 1899 spadlo 12. a 13. sep-
tembra v  stanici Vorderer Langbath-
see v  povodí rieky Traun 432,9  mm 
a v roku 1954 7. a 8. júla v stanici See-
haus (Traun) 403,8 mm zrážok.

Vývoj povodní pod Bratislavou má 
špecifi cký priebeh, kde okrem veľkos-
ti prietoku a vodného stavu v Bratisla-
ve má veľký význam objem vlny, na-
plnenosť koryta, morfologické pome-
ry, úprava toku a prípadne ľavostranné 
prítoky. Príkladom je povodeň v  roku 
1965, ktorá na  hornom Dunaji v  Ra-
kúsku nemá významné postavenie, no 
na  úseku pod Medveďovom boli za-
znamenané najvyššie kulminácie, a  to 
aj napriek pretrhnutiu hrádze. Spome-
núť možno aj  rok 2006, kedy Dunaj do-
siahol rekordnú kulmináciu v Budapeš-
ti (8 780 m3.s-1), pričom na hornom úse-
ku, dokonca ani v Bratislave, nedosiahli 
povodňové kulminácie významnejších 
hodnôt.

Horný Dunaj leží v klimatickej oblas-
ti, kde môže vzniknúť povodeň v  kto-
romkoľvek mesiaci roka. Extrémne po-
vodne na hornom Dunaji sú spravidla 
vyvolané mimoriadnymi letnými zráž-
kami, ktoré sa viažu prevažne na  ur-
čité synoptické situácie. Za  obdobie 
1876 – 2014 sa vo vodomernej stanici 
Dunaj – Bratislava viac ako 50  % maxi-
málnych ročných kulminácií vyskytlo 
v mesiacoch jún až august. Pri meteo-
rologickej analýze zrážok veľkých po-
vodní možno konštatovať, že majú nie-
ktoré typické znaky, ktoré umožňujú 
upozorniť na  možné nebezpečenstvo 

výdatných zrážok s  následnými mi-
moriadnymi prietokmi. Istá predpove-
dateľnosť situácií náchylných na veľké 
zrážky nabáda hydrometeorologickú 
a  protipovodňovú službu a  vodohos-
podárske dispečingy k  pozornejšiemu 
monitoringu zrážkovo-odtokového vý-
voja, a tým k zníženiu rizika z prekvape-
nia nebezpečného prívalu vody na mi-
nimum. To si vyžaduje dobrý monito-
ring, dobré predpovedné metódy a vy-
spelý tím odborníkov. 

Veľmi dôležitá je otázka plošného 
rozdelenia zrážok vzhľadom k  polohe 
riadiacich tlakových útvarov a orientá-
cie hlavných alpských hrebeňov voči 
prúdeniu vzduchu. Vplyv spomína-
ných a ďalších parametrov meteorolo-
gickej situácie možno ilustrovať na od-
lišnom rozdelení povodňových zrá-
žok v rokoch 1899 a 1954. Kým povo-
deň v roku 1954 bola formovaná najmä 
zrážkami na  povodí Bavorského Du-
naja a  Innu s  menším podielom zrá-
žok pod ich sútokom, v roku 1899 sa vo 
väčšej miere uplatňovali aj zrážky pod 
sútokom Innu a Dunaja. Aj v roku 2013 
povodňová situácia začala v  dôsled-
ku extrémne vysokých úhrnov zrážok 
v  hornej časti povodia Dunaja v  Ne-
mecku a  v  povodí Innu od  29.  mája. 
Za  štyri dni spadlo v  Bavorsku v  prie-
mere 120 mm zrážok, v povodiach Innu 
a  Salzachu 150 mm, v  povodí Traunu, 
Ennsu a  Ybbsu 120 mm a  v  časti po-
vodia Dunaja pod Ybbsom po Moravu 
60 mm zrážok. 

PRÍČINY POVODNE V ROKU 1965
V  dôsledku častých južných tlako-

vých porúch a  brázd nízkeho tlaku 
spadlo v  období mesiacov marec až 
jún mimoriadne množstvo zrážok. Celé 
obdobie bolo zrážkovo nadnormálne. 
Okrem spomínaných zrážok sa v  hor-
ských povodiach Álp nahromadili veľké 
zásoby snehu. Podľa údajov rakúskej 
meteorologickej služby bolo na území 

RNDr. Peter Škoda, RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.

Slovenský hydrometeorologický ústav
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Rakúska k 18. máju 1965 17 až 18 mili-
árd m3 snehu s hustotou 0,5 – 0,6. Ná-
sledkom uvedených skutočností, v ob-
dobí mesiacov marec až júl sa perma-
nentne udržiavali vysoké vodné stavy 

a  prietoky. Počas mája a  júna neklesli 
prietoky pod 1-ročnú vodu. Išlo o  sé-
riu šiestich po sebe nasledujúcich vĺn, 
z ktorých najväčšia kulminovala v Bra-
tislave 16. júna 1965 pri vodnom stave 

917 cm a stav nad 900 cm a prietok nad 
9 000 m3.s-1 trval 4 dni. 

Hlavnú povodňovú vlnu vyvolali 
zrážky, ktoré v období od 8. do 17. júna 
dosiahli na mnohých miestach horné-
ho Dunaja viac ako 100 mm. Tieto zráž-
ky spadli za  situácie, keď bola pôda 
plne nasýtená, v rieke boli už vtedy vy-
soké vodné stavy (Bratislava 720 cm, 
Komárno 666 cm, Štúrovo 632 cm) ná-
stupný prietok v  Bratislave bol 6  000 
m3.s-1, v  Komárne 6  500 m3.s-1. Okrem 
toho, v  povodí boli ešte stále značné 
zásoby snehu. Rok 1965 ako celok bol 
mimoriadne vodný a  priemerný roč-
ný prietok 2  982 m3.s-1 je najväčší dnes 
už v  140 ročnom prietokovom rade, 
(Obr.1). Rovnako priemerný  mesačný 
prietok júni 1965 – 7 324 m3.s-1 je naj-
väčší mesačný prietok vôbec doteraz 
zaznamenaný.

V júni 1965 išlo o povodeň, ktorá sa, 
v  porovnaní s  ostatnými historickými 
povodňami, vyznačovala istými osobi-
tosťami, ktoré môžeme zhrnúť do  na-
sledujúcich bodov:
1. Povodeň bola tvorená dlhotrvajú-

cimi zrážkami a  topením sa snehu 
po  celú jar a  hlavnú vlnu prechá-
dzalo viac vĺn a  v  riečnej sieti, naj-
mä v dolnej časti hlavného toku sa 
nahromadilo veľké množstvo vody. 
Za tejto situácie významnosť prieto-
kov pozdĺž toku postupne narastala. 
Hlavná vlna nabehla do  mimoriad-
ne vysokých prietokov (s  pravde-
podobnosťou opakovania približne 
raz za tri roky). Na slovenskom úze-
mí sa stretala s   rozvodnenými prí-
tokmi (Tab. 1), keď na dolných úse-
koch Moravy, Váhu, Nitry a  Hrona 
boli prietoky opakujúce sa priemer-
ne raz za 8, 20, 1 a 2 roky. 

2. Množstvo a  časové rozdelenie zrá-
žok vytvorilo extrémne objemnú 
povodňovú vlnu, ktorá podľa do-
stupných záznamov nemá obdobu. 
Porovnanie objemov povodňových 
vĺn z rokov 1899, 1954, 1965 a 2013 
vidieť z obrázku, kde sú znázornené 
súčtové čiary objemov za  hydrolo-
gické roky. Zatiaľ čo v roku 1965 pre-
tieklo bratislavským profi lom 94,05 
mld. m3 vody a  počas hlavnej vlny 
37,8 mld. m3, roku 1991 išlo o veľmi 
štíhlu vlnu s  objemom 9,9 mld. m3, 
v hydrologickom roku 2013 to bolo 
77,07 mld. m3 a objem povodňovej 
vlny bol 23,78 mld. m3. 

3. Dobrý obraz o  objemnosti povod-
ňovej vlny v  roku 1965 poskytuje 

Obr. 1 Kulminačné prietoky 1876 - 2014, N-ročné maximálne prietoky a trendová čiara, Dunaj v Bratislave 

Tab.1 Priemerné denné prietoky v prítokoch slovenskej časti Dunaja počas 

vybraných povodní 

Tok - stanica 1954 1965 2002 2013

Morava – Moravský Ján
m3.s-1

dátum
261
15.7.

789
16.6.

440
16.8.

413
6.6.

Váh - Šaľa
m3.s-1

dátum
150
17.7.

560
17.6.

395
17.8.

364
7.6.

Nitra – Nové Zámky
m3.s-1

dátum
18,9
17.7.

86
17.6

20,7
17.8.

23,8
7.6.

Hron - Brehy
m3.s-1

dátum
56,7
17.7.

129
17.6.

103
17.8.

86,9
7.6.

Tab. 3 Počet dní s prietokom nad zvolenú hranicu na Dunaji v Bratislave po-

čas vybraných povodní

Rok
4 000

m3.s-1

5 000 
m3.s-1

6 000 
m3.s-1

7 000 
m3.s-1

8 000 
m3.s-1

9 000 
m3.s-1

10 000 
m3.s-1

1899 16 9 8 7 5 4 3

2013 31 17 7 5 5 3 2

1954 22 14 10 9 7 4 2

2002 21 14 10 7 6 3 1

1965 91 66 39 20 9 4 -

Tab. 2 Desať najväčších povodní na Dunaji v Bratislave od začiatku vyčísľo-

vania prietokov

B .č. Rok Kulminačný prietok v m3.s-1 Kulminačný stav v cm

1 1899 10 870 970

2 2013 10 640 1 034

3 1954 10 400 984

4 2002 10 370 991

5 1897 10 140 940

6 1991 9 430 859

7 1965 9 224 917

8 1883 8 722 892

9 1975 8 715 888

10 1923 8 685 886
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aj zhodnotenie povodne z  hľadis-
ka trvania prietokov nad zvolený-
mi hranicami. V  Bratislave prietok 
nad 7 000 m3.s-1 (5-ročná voda) trval 
20 dní, nad 8 000 m3.s-1 9 dní a nad 
9 000 m3.s-1 4 dni, (Tab. 3, Obr. 2). 

4. Vo vodných stavoch to vyzera-
lo takto: nad 700 cm 48 dní, nad 
800 cm 19 dní a  nad 900 cm 4 dni. 
Za  takýchto okolností boli hrá-

dze vystavené dlhodobo vysoké-
mu náporu s  následkami, ktoré sú 
známe. Pri vzniku takejto povodne 
v súčasných podmienkach by s veľ-
kou pravdepodobnosťou vznikli 
pod odpadovým kanálom rovnaké 
problémy. Priebeh kulminačných 
stavov je závislý, okrem prietokov, 
aj na  morfologických vlastnostiach 
koryta, zmenách v  inundácii v  ra-
mennej sústave a  hydraulických 
podmienkach na  transformáciu 
prietokových vĺn.
V Tab. 2 uvádzame desať najväčších 

povodní (kulminačný prietok a  kul-
minačný stav) na  Dunaji v  Bratislave 
od začiatku vyčísľovania prietokov.

Z  Tab. 2 je zrejmé, že poradie kul-
minácií a  k  nim odpovedajúcich vod-
ných stavov je značne rozdielne. Nie 
je to dané zmenami nadmorskej výšky 
nuly vodočtu, taká istá situácia by bola, 
ak by sme vodné stavy uviedli v abso-
lútnych hodnotách. Problém je v znač-
nej dynamike zmien priečneho profi lu 
Dunaja v oblasti Bratislavy. Kým po po-
vodni v roku 1965 dochádzalo k prehl-
bovaniu koryta, po  roku 1992 dochá-
dza naopak k  jeho zanášaniu. V  úse-

ku Dunaja od Medveďova po Komárno 
dochádza v súčasnosti k prehlbovaniu 
koryta. Tieto skutočnosti majú na prie-
beh povodní na slovenskom úseku Du-
naja nezanedbateľný vplyv (či už nega-
tívny alebo pozitívny) a je potrebné ve-
novať im pozornosť.

Od  povodne v  roku 1965 sa mno-
ho zmenilo. V hornom povodí pribud-
li ďalšie vodné diela , vytvorili sa pod-

mienky pre rýchlejšiu koncentráciu 
vody do  recipientu, kde sa podstatne 
skrátili postupové doby a  z  hľadiska 
prognózy a  ochrany pred povodňami 
sa podmienky zhoršili. Na našom úze-
mí vzniklo vodné dielo Gabčíkovo a vy-
tvorili sa zmeny, ktoré sú podstatným 
zásahom do  odtokového režimu. Pre-
mietnutie povodne 1965 do  dnešnej 
situácie je v  mnohom poučné a  upo-
zorňuje na  vyriešené problémy, ale aj 
na otázky, ktoré treba ešte riešiť. K nim 
patrí ochrana pred povodňami pod 
odpadovým kanálom vodného diela 
Gabčíkovo, čo je dôsledok neexisten-
cie vodného diela Nagymaros a  vyko-
nania stavebných úprav, ktoré s  tým 
súvisia (prehĺbenie koryta, spevnenie 
hrádzí a pod.).

MIESTO POVODNE 1965 
V HISTÓRII

Najobjektívnejším a najdôveryhod-
nejším zdrojom informácií o  povod-
niach sú monitorované údaje o  vod-
ných stavoch a k nim priradené prie-
toky. V  Bratislave sa s  pozorovaním 
vodných stavov začalo v  roku 1823 
a  s  pravidelným systematickým vy-

hodnocovaním od  roku 1876. Prieto-
ky v období od 1876 do 1900 sa dopl-
nili a  dnes máme k  dispozícii takmer 
140-ročný prietokový rad, najdlh-
ší na  Slovensku a  jeden z  najdlhších 
v Európe. Z obdobia pred meraním sa 
zachovali len znaky dosiahnutých kul-
minačných hladín na  budovách naj-
mä v oblasti Linzu a Kremsu. Najstar-
šie stopy o  povodni sú z  roku 1012. 
Ďalej sú známe znaky po významných 
povodniach v  rokoch 1210, 1344, 
1402, 1466, 1499.

Nepochybne najväčšia povodeň 
za posledných 500 rokov bola povodeň 
v auguste 1501. Veľkosť tejto povodne 
je zrejmá z údajov o vodných stavoch 
na hornom úseku Dunaja (Kunsch, Haj-
tášová, Škoda, 1998), či z  povodňo-
vých značiek na  radnici v  nemeckom 
Passau a  v  rakúskych mestách Linz, 
Ybbs a  Melk. Bola spôsobená enorm-
nými zrážkami na  celom povodí hor-
ného Dunaja. Postup od západu na vý-
chod podmienil superpozíciu vyso-
kých prietokov hlavného toku a príto-
kov. Vypočítaný prietok v stanici Linz je 
12 000 m3.s-1 a vo Viedni 14 000 m3.s-1.
Veľké povodne na  prítokoch a  hlav-
nom toku v rokoch 1572, 1594, 1598 sú 
porovnateľné s  povodňami v  rokoch 
1899 a 1954. To isté možno povedať aj 
o povodniach v 17. storočí v  júli 1670 
a v júni 1682.

V  18. storočí bola najznámejšia po-
vodeň začiatkom novembra 1787 (zná-
ma ako povodeň „Všech svätých“), kto-
rá je najväčšia v  histórii po  povodni 
v roku 1501. Prietok sa odhaduje v Lin-
zi 12  000 m3.s-1, vo Viedni 11  650 až 
11  900 m3.s-1 a  v  Bratislave na  11  800 
m3.s-1. (Pišút, 2011)

História dunajských povodní 
na  území Slovenska je históriou boja 
proti záplavám, je históriou budova-
nia hrádzí, ich mnohonásobného pre-
trhnutia a  opätovných rekonštrukč-
ných prác. Prvé ochranné práce siahajú 
do 13. storočia. Príčinu tohto boja tre-
ba vidieť v  prírodných podmienkach 
(geológia, sklon, nanášanie sedimen-
tov, vnútrozemská delta). Hľadanie 
stôp po  veľkých vodách pod Bratisla-
vou v ďalekej minulosti je preto zložité. 
Aj neskôr, po vybudovaní hrádzí a vo-
dočtov (v Komárne v roku 1830), úda-
je o  povodňových stavoch mali men-
šiu výpovednú hodnotu, a  to najmä 
preto, že boli často ovplyvnené pretrh-
nutím hrádzí. Tým viac to platí o kulmi-
načných prietokoch, pretože vyčíslova-

Obr. 2 Objemy pretečených množstiev vody na Dunaji v Bratislave vo vybraných povodňových rokoch
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nie prietokov napríklad v  Komárne sa 
uskutočňuje len od roku 1931, v Med-
veďove od  roku 1975 a  v  Štúrove iba 
od roku 2003. 

Ďalej spomenieme niektoré vý-
znamné povodne z  19. a  20. storo-
čia. Povodeň v roku 1850 pretrhla hrá-
dze na  viacerých miestach a  skôr ako 
ich sanovali, ďalšia povodeň v  roku 
1853, spustošila Žitný ostrov. Povod-
ňová katastrofa v  roku 1876 spôsobi-
la pretrhnutie hrádze na  slovenskom 
úseku v  celkovej dĺžke 3,5 km a  za-
plavila 58  000 ha a  40 obcí. Povodne 
v roku 1897 a najmä v roku 1899 uká-
zali, že ani nové rekonštrukcie nestačia 
a spôsobili opätovné pretrhnutia a zá-
plavy podobne ako v roku 1954 a hlav-
ne v  roku 1965, kedy voda zaplavila 
72 000 ha pôdy a 4  000 obcí. Za sto ro-
kov do  roku 1965 sa päťkrát zvyšova-
li hrádze. Po týchto prácach sa prikro-
čilo k  stavbe vodného diela Gabčíko-
vo/Nagymaros a dospelo sa k dnešné-
mu stavu. 

V päťdesiatročnom období po roku 
1965 sa na Dunaji vyskytli tri významné 
povodňové udalosti. Povodňová vlna 
zo   začiatku augusta 1991 kulminova-
la v Bratislave pri vodnom stave 859 cm 
a prietoku 9  430 m3.s-1. 

V  Medveďove dosiahla kulminá-
cia hodnotu 8  456 m3.s-1 a  v  Komárne 
7  900 m3.s-1. Túto povodeň spôsobili 
výdatné trojdňové zrážky, predovšet-
kým na náveterných svahoch Álp a vy-
soká nasýtenosť povodia z  predchá-
dzajúcej menšej povodne. 

V  roku 2002 sa na  Dunaji vyskyt-
li v  podstate dve nezávislé povodne. 
V  marci vplyvom zrážok v  hornej čas-
ti povodia, bez výraznejšieho vplyvu 
topiaceho sa snehu, vznikla povod-
ňová vlna, ktorá v  Bratislave dosiahla 
24.  marca kulmináciu 8  474 m3.s-1 pri 
vodnom stave 871 cm. V  Medveďove 
kulminoval Dunaj o deň neskôr (8  329 
m3.s-1) a v Komárne 26. marca pri prie-
toku 7  998 m3.s-1. To však pre tento rok 

nebolo zo strany povodní všetko. V po-
lovici augusta vznikla povodňová vlna, 
ktorá čo do  podmienok vzniku, ale aj 
parametrov vytvorila dvojníka k  po-
vodni z roku 1954. Kulminačný prietok 
v Bratislave dňa 10. augusta bol vyhod-
notený na 10 370 m3.s-1, v Medveďove 
na 9240 m3.s-1 a v Komárne 9170 m3.s-1. 

No a  povodni na  prelome mája 
a  júna 2013 bola venovaná veľká po-

zornosť a  jej zhodnotenie dostalo ši-
roký priestor aj v  našom časopise aj 
na  konferencii Manažment povodí 
a  povodňových rizík v  decembri 2013 
v  Bratislave. Pripomeňme len, že pri 
tejto povodni Dunaj kulminoval popo-
ludní 6. júna pri rekordnom vodnom 
stave 1 034 cm a prietoku 10 640 m3.s-1. 

Povodeň na  Dunaji v  roku 1965 je 
v  Bratislave z  hľadiska kulminačného 
prietoku siedma a podľa vodných sta-
vov šiesta za obdobie 1876 – 2014. No 
má aj svoje prvenstvo. Rok 1965, ako 
sme už spomenuli vyššie, bol celkovo 
mimoriadne vodný. Priemerný ročný 
prietok 2  982 m3.s-1 je, vďaka júnovej 
povodni, najväčší dnes už v  140 roč-
nom prietokovom rade, Obr. 3. Rovna-

ko priemerný mesačný prietok v  júni 
1965 s hodnotou 7 324 m3.s-1 je najväč-
ší mesačný prietok vôbec doteraz za-
znamenaný.

ZÁVER
Uplynulo už 50 rokov od vtedy, ako 

Slovensko sužovala povodeň na  jar 
a  v  lete 1965. Svojou kulmináciou sa 
zaraďuje na  siedme miesto v  rade 

maximálnych kulminačných prieto-
kov za obdobie, za ktoré sú k dispozí-
cii prietoky, t. j. od roku 1876 po súčas-
nosť. Čo do objemu, resp. do priemer-
ného ročného prietoku je však táto po-
vodeň najmohutnejšia za uvedený čas. 
A  aj za  dlhšiu dobu, smerom do  mi-
nulosti, keď sa objavili prvé záznamy 
o  povodniach na  Dunaji by táto po-
vodeň čo do mohutnosti zaujímala asi 
takú pozíciu, ako povodeň z roku 1501 
podľa výšky hladiny či kulminačného 
prietoku.

Aj keď sme v úvode napísali, že kaž-
dá povodeň je čo do  vzniku, rozsahu 
a priebehu jedinečná a vždy iná, treba 
dodať, že každá povodeň nás učí a po-
máha nám zdolávať tú ďalšiu. 
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Vodná nádrž Červená studňa, ktorá 
je svojou nadmorskou výškou 787 m n. 
m., druhou najvyššie položenou vod-
nou nádržou v  Štiavnických vrchoch, 

síce nepatrí medzi najstaršie tamojšie 
tajchy, ale jej vek je minimálne 260 ro-
kov. Červenú studňu vybudoval jeden 
z  najlepších žiakov Samuela Mikovíni-
ho Jozef Karol Hell, ktorý vodu z  toh-

to tajchu využíval na  pohon svojho 
vodnostĺpcového čerpacieho stroja, 
umiestneného už od roku 1754 v šach-
te Amália.

V posledných desaťročiach Červená 
studňa doslova chátrala. Návodná i ná-
veterná strana hrádze zarástla vysoký-
mi stromami, okolie krovím a manipu-
lačný objekt (tzv. mních) zdevastovali 

vandali. Tajch Červená studňa leží pria-
mo na  rovnomennom horskom sedle, 
tvoriacom rozvodnicu povodia Hro-
na a  povodia Ipľa, a  tak súčasne vy-

tvára akúsi vstupnú bránu do  mesta. 
Dlhé roky bol však zanedbaný a ozna-
čovaný takpovediac za  čiernu škvrnu 
Banskej Štiavnice. Mesto, ktoré tento 
tajch vlastnilo na  jeho opravu nemalo 

Zarastená hrádza, rozbitý manipulačný objekt (tzv. mních) a zarastené zdevastované okolie – takýto obraz už roky ponúkala vodná nádrž Červená studňa na rovno-
mennom horskom sedle v Štiavnických vrchoch.

Vodohospodári prevzali a začali
rekonštruovať ďalší historický

štiavnický tajch – Červenú studňu
Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Historické umelé vodné nádrže v Banskej Štiavnici a jej okolí, tzv. tajchy, už pred stáročiami svojou vodnou energiou po-

máhali rozkvetu tamojšieho rudného baníctva. V súčasnosti sa ich význam zmenil. Slúžia najmä na rekreáciu, no ich his-

torická a technická hodnota pred vyše 20-timi rokmi mimoriadne kladne zavážila pri zápise Banskej Štiavnice do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO. Starostlivosť o záchranu týchto vzácnych technických a prírodných skvostov už pred dvoma 

desiatkami rokov prevzali slovenskí vodohospodári. Najskôr štátny podnik Povodie Hrona v Banskej Bystrici a od roku 1997 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica. Postupne do svojej správy prevzali už 20 historických tajchov, 

ku ktorým vlani (2014) pribudli ďalšie tri. Dva Komorovské tajchy a vodná nádrž Červená studňa, s ktorej rekonštrukciou sa 

začalo už koncom minulého roka.

Zaznamenali sme
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ani fi nančné prostriedky, ale ani tech-
nické možnosti a  vodohospodári sa 
do  opravy stavby v  cudzom vlastníc-
tve pustiť nemôžu. Po dohode primá-
torky Banskej Štiavnice Nadeždy Ba-
biakovej s generálnym riaditeľom SVP, 
š. p.  Ing. Mariánom Supekom a na zá-
klade uznesenia banskoštiavnického 
Mestského zastupiteľstva sa nakoniec 
aj tento tajch, spolu s dvoma menšími, 
Komorovskými vodnými nádržami, do-
stali vlani do vlastníctva vodohospodá-
rov, čo bolo najlogickejšie a  najprag-
matickejšie riešenie. 

Rekonštrukčné práce, ktoré si 
v prvej etape vyžiadajú zhruba 26 tisíc 
eur, sa však mohli začať až od októbra, 
teda začiatku mimo vegetačného ob-
dobia, pretože najskôr bolo potrebné 

vyrúbať 88 nežiaducich stromov (13 
listnatých a  75 ihličnatých), bez kto-
rých odstránenia by ďalšiu rekonštruk-
ciu nebolo možné vykonávať. Okrem 
toho pracovníci Strediska banskoštiav-
nických historických tajchov Správy 
stredného Hrona Zvolen SVP, š. p.  vy-
čistili zhruba 25 árovú plochu od  kro-
via, buriny a  starej poľahnutej trávy. 
Z bezpečnostného hľadiska, aby nedo-
šlo k úrazu detí, alebo náhodných náv-
števníkov rozobrali a odstránili aj zde-
vastovanú konštrukciu manipulačné-
ho objektu. 

S  príchodom zimy, keď vodná 
nádrž zamrzla museli síce práce pre-
rušiť, no nie úplne. Podľa slov vedúce-
ho prevádzkového strediska historic-
kých tajchov Ing. Václava Koledu v ich 

stolárskej dielni si v  januári a  februá-
ri už vyrobili novú konštrukciu „mní-
cha“ aj s potrebnými drevenými diel-
cami (doskami a  šindľom). Po  ukon-
čení rekonštrukcie celého tajchu po-
tom manipulačný objekt už len osadia 
priamo na hrádzi. Dovtedy budú však 
musieť nádrž vypustiť a  vybagrovať 
okolo 1  300 m3 pôdnych nánosov, aby 
sa mohli dostať k  vtokovému objek-
tu dnového výpustu. Ihneď po oteple-
ní a  roztopení ľadu začnú buď s  gra-
vitačným vypúšťaním vodnej nádrže, 
alebo ak zistia, že výpustný objekt je 
nefunkčný, tak s prečerpávaním vody 
ponad hrádzu. Nasledovať bude od-
stránenie pôdnych sedimentov, s kto-
rých uložením na  náhradné miesto 
problém nebude, pretože rozbory 
vzoriek potvrdili veľmi dôležitý fakt, že 
usadeniny nie sú ani toxické ani inak 
škodlivé. Avšak až po vyčerpaní vody 
a  odstránení nánosov bude možné 
zistiť rozsah poškodenia hrádze i  ce-
lého výpustného objektu a  potom sa 
rozhodne o spôsobe a postupe ďalšej 
opravy. 

No v  každom prípade by ban-
skoštiavnickí vodohospodári chce-
li všetky tieto práce spolu s vybudova-
ním bezpečnostného priepadu i spev-
nením, vyrovnaním a zatrávnením hrá-
dze vykonať ešte v prvej polovici tohto 
roka, tak, aby sa táto malá, no totálne 
zdevastovaná vodná nádrž stala aj prí-
ťažlivým nástupným miestom pre tu-
ristov, horských cyklistov, bežkárov 
a  všetkých tých milovníkov prírody, 
ktorí na trasy do okolitých kopcov sme-
rujú práve z Červenej studne. 

Pre celú rekonštrukciu tohto tajchu 
je však dôležitý ešte jeden fakt. Do spo-
lupráce so Slovenským vodohospodár-
skym podnikom, š. p.  a  mestom Ban-
ská Štiavnica sa zapojilo aj miestne ob-
čianske združenie Kruh, ktorému sa 
zo zahraničných fondov podarilo zís-
kať takmer 40 tisíc amerických dolárov 
na obnovu prítokových jarkov a úpra-
vu okolia. Prvá a zrejme i najdôležitej-
šia úloha – vybudovať prítokové po-
trubie na  systematické napájanie tej-
to vodnej nádrže vodou – sa im už po-
darila. Takže Červená studňa, ktorá je 
„na  kopci“ bude mať po  svojej rekon-
štrukcii, okrem prirodzenej malej „vy-
vieračky“ na dne vodnej nádrže zabez-
pečený už aj svoj nevyhnutný silnejší 
prítok vody.

Foto: Mgr. Ľuboš Krno

Nežiaduce náletové dreviny z návodnej strany hrádze vodohospodári vypílili, krovie i suchú trávu vykosili, 
brehy upravili a vodnú nádrž si tak pripravili na jej jarnú rekonštrukciu. 

Vodohospodárski robotníci musia byť aj zručnými pilčíkmi.

Zaznamenali sme
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ZSVTS už 25 rokov na poli vedy a techniky
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING1

Ing. Pavel Hucko, CSc.2

1Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
2Slovenská vodohospodárska spoločnosť

ÚVOD
Zhruba v  polovici marca 2015 si 

Zväz slovenských vedeckotechnických 
spoločností (ďalej ZSVTS alebo Zväz) 
pripomenie ofi ciálnych 25 rokov svo-
jej novodobej činnosti. Keďže pôsobe-
nie tejto asociácie technikov a inžinie-
rov je rozsiahle a významné, je na mies-
te krátko zdôrazniť poslanie i  aktivity 
ZSVTS.

ZSVTS vznikol na  mimoriadnom 
zjazde Československej vedeckotech-
nickej spoločnosti (ČSVTS) v  SSR, kto-
rý sa konal 17. marca 1990 v PKO v Bra-
tislave za  účasti okolo 400 delegátov, 
ďalej zástupcov médií, hostí, aparátu. 
Zjazd vtedy rozhodol, že sa ukončí čin-
nosť ČSVTS a vznikne Zväz slovenských 
vedeckotechnických spoločností ako 
právny nástupca bývalej Slovenskej 
rady ČSVTS. Boli schválené Stanovy 
ZSVTS, konštituovaná Vedecko-tech-
nická rada zložená zo   zástupcov na-
sledovných spoločností: Banícka, Cest-
ná, Doprava a  spoje, Drevárska, Elek-
trotechnická, Energetická, Kartografi c-
ká, Hutnícka, Aplikovanej kybernetiky, 
Kvality, Lesnícka, Manipulácia s  mate-
riálom, Miestne hospodárstvo,  výrob-
né a  bytové družstevníctvo, Obchod 
a  cestovný ruch, Polygrafi cká, Poľno-
hospodárska, Potravinárska, Priemy-
selnej chémie, Silikátová, Stavebná, 
Strojárska, Stredoslovenského kraja, 
Textilná, odevná a  kožiarska, Vedecké 
riadenie, VTS Bratislava, Vodohospo-
dárska, Východoslovenského kraja, Vy-
nálezcov a  zlepšovateľov, Západoslo-
venského kraja, Zdravotníckej techni-
ky, Zváračská, Ženy vo vede a  techni-
ke na Slovensku, Životného prostredia.

Počas 25-ročného pôsobenia 
ZSVTS prešiel mnohými funkčnými ob-
dobiami svojej činnosti, zmenami sú-
visiacimi viac lebo menej s  legislatív-
nymi ako aj s ekonomickými zmenami 
v  našej krajine. Popri kreovaní svojich 
štruktúr, riadiacich dokumentov a ďal-
ších náležitostí k  svojej činnosti Zväz 

prispieval k  podpore rozvoja vedy, 
techniky a vzdelávania, udržoval a roz-
široval spoluprácu s domácimi i zahra-
ničnými partnermi. Významné aktivity 
v  oblasti vzdelávania, propagácie vý-
sledkov vedy a  techniky i  pomoc ich 
transferu do  praxe, vyvíjali sprvu úče-
lové zariadenia, neskôr obchodné spo-
ločnosti Zväzu – Domy techniky. Zväz 
bol označovaný za celoslovenské kon-
gresové centrum. Každoročne sa rea-
lizovalo veľké množstvo kurzov, ško-
lení, konferencií, seminárov, predná-

šok či tematických odborných ciest. 
Zväz pripravuje do  roka minimálne 
dve celozväzové podujatia s dosahom 
na celé Slovensko.

V  súčasnosti Zväz slovenských 
vedecko-technických  spoločností 
v  predstavuje dobrovoľné, verejno-
prospešné, neziskové, demokratic-
ké a nepolitické združenie odborných 
vedecko-technických spoločností, ko-
mitétov a  územných koordinačných 
centier. Poslaním ZSVTS je podporo-
vať činnosti svojich členských organi-
zácií, poskytovať im vybrané služby, 
propagovať ich činnosť a  prácu ved-

cov a  technikov na  Slovensku; repre-
zentovať a obhajovať záujmy odborní-
kov pracujúcich v inžinierskych a tech-
nických povolaniach, oceňovať prá-
cu technikov a inžinierov, podporovať 
medzinárodnú spoluprácu na  poli 
vedy a techniky, prispievať k zdokona-
ľovaniu systému technického vzdelá-
vania, zlepšovať podmienky pre mo-
bilitu odborníkov v  inžinierskych po-
volaniach, podporovať komunikáciu 
medzi akademickou obcou a podnika-
teľskou sférou, a ďalšie.

Členmi Zväzu sú odborné člen-
ské organizácie so samostatnou práv-
nou subjektivitou; je ich 45. Individu-
álne členstvo (ZSVTS má okolo 20 000 
individuálnych členov) vo Zväze je 
len prostredníctvom členstva v  člen-
ských organizáciách. Od svojho založe-
nia a vstupu do Zväzu členská základ-
ňa odborných spoločností a územných 
koordinačných centier dotvárala pro-
fi l svoj a profi l individuálnych a kolek-
tívnych členov svojimi aktivitami. Pod-
ľa odborného zamerania hlavnej čin-
nosti člena môžeme ich rozčleniť do 6 
skupín: 

Obrázok 1: Schéma počtu členov ZSVTS podľa vedných oblastí a  hlavných odborných činností odborných 
spoločností: v zafarbenom poli – počet odborných spoločností iba v danej oblasti skúmania; v bezfareb-
nom poli – počet medziodborových odborných spoločností
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 Technické zameranie – celkom 19 
členov,

 Zameranie prírodno – technické – 
11 členov,

 Prírodné vedy – 2 spoločnosti,
 Zameranie na  spoločensko – príro-

dovedecké – 1 spoločnosť,
 Prevažujúce aktivity spoločenských 

vied – 6 členov,
 Spoločensko – technické aktivity – 6 

členov.
Z tohto rozdelenia vyplýva, že až 36 

subjektov ZSVTS má v  svojej činnos-
ti prvok „technický“, 14 subjektov má 
členov orientovaných hlavne na  prí-
rodné vedy a  13 subjektov na  spolo-
čenské vedy. 

ZSVTS za  pomoci svojich expertov 
(databáza obsahuje cez 450 mien) kaž-
doročne pripravuje celý rad zaujíma-
vých podujatí (viac ako 400) určených 
odborníkom (konferencie, semináre, 
sympóziá, výstavy, tematické zájazdy, 
fi remné dni), ale aj širokej verejnosti, 
ktorej sú určené predovšetkým škole-
nia, prednášky, kurzy. 

Zväzové motto: „veda a  technika 
spája...“ znamená, že cieľom je spájať – 
rôzne odbornosti, priemysel s univerzi-
tami, domácich a zahraničných odbor-
níkov, atď. s cieľom synergického efek-
tu pri rozvoji vedy a techniky, inovácií 
a  podpore ekonomiky a  ďalšieho roz-
voja spoločnosti.

K  najdôležitejším aktivitám Zväzu 
dnes patria Vedec roka SR, Fórum in-
žinierov a  technikov Slovenska, pod-
ujatia v  rámci Týždňa vedy a  techni-
ky na Slovensku, aktivity pri udeľovaní 
certifi kátu európskeho inžiniera – EUR 
ING, udeľovanie ocenení za  prínos vo 
vede a technike, účinkovanie v odbor-
ných medzinárodných mimovládnych 
organizáciách, vydávanie elektronické-
ho časopisu VTS news, organizácia te-
matických exkurzií na významné sveto-
vé veľtrhy a ďalšie. Z uvedených aktivít 
má podstatný význam podujatie FITS 
– Fórum inžinierov a technikov Sloven-
ska. Ide o  jedinečnú akciu na  Sloven-
sku, realizovanú pod gesciou ZSVTS, 
ktorá má poskytovať spoločnú platfor-
mu pre inžinierov a technikov z najrôz-
nejších odborných oblastí pri hľadaní 
riešení ako odstrániť bariéry vo využi-
tí tvorivého potenciálu. Sú naň pozýva-
ní prominentní prednášatelia a odbor-
níci na Slovensku. Nosnou myšlienkou 
podujatia v  roku 2014 bolo spojenie 
Inžinieri a  technici – prameň inovácií. 
Akcia sa uskutočnila sa v  Dome tech-

niky Košice za účasti zástupcov Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR, Úradu priemyselného vlastníc-
tva SR, Štatistického úradu, vysokého 
školstva, odborných spoločností ZSVTS 
a  podnikateľskej sféry. Okrem pracov-
nej – odbornej časti má FITS aj sláv-
nostnú časť – na ktorej odovzdáva svo-
jim členom ocenenia za  obetavú prá-
cu pre ZSVTS: Čestné uznanie ZSVTS , 
strieborné a zlaté medaily ZSVTS. FITS 
2015 bude mať osobitný program: 
Zväz si pripomenie 25. výročie svojho 
vzniku; ústrednou témou konferencie 
bude 25 rokov premien vedy a tech-

niky na Slovensku.

ZSVTS si veľmi váži spoluprácu s do-

mácimi partnermi. Má uzatvorené do-
hody o  spolupráci s  týmito organizá-
ciami a  inštitúciami: Matica Slovenská 
(Dohoda bola podpísaná v roku 1995), 
Slovenská akadémia vied (1995), Slo-
venský živnostenský zväz (2002), Mi-
nisterstvo životného prostredia SR 
(2002), Asociácia zamestnávateľských 
zväzov a združení v SR (2002), Sloven-
ská agentúra pre investície a  rozvoj 
(2003), Konfederácia odborových zvä-
zov KOZ (2006), Centrum voľného času 
Bratislava, Štefánikova 35 (2006), Aso-
ciácia slovenských chemických a  far-
maceutických spoločností (2008), Aso-
ciácia inštitúcií vzdelávania dospelých 
v Slovenskej republike (2011), Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (2012), Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku – AMAVET (2013), Centrum 
vedecko-technických informácií SR 
(2013), Slovenský syndikát novinárov 
(2013), Slovak Technology Platform- 
Agro Food, n.o. (2014 ), Zväz priemy-
selných výskumných a  vývojových or-
ganizácií (2014 ).

V  rámci zahraničných vzťahov sú 
pre ZSVTS významné dohody s  tým-
to partnermi: Rakúsky zväz inžinierov 
a architektov (1991 podpísaná Dohoda 
o  spolupráci), Zväz vedeckých a  inži-
nierskych asociácií Ruska (1991), Český 
zväz vedeckotechnických spoločností 
(1993), Zväz maďarských vedeckotech-
nických spoločností (1993), Švajčiarsky 
zväz inžinierov a  architektov (1994), 
Poľská federácia inžinierskych asociácií 
(1995), Zväz inžinierov a technikov Srb-
ska (predtým Juhoslávie, 1996), Fede-
rácia vedeckotechnických zväzov Bul-
harska (2002), Portugalský zväz inžinie-
rov (2003), Všečínska federácia vedy 
a  techniky (2007), Pekingská asociácia 
pre vedu a techniku (2008).

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH 
MIMOVLÁDNYCH 
ORGANIZÁCIÁCH

Ako bolo uvede-
né vyššie, v  prvých 
rokoch svojho pôso-
benia ZSVTS okrem 
činností a  odbor-
ných podujatí na te-
ritóriu Slovenska 
rozvíjal svoje aktivi-

ty k spolupráci s partnermi v zahrani-
čí. V tomto smere boli realizované vý-
znamné kroky, ktoré viedli k  získaniu 
riadneho členstva v  svetovej (WFEO) 
a  európskej inžinierskej organizácii 
(FEANI). Do  WFEO (World Federation 
of Engineering Organizations), kto-
rá vznikla v roku 1968), sme boli prija-
tí 1.1.1993. Základnými cieľmi WFEO je 
rozvíjať vedeckú a technickú profesio-
nalizáciu pre spoločný efekt všetkých, 
dosiahnutie úplného mieru, podpora 
technického rozvoja z pohľadu ekono-
mického a sociálneho progresu a štú-
dium hlavných problémov z globálne-
ho hľadiska. WFEO reprezentuje viac 
než 20 miliónov inžinierov vo viac ako 
90 krajinách.

Do  FEANI (Fé-
dération Euro-
péenne d‘Asso-
ciations Nationa-
les d‘Ingénieurs), 
ktorá vznikla v 
r.  1951, bolo Slo-

vensko, zastúpené ZSVTS, prijaté 
do 26. 2.1995. Je to mimovládna orga-
nizácia, ktorá má za úlohu ochraňovať 
a podporovať profesionálne záujmy in-
žinierov, zabezpečovať lepšiu spolu-
prácu medzi inžinierskymi zväzmi, vý-
menu informácií a  dokumentácie me-
dzi jej členmi, organizovať medziná-
rodné stretnutia a v neposlednom rade 
aj udeľovať titul európskeho inžiniera 
– EUR ING.  Reprezentuje záujmy viac 
ako 2 miliónov inžinierov celej Euró-
py.  FEANI vytvára v členských krajinách 
predpoklady pre vzájomné uznávanie 
inžinierskej kvalifi kácie a  podporuje 
tak v rámci nich voľný pohyb odborní-
kov. Zásluhou členstva ZSVTS vo FEANI 
má ako jediná organizácia na  Sloven-
sku právo predkladať návrhy na získa-
nie titulu – európsky inžinier – pre ab-
solventov slovenských technických 
univerzít bez ohľadu na  národnosť či 
štátnu príslušnosť. 

Členské organizácie ZSVTS vyvíjajú 
svoju medzinárodnú odbornú činnosť 
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Zaznamenali sme

Konference Vodárenská biologie 
2015 v Praze

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí, Praha

Ve dnech 4. až 5. února 2015 se v prostorách hotelu DAP v Praze Dejvicích konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ 

BIOLOGIE 2015 (již 31. ročník). Odborné střetnutí pořádaly organizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vodní 

zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Česká limnologická společnost a Výskumný ústav vodného hospodárstva. Mediálními partne-

ry konference byly EnviWeb s.r.o., Vodní hospodářství a Vodovod.info. Bylo předneseno celkem 30 odborných témat, včetně 

krátkých sdělení, týkajících se vystavovaných posterů. Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků včetně zástupců prezen-

tujících fi rem a vystavovatelů. Organizátoři vždy žádají Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdra-

votnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický, v souladu s Vyhláškou č. 321/2008 Sb. 

(kterou se mění vyhl. č. 423/2004 Sb.) o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky.

Program konference byl velmi pest-
rý, zazněla zde problematika normativ-
ních předpisů a legislativy, ekologické-
ho stavu vod, řešeny byly otázky spoje-
né s fosforem v povodí nádrží, zmíně-
na byla problematika vhodných metod 
a postupů například při determinaci si-
nic anebo při hodnocení čistírenských 
kalů, problematika biologické roz-
ložitelnosti vybraných látek, toxicita 

a v neposlední řadě informace o ucele-
ném projektu zaměřeném na hydrolo-
gickou rekultivaci na Mostecku.

V následujícím textu jsou v krátkém 
přehledu uvedeny názvy příspěvků, je-
jich autoři a stručný obsah. Další infor-
mace lze získat na  internetové adre-
se http://www.ekomonitor.cz/, kde 
je možné přímo shlédnout nejen pro-
gram a fotogalerii, ale také i  instrukce 

pro případné zájemce o tištěný sborník 
z akce, který lze objednat u fi rmy Eko-
monitor. Pro přístup k  souborům pre-
zentací jednotlivých přednášek je nut-
né zadat heslo, které je vytištěné v tirá-
ži sborníku. 

Revize norem pro odběr a identifi kaci 
bentických rozsivek z řek a pro sledová-
ní vodních makrofyt v tekoucích vodách 
(L. Fremrová, Sweco Hydroprojekt a.s.): 

(MMO) a uplatňujú spoluprácu vo viac 
ako 30 medzinárodných mimovlád-
nych organizáciách. Sú aktívnymi člen-
mi; pracujú v  technických výboroch 
i  vo vedení týchto organizácií. MMO, 
v ktorých účinkujú členské organizácie 
ZSVTS, sú uvedené v tab.1. 

ZÁVER
Zväz dnes združuje dnes 45 odbor-

ných spoločností širokého odborné-

ho zamerania a  silného profesionál-
neho zázemia. Pri ich aktivitách ich 
Zväz podporuje rôznym spôsobom, 
najmä príspevkami k  ich odbornej 
činnosti, propagáciou tejto činnos-
ti, poskytovaných svojich priestorov 
na významné podujatia, oceňovaním 
vynikajúcich osobností z  ich radov, 
podporou ďalších aktivít. Svojím pô-
sobením si Zväz získal množstvo vý-
znamných partnerovi doma i v zahra-

ničí. Sú to nielen odborné organizá-
cie, ale aj národné a  nadnárodné in-
štitúcie, ktorých jedným z  cieľov je 
podpora vedy, techniky, vzdeláva-
nia a  širšej zahraničnej spolupráce. 
Na medzinárodných fórach zastupuje 
Zväz Slovenskú republiku ako plno-
hodnotného člena významných eu-
rópskych a svetových organizácií aký-
mi sú FEANI, WFEO, kde šíri a propa-
guje dobrý kredit našich technických 
univerzít i  odborníkov v  technických 
a  inžinierskych povolaniach. Zväz so 
svojimi odborníkmi a  vybavenosťou 
má potenciál prispieť k  skvalitneniu 
vzdelávania, k  zvýšeniu záujmu mla-
dej generácie o  vedu, techniku, prá-
cu v  technických a  prírodovedných 
oblastiach života, pomáhať pri celko-
vom chápaní vzťahu veda - technika 
– spoločnosť.

Tab. 1: Skratky medzinárodných mimovládnych organizácií, v ktorý má 

ZSVTS svoje zastúpenie

AREA EFEE FEZA IMEKO REHVA
AUTEX EFNMS FIG ISRM SAVE

CIE EHPA IACS ITC WRA
CIGR ENS ICG IUCr a ďalšie ....
CLGE EOQ ICOLD IUVSTA
ECERS EURACHEM IFIP IWA

EFCATS EUROSIM IIW NucNet
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V  roce 2014 byly po  revizi vydány ev-
ropské normy EN 13946 (návod pro 
rutinní odběr a úpravu vzorků bentic-
kých rozsivek z  řek a  jezer), EN 14407 
(návod pro identifi kaci a  kvantifi kaci 
bentických rozsivek z řek a jezer) a EN 
14184 (návod pro sledování vodních 
makrofyt v  tekoucích vodách). Normy 
byly rozšířeny o  požadavek mezilabo-
ratorního porovnání zkoušek, audity 
a  opětovné analýzy preparátů, příkla-
dy odhadní stupnice. Tyto normy byly 
přeloženy do češtiny a v roce 2015 za-
vedeny do řady norem ČSN.

Umí provozní laboratoře určovat 
planktonní sinice? (P.  Pumann a  T. 
Pouzarová, SZÚ Praha): Od  roku 2000 
pořádá SZÚ program zkoušení způso-
bilosti zaměřený na  určování a  kvan-
tifi kaci planktonních sinic. Z  výsledků 
jednotlivých kol vyplývá, že určování 
běžných sinic rodů Microcystis, Woro-
nichinia, Planktothrix, Dolichospermum, 
Aphanizomenon nečiní významné pro-
blémy, až na  ojedinělé záměny rodů 
Woronichinia - Microcystis, Planktothrix 
– Aphanizomenon. Bezproblémové je 
i určování na druhové úrovni sinic rodu 
Microcystis (M. wesenbergii, M. viridis, 
M. aeruginosa). Řady chyb se účastníci 
přezkoušení dopouštějí při určování si-
nic rodů Aphanizomenon, Dolichosper-
mum, Cylindrospermopsis, Sphaerosper-
mopsis, Raphidiopsis apod. 

Dopady hydrické rekultivace hně-
douhelných lomů na  mikroklima, kva-
litu ovzduší, ekosystémy vody a  půdy 
(M. Vágnerová, VÚHU, a.s.): Příspě-
vek shrnuje informace o  projektu č. 
TA01020592 „Dopady na  mikrokli-
ma, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody 
a  půdy v  rámci hydrické rekultivace 
hnědouhelných lomů“, který byl řeše-
ný v  letech 2011 až 2014 v  týmu pra-
covišť Výzkumného ústavu pro hnědé 
uhlí, a.s., Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem a Ústavem fyziky atmosfé-
ry AV ČR, v.v.i.

Rozptylové podmínky a  jejich vliv 
na koncentraci aerosolových částic PM10 
v lokalitě Mosteckého jezera (J. Brejcha, 
VÚHU, a.s.): Příspěvek popisuje pod-
mínky rozptylu znečišťujících látek 
v  ovzduší centrální části podkrušno-
horské pánve. Hodnocena byla imisní 
situace na stanicích v okolí Mostecké-
ho jezera, a porovnána se situací v zá-
padní části podkrušnohorské pánve. 
K  vyšším úrovním znečištění dochá-
zí v chladných měsících roku v důsled-
ku výskytu několika denních inverzí. 

V jarních a letních měsících při naplně-
ní větší části jezera bylo zaznamenáno 
překročení imisního limitu na stanicích 
vzdálených 1,6 km od břehové linie.

Vliv Mosteckého jezera na  teplotu 
a  vlhkost vzduchu a  rychlost větru (L. 
Pop, Z. Sokol a  K. Bartůňková, Ústav 
fyziky atmosféry AV ČR): Hydrologic-
ká rekultivace způsobuje významné 
změny místních charakteristik zem-
ského povrchu, např. tepelné kapacity, 
vodivosti, albeda a  drsnosti, což vede 
ke  změnám v  atmosféře a  ovlivnění 
dalších částí místního prostředí. Studie 
se zabývá vlivem nově vzniklého jeze-
ra na teplotu a vlhkost vzduchu a rych-
lost větru prostřednictvím nehydrosta-
tického modelu COSMO a  lineárního 
modelu WAsP Engineering. Z výsledků 
těchto modelů byl vyvinut jednoduchý 
aplikovatelný model ALAKE.

4 roky hydrobiologa na  Mosteckém 
jezeře (J. Říhová Ambrožová a B. Kofro-
ňová, VŠCHT ÚTVP Praha a  UJEP FŽP 
KPV): V letech 2011 až 2014, za soustav-
ného napouštění budoucího Mostec-
kého jezera, probíhal monitoring sta-
vu lokality s  cílem zachycení postupu 
utváření a  charakteru biocenóz a  pří-
padné zhodnocení ekologického po-
tenciálu lokality na základě prvků bio-
logické kvality. Projektem bylo umož-
něno sledování jakosti vody a skladby 
vodních společenstev v  době napou-
štění budoucího jezera. Z dostupných 
míst na  tvořící se litorální zóně byly 
odebírány vzorky pro potřeby hydro-
biologického rozboru, zjišťována byla 
případná dominance bioindikátorů, 
stupeň trofi e, biologický index sapro-
bity. Zonační odběry zachycují verti-
kální stratifi kaci fytoplanktonu, obje-
mové biomasy, koncentrace chlorofy-
lu-a, pH a konduktivity.

Letem mikrobiologickým světem kalů 
z čistíren odpadních vod (L. Matějů a M. 
Štěpánková, SZÚ Praha): Právní před-
pisy v  oblasti nakládání s  čistírenský-
mi kaly v ČR v současné době prochá-
zí revizí v důsledku nově připravované-
ho zákona o odpadech. Právní předpi-
sy v  přístupu k  samotnému nakládání 
s kaly z ČOV nejsou jednotné, stejně tak 
nejsou stejná ani kritéria pro mikrobio-
logické indikátory v  kalech z  různých 
ČOV. Navrhované legislativní úpravy 
by měly sjednotit přístup k  hodnoce-
ní i k samotnému nakládání s čistíren-
skými kaly.

Několik poznámek k  rozšíření a  cho-
vání „koupáče obecného“ v  ČR (P.  Pu-

mann, T. Pouzarová, M. Myšáková, M. 
Lustigová, K. Žejglicová a  H. Jeligová, 
SZÚ Praha): V  příspěvku jsou shrnuty 
dílčí výsledky, týkající se počtu a  roz-
ložení přírodních vod ke koupání v ČR 
a  počtu a  chování lidí. Pro účely této 
studie byly využity výsledky dotazníko-
vých šetření ze studie HELEN, výsledků 
pitných a koupacích vod IS PiVo a z ak-
tuálně řešeného projektu.

Jak vodácké závody ovlivnily kvali-
tu v  řece Vltavě pod VN Lipno (J. Potu-
žák, J. Langhans a J. Duras, Povodí Vl-
tavy, s.p.): Podrobný monitoring jakos-
ti vody byl uskutečněn před konáním 
mistrovství ČR ve  slalomu na  divoké 
vodě. Cílem bylo posouzení rizik spo-
jených s vypouštěním velkého objemu 
vody základovou výpustí (bezkyslíka-
tá hypolimnetická vrstva s přítomností 
volného sulfanu). Výsledky bylo zjiště-
no, že těsně pod hrází dochází k výraz-
né saturaci, rovněž i testy akutní toxici-
ty na rybách neprokázaly ve vypouště-
né vodě letální poměry sulfanu.

Hodnocení ekologického stavu a bio-
logické ukazatele. Co nám říkají prv-
ní zkušenosti (J. Duras, I. Skála, T. Bešta 
a D. Kortan, Povodí Vltavy, s.p.): Příspě-
vek se věnuje nejasným a  nedořeše-
ným otázkám hodnocení ekologické-
ho stavu tekoucích vod podle biologic-
kých a fyzikálně chemických ukazatelů. 

Vliv klecového chovu ryb na  jakost 
vody v  nádrži Nechranice (J. Hejzlar, J. 
Borovec, V. Zahrádka a  P.  Rosendorf, 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Povodí 
Ohře, s.p., VÚV T.G.M., v.v.i.): V eutrofní 
nádrži Nechranice byl posuzován vliv 
klecového chovu ryb na  kvalitu vody. 
Bylo zjištěno, že sice příspěvek kleco-
vého chovu ryb k  bilanci eutrofi zač-
ní účinných forem fosforu je relativ-
ně malý, ale jeho vliv na  kvalitu vody 
nelze zanedbat. Chov působí bezpro-
střední znečištění a za určitých hydro-
logických a klimatických podmínek při-
spívá k eutrofi zaci nádrže a ke kritické-
mu zhoršování kvality vody pro rekre-
aci a koupání.

Pelhřimov – Bilance velkého bodové-
ho zdroje v povodí VN Švihov a vliv opat-
ření na  biologických rybnících (J. Du-
ras, M. Marcel, V. Novotná a  V. Šebes-
ta, Povodí Vltavy, s.p., KEMIFLOC, a.s., 
VODAK Humpolec): Na ČOV Pelhřimov 
nebylo při rekonstrukci dostatečně 
vhodně vyřešeno nakládání s odlehčo-
vanými odpadními vodami a tím došlo 
k  silnému přetížení biologických ryb-
níků pod čistírnou. Situace v rybnících 

Zaznamenali sme
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byla udržována několika opatřeními, 
z  nichž nejdůležitějším bylo masivní 
dávkování dusičnanu vápenatého. Po-
tvrdil se pozitivní vliv dusičnanových 
iontů na  funkci zatěžovaného rybnič-
ního ekosystému. Pro správné fungo-
vání biologických rybníků je nezbytná 
adekvátní rybí obsádka a řešení odleh-
čovaných odpadních vod.

Změna vstupu fosforu do vodárenské 
nádrže Švihov a  jejího povodí v  období 
rekonstrukce ČOV Pelhřimov (J. Dobiáš, 
J. Duras a K. Forejt, Povodí Vltavy, s.p.): 
V příspěvku jsou uvedeny změny vstu-

pu živin do povodí VN Švihov v období 
rekonstrukce ČOV Pelhřimov. Srovná-
ní odnosů živin za uplynulé roky doklá-
dá, že přísun dusíku z plošných zdrojů 
je oproti aktivním formám fosforu zá-
vislý na hydrologické situaci. Vypočíta-
né odnosy celkového fosforu získané 
kontinuálním a  diskrétním vzorková-
ním před vzdutím VN Švihov byly vy-
jma extrémních hydrologických udá-
lostí srovnatelné.

Intenzivní rozvoj sinic v  oligo-mezo-
trofní nádrži Landštejn (R. Geriš a D. Ko-
sour, Povodí Moravy, s.p.): VN Land-
štejn patří mezi nejkvalitnější zdroje 
pitné vody v povodí Moravy, vyznačuje 
se vysokou průhledností, nízkou kon-
centrací chlorofylu-a a  biomas. V  roce 
2014 se na  nádrže masivně pomnoži-
la sinice Dolichospermum, která tvoři-
la dlouhotrvající vodní květ. Jedná se 
o  nezvyklý jev, jehož jednou z  příčin 
může být teplá a suchá zima bez ledo-
vé pokrývky.

Hodnocení jakosti vody vybraných 
toků na  Blanensku (P.  Oppeltová a  J. 
Najman, Mendelova univerzita v Brně): 
Cílem práce byla analýza vybraných 

ukazatelů jakosti drobných vodních 
toků Semíč a  Sebránek a  zhodnocení 
výsledků s  limity dle platné legislati-
vy. Analyzováno bylo železo, dusík du-
sičnanový, dusík amoniakální, sírany, 
chloridy, CHSKCr, celkový fosfor, celko-
vý dusík, mangan a vybrané těžké kovy 
– zinek, měď a  hliník. Extrémní nárůst 
byl zjištěn u  mědi, kde zjištěné kon-
centrace několikanásobně překračova-
ly normy environmentální kvality NV č. 
61/2003 Sb. 

Dochází ke změnám základních hyd-
rochemických ukazatelů na  horním 

toku řeky Labe? (Z. Nováková a N. Str-
nadová, VŠCHT ÚTVP Praha): Od  pra-
mene řeky Labe až po soutok s Medvě-
dím potokem nad Špindlerovým Mlý-
nem bylo hodnoceno 21 odběrových 
profi lů prostřednictvím hydroche-
mických ukazatelů - pH, konduktivity, 
koncentrace celkového organického 
uhlíku, CHSKMn, hodnoty UV254 a  kon-
centrace vybraných kationtů aniontů. 
Tyto ukazatele byly porovnány s  od-
stupem 4 let, roku 2010 a 2014. Hod-
noty sledovaných ukazatelů byly srov-
natelné, žádná významná změna ne-
byla prokázána.

Nárůst biofi lmů na  různých typech 
materiálů při úpravě vody (V. Škopo-
vá a  J. Říhová Ambrožová, VŠCHT 
ÚTVP Praha): Materiály jsou v  sou-
časné době vybírány pouze na  zákla-
dě vyhlášky č. 409/2005 Sb., kde jsou 
hodnoceny z hlediska technických pa-
rametrů (barva, pach a  uvolnění lá-
tek), ale vůbec zde není ošetřen vliv 
materiálu na  podporu růstu mikroor-
ganismů. Ty mohou způsobovat ne-
jen hygienické, ale také organolep-
tické závady, které jsou v  pitné vodě 

i  při její úpravě nežádoucí. Testová-
ny byly: mosaz, sklo, polyetylen a ne-
rezová ocel s  broušeným a  mořeným 
povrchem. Jako testované vody byly 
vybrány, vody z  běžné úpravny vod, 
voda surová, s nadávkovaným koagu-
lantem, po  fi ltraci a  po  hygienickém 
zabezpečení. Dodržovány byly také 
dané podmínky testování. Jako nejo-
dolnější materiály k  nárůstu biofi lmů 
byly vyhodnoceny mosaz a  sklo, na-
opak jako nejméně vhodné byly shle-
dány polyetylen, který může podpo-
rovat nárůst zejména svým složením, 

jako zdroj substrátu a  nerezová ocel, 
která je vhodná pravděpodobně kvů-
li drsnosti upraveného povrchu a tím 
podporuje uchycení substrátu a  ná-
sledně mikroorganismů.

Optimalizace identifi kace poly-P bak-
terií v  aktivovaných kalech (L. Chovan-
cová, I. Růžičková a  H. Šedivá, VŠCHT 
ÚTVP Praha): Práce je zaměřená na po-
rovnání postupů identifi kace poly-
-P bakterií (polyfosfát akumulujících) 
rodu Accumulibacter. Pro detekci a vzá-
jemné porovnání byla použita klasic-
ká barvicí Neisserova metoda a  me-
toda molekulární biologie FISH (fl u-
orescenční in situ hybridizace) s  vyu-
žitím 3 genových sond. Pro možnost 
porovnání jednotlivých způsobů de-
tekce cílových bakterií byly snímky po-
řízené během mikroskopické analýzy 
využity pro kvantifi kaci.

Biologická rozložitelnost účinných 
látek vybraných léčivých přípravků (I. 
Prokešová, V. Sýkora, I. Karpíšek a  L. 
Fuka, VŠCHT ÚTVP Praha): Příspě-
vek je zaměřený na výsledky aerobní 
biologické rozložitelnosti vybraných 
účinných látek využívaných ve  far-
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macii jako součást léčivých příprav-
ků. Bylo vybráno 5 látek (kofein, pa-
racetamol, kyselina acetylsalicylová, 
dioktyl sulfokcinát sodný, difenhydr-
amin hydrochlorid), které byly podro-
beny metodě stanovení BSK dle ČSN 
ISO 10707 a  metodě stanovení anor-
ganického uhlíku v těsně uzavřených 
lahvičkách dle ČSN ISO 14593. Snadná 
biologická rozložitelnost byla potvr-
zena pouze u kofeinu a kyseliny ace-
tylsalicylové.

Stanovení aerobní rozložitelnosti al-
ternativních sladidel v  otevřeném sys-
tému (L. Fuka, V. Sýkora a  I. Prokešo-
vá, VŠCHT ÚTVP Praha): Práce nava-
zuje na  provedená pozorování emise 
sladivých látek do prostředí s cílem od-
povědět otázku ekologické vhodnos-
ti použití jednotlivých sladivých látek. 
Pro sledování biologické rozložitelnos-
ti bylo vybráno skupinové stanove-
ní TOC. Steviosid, rebaudiosid a cykla-
mát jsou za podmínek zkoušky poten-
ciálně biologicky rozložitelné. Neotam 
a  acesulfam K  v  případě prodloužení 
doby inkubace lze označit za potenci-
álně biologicky rozložitelné. Jako perzi-
stentní lze považovat sukralózu. 

Snížení počtu mikroorganismů 
a  hodnot TOC pomocí UV záření (H. 
Šveda, J. Říhová Ambrožová, P.  Kůs 
a  V. Škopová, VŠCHT ÚTVP Praha, 
Centrum výzkumu Řež s.r.o.): Tato 
práce vzniká ve spolupráci s Centrem 
výzkumu v  Řeži a  zabývá se redukcí 
TOC (celkový organický uhlík) a  bio-
logického oživení v  chladících vo-
dách energetického průmyslu pomo-
cí UV záření. UV záření se zde využí-
vá díky jeho četným výhodám jako je 
snadná instalace, údržba a bezobsluž-
ný provoz, UV záření je šetrné k život-
nímu prostředí, nevytváří nebezpeč-
né vedlejší produkty a  v  neposled-
ní řadě eliminuje rizika při zacházení 
s  chemikáliemi a  podobně. Chladicí 
systém musí být též chráněn proti ko-
rozi, vzniku úsad a  proti biologickým 
nečistotám (biofi lmům). Proto je nut-
ná úprava chladící vody, která zajistí 
bezproblémový chod zařízení. Vzorky 
chladicích vod jsou odebírány z uhel-
né elektrárny v Ledvicích. Je sledován 
účinek UV záření na biologické ožive-
ní a hodnoty TOC. 

Detekce mikroorganismů degradu-
jících ropné látky na  médiu obsahují-
cím vodní sklo jako ztužovací prvek (M. 
Doláková a  J. Chumchalová, VŠCHT 
ÚCHOP Praha): V práci byl agar nahra-

zen vodním sklem, čímž bylo vytvo-
řeno kultivační médium, které vyka-
zuje vhodné fyzikální vlastnosti. Toto 
médium je vhodné pro sledování růs-
tu mikroorganismů v přítomnosti rop-
ných látek anebo pro detekci jejich 
degradace.

Monitoring srážkových vod na území 
KRNAP 1985 – 2014 (M. Kostorková, N. 
Strnadová a Z. Nováková, VŠCHT ÚTVP 
Praha): Na  základě velkého souboru 
dat, který představuje monitoring kva-
lity dešťových vod, byla prokázána vý-
znamná závislost objemu srážek s nad-
mořskou výškou, čím výše je položené 
odběrové místo, tím vyšší je objem srá-
žek. Hodnota pH má vzrůstající trend, 
do  roku 2009 byly srážkové vody ky-
selého charakteru, od  roku 2010 tato 
hodnota stoupá. Konduktivita má kle-
sající charakter, dusičnany se mírně 
zvyšují, ve srážkové vodě jsou majorit-
ní sírany, dusičnany a minoritní amon-
né ionty. 

Toxické působení léčiv na  vybrané 
organismy (V. Trousil, Z. Blažková, E. 
Slehová, J. Palarčík a J. Cakl, Univerzita 
Pardubice, Ústav environmentálního 
a  chemického inženýrství): Chronická 
toxicita léčiv se v současné době stu-
duje na  nižších organismech D. mag-
na, H. attenuata, rostlinách Lemna 
a  řasách. Nevýhodou testů je, že ne-
postihují informaci o  působení smě-
si léčiv na studovaný organismus. Lé-
čiva se v  životním prostředí vyskytují 
ve směsích, výsledný účinek může být 
zcela odlišný od  toxického působení 
jednotlivé látky. Proto se v  této prá-
ci zjišťoval vliv směsi léčiv na  rostlin-
né druhy Lemna, Sinapis a  řasu Pseu-
dokirchneriella.

Determinácia účinku kovov vo vod-
nom prostredí prostredníctvom rias 
(A. Fargašová, Univerzita Komenské-
ho, Katedra environmentálnej eko-
lógie): Na  sladkovodní řase Scendes-
mus quadricauda byl zjišťován inhibič-
ní účinek směsi kovů Cd s Cu a Fe. Pa-
rametry hodnocení inhibičního účinku 
byl počet buněk a koncentrace chloro-
fylu-a,b. Zjišťován byl synergický i an-
tagonistický účinek kovů. Všechny tes-
tované kovy vykazují inhibici obsahu 
chlorofylu. Cd a  Cu silně inhibují růst 
buněk řas. 

Biocidní aktivita nanočástic stříbra 
na  čistírenské kaly (P.  Čiháková, J. Ří-
hová Ambrožová, V. Škopová a T. Čer-
ný, VŠCHT ÚTVP Praha): Časté aplikace 
nanočástic v praxi s sebou nesou rov-

něž velmi diskutovaná rizika. Různými 
cestami mohou vstupovat nanočásti-
ce do  životního prostředí, kde před-
stavují riziko pro jim vystavené orga-
nismy. Spolu s odpadní vodou se do-
stávají na čistírny odpadních vod, kde 
mohou negativním způsobem ovliv-
ňovat proces čištění. Práce se zamě-
řuje na studium a zkoumání vlivu na-
nočástic stříbra na různé typy čistíren-
ských kalů. Bylo provedeno stanove-
ní kultivovatelných mikroorganismů 
s optimem růstu při 22 °C a 36 °C a sta-
novení indikátorů fekálního znečiště-
ní (Escherichia coli, koliformní bakterie 
a enterokoky).

Vliv organického substrátu na  auto-
trofní denitrifi kaci činností bakterií Thio-
bacillus denitrifi cans (Z. Blažková, E. Sle-
hová, E. Erbanová, V. Trousil, M. Slezák, 
J. Palarčík a J. Cakl, Univerzita Pardubi-
ce, Ústav environmentálního a chemic-
kého inženýrství): Bakterie Thiobacillus 
denitrifi cans jsou z hlediska ochrany ži-
votního prostředí velmi důležité, pro-
tože mají denitrifi kační schopnost, kte-
rou by bylo možné využít i  jako alter-
nativní zdroj odstraňování dusičnanů 
odpadní vody. V práci byl sledován vliv 
organického substrátu (brenta, etanol, 
glukosa) na účinnost a průběh denitri-
fi kačních pochodů. Z hlediska rychlosti 
odbourávání dusičnanů a dusitanů má 
přítomnost organických látek negativ-
ní vliv na  průběh denitrifi kačních po-
chodů.

Určení vhodnosti kyseliny pro stano-
vení dle ČSN 75  7455 (L. Fuka, V. Sýko-
ra, I. Prokešová, M. Vojtíšková a H. Kuja-
lová, VŠCHT ÚTVP Praha): V práci je na-
vržen postup pro predikci chování zá-
kladních kyselin (kyseliny fosforečné 
a kyseliny sírové), z nichž je připravová-
no jedno z hlavních činidel pro stano-
vení dusičnanů ve vodním prostředí. 

Použitá literatura: Vodárenská bio-
logie 2015, 4.-5. února 2015, Praha, 
Česká republika, Říhová Ambrožová 
Jana, Petráková Kánská Klára (Edit.), str. 
168, ISBN 978-80-86832-83-8, © Vodní 
zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chru-
dim 2015.

Důležité sdělení! Zveme Vás na 32. 
ročník konference Vodárenská bio-

logie 2016, který se bude konat v pro-
storách hotelu DAP v Praze Dejvicích v  
únoru 2016. 

Foto: http://www.ekomonitor.cz/
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Výstava POVODEŇ ’74
pred a po v átriu MŽP SR

Pred viac ako 40-timi rokmi, v druhej polovici októbra 1974, sa mestom pod Urpínom prehnala 1 000-ročná voda, ktorá 

spôsobila najväčšiu povodeň v novodobej histórii Banskej Bystrice. 4 podniky zničila, 27 poškodila, vyše 40 kilometrov ciest 

zostalo neprejazdných a 267 domov sa ocitlo pod vodou.

Výstava, ktorú pripravil banskobys-
trický odštepný závod Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. p. v spo-
lupráci so Stredoslovenským múzeom 
v Banskej Bystrici, mapovala nielen ná-
sledky tejto povodne, ale približova-
la aj históriu povodní v meste. Na po-
vodeň pred 40-timi rokmi si veľmi živo 
pamätá ešte mnoho Banskobystriča-
nov. Fotografi e 20-tich z nich súčasne 
pomohli dotvoriť pestrú a  historicky 
veľmi hodnotnú dokumentačnú mo-
zaiku, pozostávajúcu z archívnych do-
kumentov Stredoslovenského múzea, 
ale aj odštepného závodu Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, kto-
rý vtedy fungoval pod názvom štátny 
podnik Povodie Hrona a počas povod-
ne i po nej vykonával potrebné zabez-
pečovacie práce. Výstava „POVODEŇ 
74 pred a po“ bola sprístupnená počas 
januára v  átriu hlavnej budovy Minis-
terstva životného prostredia. 

Zdroj: www.minzp.sk

Fo
to

: M
gr

. Ľ
ub

oš
 K

rn
o 

- V
er

ni
sá

ž 
vý

st
av

y 
Po

vo
de

ň 
74

 –
 p

re
d 

a 
po

 v
 á

tr
iu

 M
ŽP

 S
R



3 – 4  2015   Vodohospodársky spravodajca 23

Zaznamenali sme

Aktívna ochrana pred povodňami

Svetový deň mokradí

Ministerstvo životného prostre-
dia zorganizovalo pri príležitosti Sve-
tového dňa mokradí v  átriu hlav-
nej budovy v Bratislave výstavu s ná-
zvom Život vtákov Podunajska. Výsta-
va bola súčasťou projektu európskeho 
programu LIFE+ Ochrana ohrozených 
druhov vtákov v  prirodzených 
biotopoch vnútrozemskej delty 
Dunaja. Súčasťou aktivít k tomuto dňu 
patrilo aj premietanie fi lmov. Väčšina 
z nich pochádzala z videotéky Sloven-
skej agentúry životného prostredia. 
Premietanie zahŕňalo aj blok krátkych 
fi lmov v  pôvodnom znení (niektoré 
s titulkami), ktoré mala verejnosť mož-
nosť vidieť v rámci 8. európskeho ram-
sarského zasadnutia v  októbri minu-
lého roku v  tirolskom Kufsteine v  Ra-

kúsku. Filmy sa snažia priblížiť krásu 
a úžitky mokradí, ktoré poskytujú, ich 
príspevok k adaptácii na zmenu klímy, 
kultúrne aspekty, dôležitosť ich obno-
vy a života v nich.

K  oslavám Svetového dňa mokradí 
sa pripojili aj rezortné organizácie Mi-
nisterstva životného prostredia SR – 
Štátna ochrana prírody SR, Slovenská 
agentúra životného prostredia a  Vý-
skumný ústav vodného hospodár-
stva. Správa Národného parku Sloven-
ský raj pripravila pre žiakov základných 
a stredných škôl počas februára a mar-
ca sériu besied nazvaných Mokrade 
Slovenska. Správa Národného parku 
Nízke Tatry školákom ponúkla exkurzie 
k  chráneným mokradiam v  lokalitách 
Pohorelá a Telgárt. Správa Národného 

parku Veľká Fatra zorganizovala bese-
dy na tému mokradí pre školy v regió-
ne Turca.

Ďalšie podujatie zahŕňajúce 
problematiku mokradí – interaktívnu 
výstavu Voda je život, ktorej tvorcom 
je Výskumný ústav vodného hospodár-
stva s  partermi – Slovenská agentúra 
životného prostredia a DAPHNE – Inšti-
tút aplikovanej ekológie, bude možné 
navštíviť od polovice marca až takmer 
do  konca októbra 2015 v  priestoroch 
Detského múzea v  Bratislave. Výstava 
bola súčasťou projektu Európskej únie 
LIFE realizovaného do roku 2013 a spo-
lufi nancovaného Ministerstvom život-
ného prostredia SR.

Zdroj: www.minzp.sk

Vláda SR schválila, že projekt Aktívne protipovodňové opatrenia posúdi Brusel. Stalo sa tak na návrh ministerstva životného 

prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie. Cieľom projektu je posilniť aktívnu ochranu pred povodňami 

na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. Na efektívnejší boj proti povodniam by mali záchranné zložky a vodohospodári 

získať moderné vybavenie za vyše 63 miliónov eur.

Mokrade sú domovom pre viac ako 100 tisíc sladkovodných druhov živočíchov a rastlín, čistia vodu a fi ltrujú z nej nebezpeč-

né odpadové látky. Dopĺňajú zásoby podzemnej vody, ako dôležitého zdroja pitnej vody pre ľudstvo. Reč je o mokradiach 

– teda územiach, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Svetový deň mokradí si svet 

pripomína 2. februára ako pripomienku na podpis Dohovoru o mokradiach medzinárodného významu, známy aj ako Ram-

sarský dohovor. Mottom tohtoročných akcií boli Mokrade pre našu budúcnosť (Wetlands for our Future). Pri tejto príležitosti 

rezort životného prostredia pripravil viacero podujatí, zameraných predovšetkým na školopovinné deti. 

Z celkovej sumy 63 111 175 eur má 
na  projekt sumou 9  466  677 eur pri-
spieť štát zo štátneho rozpočtu. Zvyš-
ných 53 644 498 eur má poskytnúť Eu-
rópska únia prostredníctvom Ope-
račného programu Životné prostre-
die. Získané fi nancie pôjdu prevažne 
do nákupu technického vybavenia pre 
príslušníkov Hasičského a  záchranné-
ho zboru, dobrovoľných hasičských 
zborov, ako aj pre vodohospodárov 
zo Slovenského vodohospodárske-
ho podniku. Na  lokálnej úrovni získa 

dotáciu na  vybavenie pre dobrovoľ-
ných hasičov 621 obcí. Na regionálnej 
úrovni majú jednotky Hasičského a zá-
chranného zboru získať 1  229 kusov 
techniky a vodohospodári ďalších 129 
kusov. Na  národnej úrovni tiež hasiči 
dostanú 97 vysoko špecializovaných 
zariadení. To má prispieť k  zabezpe-
čeniu ochrany života, zdravia a majet-
ku občanov a  taktiež sociálnej a  eko-
nomickej infraštruktúry. Rovnako má 
projekt zvýšiť bezpečnosť zasahujú-
cich jednotiek.

Operačný program Životné pros-
tredie je programový dokument Slo-
venskej republiky pre čerpanie pomo-
ci z  fondov Európskej únie pre sektor 
životného prostredia na  roky 2007 až 
2013. Projekty z  operačného progra-
mu však môžu byť fi nancované ešte 
dva roky po  skončení programového 
obdobia, teda do konca roka 2015. Slo-
vensko má spolu dostať z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a  Kohéz-
neho fondu 1 820 000 000 eur.

Zdroj: www.minzp.sk
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Kontaktná adresa:
Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1, Slovensko

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 Bratislava v spolupráci 
s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských 
spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, 
Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS

Vás pozývajú na
9. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

13. – 15. 10. 2015  Podbanské

Rekonštrukcie stokových sietí 
a čistiarní odpadových vôd 

Program konferencie je zameraný na následné oblasti:
  legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
  rekonštrukcia, intenzifi kácia a obnova stokových sietí a ČOV
  ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV vrátane využitia 

prostriedkov z fondov EÚ
  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 stavy a havárie
  špecifi ká prevádzky priemyselných ČOV 
  nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove stokových sietí a ČOV
  materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
  optimalizácia, automatizácia a riadenie procesov

Dôležité termíny:
31. 5. 2015  zaslanie abstraktov príspevkov
15. 7. 2015  oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov pre autorov 

príspevku, rozoslanie programu a záväzných prihlášok 
10. 9. 2015 zaslanie príspevkov
13. –15. 10. 2015 9. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské 
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Adresa pro korespondenci: 

CSlab spol. s r.o., 

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, Česká republika 
Tel.: +420 224 453 124, Fax: +420 224 453 124, Mobil: + 420 777 970 693 

E-mail: cslab@cslab.cz, prihlasky@cslab.cz
http://www.cslab.cz/vzdelavani/item/214-hydroanalytika-2015-i-cirkular

Konference

HYDROANALYTIKA 2015
nové směry, poznatky a zkušenosti v analytické chemii vody

CSlab spol. s r.o. akreditovaný poskytovatel zkoušení způsobilosti laboratoří a pořadatel vzdělávacích 
akcí, Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha a Odborná skupina pro analýzy a měření CzWA 
organizují ve dnech 15. – 16. září 2015 v Hradci Králové šestou odbornou konferenci  HYDROANALYTIKA 
2015, zaměřenou na analytickou chemii vody. Pozornost bude věnována všem druhům vod. 

Cílem konference je rozšířit informovanost a zlepšit spolupráci mezi pracovníky hydroanalytických la-
boratoří, výzkumných pracovišť, škol a správních orgánů tak, aby mohly být zhodnoceny kritické při-
pomínky ke stávajícím normám, nařízením a vyhláškám. 

Tématické okruhy konference: 
  Problematika hydroanalytiky ve vztahu k legislativě EU 
  Hydroanalytické metody v normách a legislativě ČR 
  Hydroanalytické metody – novinky, vylepšení dosavadních metod 
  Nové polutanty a jejich analýza 
  Vzorkování vod 
  Zkoušení způsobilosti a akreditace hydroanalytických laboratoří 

Možnosti prezentace: 
  přednáška (rozsah 20 min) + příspěvek do sborníku 

(rozsah max. 10 stran) 
  plakátové sdělení + příspěvek do sborníku (rozsah max. 6 stran) 
  fi remní prezentace (dle dohody)

Důležité termíny: 
30. 3. 2015 vrácení vyplněného I. cirkuláře s uvedením názvu a abstraktu příspěvku 
30. 4. 2015  informace autorům o přijetí nebo zamítnutí příspěvku 
30. 6. 2015   konečný termín odevzdání příspěvku do sborníku a zaslání podkladů pro 

inzerci ve sborníku 
31. 8. 2015   uzavření závazných přihlášek na konferenci, předběžný termín pro úhradu 

vložného 
15. – 16. 9. 2015  termín konání konference
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Nórske fondy pomôžu hornej Nitre

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

Znížiť zraniteľnosť obyvateľov hornej 
Nitry pred povodňami, zvýšiť komplex-
nosť prevencie nielen voči povodniam, 
ale aj suchu a v neposlednom rade do-
siahnuť aj lepšiu odolnosť tamojšieho 

ekosystému voči klimatickým zmenám 
je cieľom protipovodňových opatrení, 
ktoré sa začali budovať v 13-tich lokali-
tách tohto regiónu. Realizáciu projektu, 
ktorý je podporovaný Finančným me-
chanizmom Európskej únie – tzv. Nór-
skymi fondmi odštartovali pracovníci 
Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku, š. p. úvodným seminárom 28. ja-
nuára 2015 v Novákoch. Na seminári sa 
okrem predstaviteľov SVP, š. p. na čele 
s generálnym riaditeľom štátneho pod-
niku Ing. Mariánom Supekom zúčastnil 
aj primátor mesta Handlová – Ing. Ru-
dolf Podoba a primátor Novák – Daniel 
Daniš. Obidve hornonitrianske sídla, 
ktoré boli v auguste 2010 ťažko skúša-
né bleskovou povodňou sú totiž part-
nermi slovenských vodohospodárov 
v tomto projekte.

Projekt v  celkovej hodnote viac 
ako 3 milióny 760 tisíc eur bol schvá-

lený už 30. apríla minulého roka. Od-
vtedy piešťanský odštepný závod Slo-
venského vodohospodárskeho podni-
ku, ktorý nesie bezprostrednú zodpo-
vednosť za protipovodňové opatrenia 

na hornej Nitre, zabezpečoval vypraco-
vanie projektovej dokumentácie a zís-
kanie územných rozhodnutí a  staveb-
ných povolení na  jednotlivé stavebné 
opatrenia. Územné rozhodnutia sú už 
vydané, zostáva ešte ukončiť niektoré 
stavebné konania a  vo verejnom ob-
starávaní vybrať najlepšieho dodávate-
ľa stavebných prác tak, aby dielo bolo 
po  stavebnej stránke do  konca tohto 
roku aj ukončené. „Celá protipovod-
ňová výstavba na  hornej Nitre bude 
pozostávať z 13-tich čiastkových pro-
tipovodňových opatrení, z ktorých 10 
bude zabezpečovať Slovenský vodo-
hospodársky podnik a zvyšné tri stav-
by mestá Nováky a  Handlová“ uvie-
dol generálny riaditeľ SVP, š. p. Ing. Ma-
rián Supek a  dodal, že „projekt bude 
komplexnejšie riešiť povodie troch 
riek – Nitry, Bebravy a Handlovky. Sú-
časťou projektu, okrem tých drobnej-

ších opatrení budú aj rekonštrukcie 
poldra a  jednej vodnej nádrže, kto-
ré sa v  súčasnosti nedajú využívať 
na plnú kapacitu. Veríme, že sa tými-
to opatreniami podstatne zlepší pro-

tipovodňová situácia na hornej Nitre, 
kde sa povodne opakujú takmer s ur-
čitou pravidelnosťou. Predsa je vý-
hodnejšie vynakladať peniaze na pre-
venciu, ako potom sanovať násled-
ky povodní“ – skonštatoval pre médiá 
na  brífi ngu šéf slovenských vodohos-
podárov Ing. Marián Supek. 

13 stavieb protipovodňovej ochra-
ny na  hornej Nitre bude mať rôzny 
charakter. Napríklad v  Žitnej Radiši 
sa na  vodnom toku Rakovec vybudu-
je prehrádzka so stabilizáciou koryta, 
v Rybanoch na Bebrave vzniknú vodo-
zádržné objekty, na  Nadlickom poto-
ku bude potrebné sfunkčniť existujú-
ci polder, vo Veľkých Uherciach opraviť 
vodnú nádrž no a významné stabilizač-
né a  vodozádržné stavby budú reali-
zované aj na  vodnom toku Handlov-
ka, a to jednak v samotnom intraviláne 
mesta Handlová, ktorá bola katastro-

Vodohospodári odštartovali budovanie protipovodňových stavieb 
v povodiach Nitry, Bebravy a Handlovky

Úvodným seminárom v Novákoch ofi ciálne odštartovali projekt budovania protipovodňovej ochrany na hornej Nitre.

Partnerom vodohospodárov v tomto projekte sú aj 
mestá Nováky a Handlová. Na obr. primátor Handlovej 
Ing. Rudolf Podoba.
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fálne postihnutá najmä augustovou 
povodňou v roku 2010, ale aj na príto-
koch Handlovky, ako napríklad na  Ja-

lovskom potoku, Račom potoku, alebo 
potoku Horeňovo. 

Pri hodnotení a výbere oblastí na re-
alizáciu týchto protipovodňových 
opatrení sa zohľadňovala najmä prav-
depodobnosť povodňového rizika, ale 
aj  stav a  účinnosť existujúcich objek-
tov a zariadení protipovodňovej infraš-
truktúry na tamojších vodných tokoch. 
Pri rozhodovaní zavážila aj povodňo-
vá skúsenosť z  augusta 2010, keď len 
na vodnom toku Handlovka a jej príto-
koch spôsobila povodeň škody za  3,7 
milióna eur. 

Výzvu na  získanie grantu z  Nór-
skych fondov vyhlásil Úrad vlády Slo-
venskej republiky v programe Prispô-
sobenie sa zmene klímy – prevencia 
povodní a sucha. Spolu so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, kto-
rý je prijímateľom grantu, sú partner-
mi mestá Handlová a  Nováky, ktoré 

sa na  fi nancovaní svojich projektoch 
musia taktiež podieľať 15-timi per-
centami, ako aj vodohospodári. Z cel-
kovej sumy, ktorá nesmie presiahnuť 
3 764 500 eur poskytnú Nórske fondy 
takmer 3 milióny 200 tisíc eur. Sloven-
ský vodohospodársky podnik prispe-
je na 10 stavieb sumou vyše 444 tisíc 
eur, mesto Handlová na vodozádržné 
opatrenia na  potoku Handlovka v  in-
traviláne mesta takmer 58 tisíc eur 
a  Nováky na  protipovodňové opatre-
nia na Lelovskom potoku a starom ra-
mene Nitry v Novákoch viac ako 62 ti-
síc eur. 

Výstupy z  realizácie tohto projek-
tu sa však súčasne stanú aj podkla-
dom pre územné  plánovanie, resp. 
pre zapracovanie do  programov hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja miest 
a obcí na hornej Nitre. 

Foto: Mgr. Ľuboš Krno

Voda z Handlovky a ďalších jej prítokov sa v auguste 2010 valila námestím i ulica-
mi Handlovej.

Povodeň v auguste zdevastovala aj prítoky Handlovky. Na obr. ľavostranný prítok 
Handlovky – Račí potok.

V rámci projektu čaká na opravu aj vodná nádrž vo Veľkých Uherciach.Na vodnom toku Nitra v Novákoch pribudnú vodozádržné opatrenia.

Sfunkčniť bude potrebné aj poškodený polder na 
Nadlickom potoku v Nadliciach.
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Výmena krízových dát v povodí Moravy
a Dyje už v automatizovanom režime

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

Slovenskí a moravskí vodohospodári ukončili projekt 
cezhraničnej spolupráce

Zefektívniť, skvalitniť a  rozšíriť exis-
tujúce systémy prenosu hydrologic-
kých krízových dát v hydrologickej ob-
lasti povodí riek Morava a Dyje a všet-
ky získané dáta sprístupniť na interne-
te bolo cieľom projektu cezhraničnej 
spolupráce Slovenskej republiky a Čes-
kej republiky, ktorý bol slávnostne 
ukončený 5. februára 2015 záverečnou 
konferenciou v Skalici. 

Projekt pod názvom „Automatizá-
cia výmeny hydrologických krízových 
dát v hydrologickej oblasti povodí riek 
Morava a Dyje“ realizovali počas uply-
nulých 5-tich rokov pracovníci brati-
slavského odštepného závodu Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 

š. p. a  ich partneri zo štátneho podni-
ku Povodí Moravy. Celková hodnota 
oprávnených nákladov na  tento pro-
jekt predstavovala 1 mil. 550 tis. € bez 

DPH, z ktorých však takmer 1 mil. 290 
tis. € bolo fi nancovaných z  prostried-
kov Európskeho fondu pre regionálny 
rozvoj. 

V  rámci projektu sa vybudova-
la nová vodomerná stanica Chvojni-
ca a  zriadil sa systém dátového pre-
nosu z tejto stanice, ale aj z novozre-
konštruovanej čerpacej stanice v Kop-
čanoch. Zásadnou technologickou 
zmenou prešli aj tri vodohospodárske 
dispečingy – v  Bratislave na  odštep-
nom závode SVP, v Malackách, kde je 
sídlo Správy povodia Moravy SVP, š. 
p. a v Brne, kde sídli český štátny pod-
nik Povodí Moravy. Všetky tri dispe-
čingy boli vybavené najmodernejšou 

počítačovou technikou, servermi, sof-
tvérovými programami a  ďalšími in-
formačnými technológiami, ktoré do-
terajšie dispečerské pracoviská posu-

nuli o  niekoľko rokov dopredu. Nové 
komunikačné prepojenie medzi dis-
pečingami navzájom ale aj smerom 
von na  webové zobrazenie všetkých 
dát na internete má priam strategický 
význam najmä pre predstaviteľov obcí 
a miest, záchranné zložky i povodňo-
vé komisie v danom povodí. Napríklad 
pri potenciálnom povodňovom ohro-
zení sa prostredníctvom celého toh-
to systému starosta obce, povodňový 
technik, či zástupca záchranných zlo-
žiek operatívne dostane k potrebným 
hydrologickým údajom, na  základe 
ktorých môže potom urýchlene prijí-
mať nevyhnutné opatrenia. To zna-
mená, že sa napríklad rýchlo vie roz-

hodnúť, či bude treba vyhlásiť druhý, 
resp. tretí povodňový stupeň, koľko 
ton piesku bude treba navoziť, koľko 
vriec zabezpečiť a ako personálne or-

V rámci projektu sa vybudovalo aj nové dispečerské pracovisko na odštepnom závode SVP, š. p. v Bratislave s úplne 
novou technológiou výmeny a spracovania dát.

Nová limnigrafi cká stanica na vodnom toku Chvojnica 
v Trnovci zabezpečí automatizovaný prenos vodného 
stavu priamo do dispečingu v Malackách.
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ganizovať záchranné a  zabezpečova-
cie práce počas povodne. 

Vodohospodárske skúsenosti po-
tvrdzujú staré známe pravidlo, že po-
vodni sa vždy dokážeme lepšie ubrá-
niť, keď sme na ňu pripravení. Klasic-
kým príkladom môže poslúžiť situá-
cia na  Dunaji spred necelých dvoch 
rokov. V  druhé júnové ráno bol Du-
naj v Bratislave ešte pokojný a „nič sa 
nedialo“. Hydrometeorológovia a  vo-
dohospodári však už vedeli, že Dunaj 
na rakúsko-nemeckých hraniciach za-
plavil mesto Passau a povodňová vlna 
smeruje   k  nám. Slovenský vodohos-
podársky podnik preto ihneď, i  na-
priek nedeľnému voľnu, začal so sta-
vaním mobilných hradidiel, ktoré už 
len čakali na rekordné dvíhanie hladi-
ny so 100-ročnými prietokmi. 

Automatizácia výmeny krízových 
dát v  povodí Moravy a  Dyje pomô-
že obidvom partnerským vodohos-
podárskym organizáciám. Ak sa za-
čne rieka Morava dvíhať na  jej hor-
nom konci, okamžite sa môžu na po-
vodňovú situáciu pripraviť aj slovenskí 
partneri v  celom jej ďalšom úseku až 
po sútok s Dunajom. Pre moravských 
vodohospodárov budú zase mimo-
riadne cenné operatívne informácie 
o  zvýšených vodných stavoch a  prie-
tokoch na slovenských prítokoch Mo-
ravy, ako napríklad na  vodnom toku 
Chvojnica či Myjava. 

Foto: Mgr. Ľuboš Krno

Slovensko - Moravský projekt výmeny hydrologických krízových dát ukončila záverečná konferencia – 5. 2. 2015 
v Skalici. 

Riaditeľ odštepného závodu SVP, š. p. v Bratislave Ing. Juraj Fandel (zľava) a jeho námestník Ing. Marián Supek 
ml. (sprava) diskutujú o význame projektu s technicko-prevádzkovým riaditeľom Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, š. p. Ing. Pavlom Virágom.

Miki Fekete
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PREČO JE VODA JEDNÝM Z CIEĽOV TRVALO 
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA?

Napriek pokroku v  plnení Miléniových rozvojových cie-
ľov viac ako 700 miliónov ľudí nemá prístup ku kvalitnému 
zdroju pitnej vody a 2,5 miliarde ľudí chýba prístup k hygie-
ne a sanitácii. Lídri si musia uvedomiť, že samotný prístup 
k zdroju pitnej vody, ktorý vyhovuje po kvalitatívnej a kvan-
titatívnej stránke hygiene a  sanitácii nestačí na  zvýšenie 
bezpečnosti v oblasti vody.
  Nedostatok vody ovplyvňuje život 2,8 miliardy ľudí na ce-

lom svete a na každom kontinente.
  Krízu v oblasti vody uviedlo Svetové ekonomické fórum 

v globálnom meradle ako jedno z najväčších globálnych 
rizík na najbližšie 4 roky.

  Sedemdesiat percent ekonomických strát pri živelných 
katastrofách (vyčíslených na 2,5 bilióna amerických dolá-
rov) je spôsobených priamo alebo nepriamo vodou.
Voda je kľúčovým vstupom a  limitujúcim faktorom na-

šej energetiky, ekonomického rozvoja a  zdravia. Akékoľ-
vek, často ambiciózne, plány na  dosiahnutie potravinovej 

a energetickej bezpečnosti budú aj naďalej vyžadovať zvý-
šený prísun vody. 

SAMOSTATNÝ CIEĽ „VODA”
Samostatný cieľ „Voda” 

v rozvojovej agende po roku 
2015 sústredí globálne úsi-
lie v boji proti kríze v oblasti 
vody. Bez samostatného cie-
ľa by mohlo globálne spolo-
čenstvo problémy týkajúce 
sa vody odsunúť, a  tak ná-
sledne ohroziť ostatné sna-
hy pri rozvoji spoločnosti, ži-
votného prostredia a hospo-
dárstva. 

V  roku 2014, Valné zhromaždenie OSN odsúhlasilo 17 
základných cieľov medzivládnych rokovaní pre rozvojovú 
agendu po roku 2015, vrátane cieľa „Voda”. Plné znenie cie-
ľa pre vodu je:

Stručná informácia o podpore 
samostatných cieľov pre oblasť vody

V   roku 2015 členské krajiny OSN prerokujú zoznam cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals 

– SDG) ako súčasť agendy Spojených národov po  roku 2015. V  tomto kontexte je dôležité, aby sa voda do  tejto agendy 

zahrnula ako priorita, resp. ako opatrenie proti globálnej kríze v oblasti vody. V procese prebiehajúcich rokovaní je preto 

nevyhnutná podpora samostatného cieľa „Voda” práve na úrovni jednotlivých krajín.

Výzva na konanie
  Voda ako súčasť okrúhleho stola SDG: Samostatný cieľ „Voda“ v rozvojovej agende po roku 2015 sústredí a zjed-

notí úsilie venované globálnej kríze v oblasti vody. Bez tohto špeciálneho dôrazu by mohlo hroziť, že celosvetové 
spoločenstvo môže problémy spojené s vodou opomenúť a tým ohroziť ostatné ciele rozvoja spoločnosti.

  Podstatná je podpora na úrovni jednotlivých krajín: Napriek tomu, že odporúčania OSN pre agendu po roku 
2015 obsahujú samostatný cieľ „Voda”, jednotlivé krajiny pokračujú v rokovaní o jeho význame. Práve preto je te-
raz vhodný čas deklarovať dôležitosť vody pre národné hospodárstvo a rozvoj spoločnosti prostredníctvom samo-
statného cieľa „Voda” predstaviteľmi jednotlivých krajín a vlád. 

  Potreba rozšírených partnerstiev: Partnerstvá budú jedným zo spôsobov napĺňania a implementácie cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja. Partnerstvá sú pre vodu kľúčové najmä preto, lebo vodou sa zaoberajú viace-

ré stupne štátnej správy a samosprávy a voda zasahuje do mnohých odvetví, profesií a záujmových skupín. 

Pri rozhodovaní o národných rozvojových cieľoch sa musia zainteresované strany v oblasti vody prizývať 

za diskusný stôl ako kľúčoví a vážení partneri.
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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

CIEĽ Č. 6. ZABEZPEČENIE DOSTUPNOSTI 
A DOSTATKU VODY, HYGIENY A SANITÁCIE PRE 
VŠETKÝCH

Podobne sa ciele navrhli aj pre oblasti súvisiace s vodným 
hospodárstvom vrátane chudoby, zdravia, potravín, ener-
gie, rodovej rovnosti, urbanizácie a ekosystémov. 

AKTÍVNE ZAPOJENIE ZAINTERESOVANÝCH STRÁN
V rokoch 2013 a 2014 Global Water Partnership umožni-

lo sériu stretnutí na národných úrovniach k samostatnému 
cieľu „Voda“. V regióne strednej a východnej Európy sa kon-
zultačné stretnutia konali v  Bulharsku, Poľsku, Rumunsku 
a Slovinsku od marca do apríla 2014. Stretnutí sa zúčastnili 

tisíce ľudí z viac ako 30 krajín za širokej účasti predstaviteľov 
životného prostredia, poľnohospodárstva, plánovania ako 
aj infraštruktúrnych sektorov, vrátane politických predstavi-
teľov, zástupcov vlád a predstaviteľov súkromného a tretie-
ho sektora.

Najdôležitejšie závery z týchto stretnutí sú:
  Široký konsenzus o dôležitosti a nevyhnutnosti samostat-

ného cieľa „Voda“ v rozvojovej agende po roku 2015
  Silná podpora pre komplexnú a previazanú množinu cie-

ľov smerujúcich k pokroku v oblasti vodného hospodár-
stva

  Jasné uprednostnenie fl exibility v  stanovovaní národ-
ných cieľov, podporené jasnou defi níciou pojmov a indi-
kátorov

NASTAL ČAS ...
Práve teraz je rozhodujúci čas, aby jednotlivé vlády vy-

jadrili dôležitosť vody pre národné hospodárstvo a sociálny 
rozvoj ako aj podporu samostatnému cieľu „Voda“.

GWP vyzýva jednotlivých predstaviteľov krajín, aby 

podporili samostatný cieľ „Voda“. 

GWP je pripravené podporiť krajiny v implementácii 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Podľa materiálov GWP pripravila 
Mgr. Gergana Majerčáková, PhD., sekretariát GWP CEE 

Časový harmonogram
Harmonogram diskusie o Rozvojovej agende po roku 
2015 sa zverejnil v decembri 2014. Jednotlivé krajiny 
sa zaviazali, že medzivládne rokovania budú otvore-
né, transparentné a nediskriminačné voči zúčastneným 
stranám. Zoznam kľúčových stretnutí:

  17. – 20. februára 2015 – Deklarácia
  23. – 27. marca 2015 – Ciele
  20. – 24. apríla 2015 – Monitoring
  18. – 22. mája 2015 – Implementácia
  22. – 25. júna 2015 – Deklarácia
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Opustili naše rady

Na prelome rokov 2014 – 2015 sme sa navždy roz-
lúčili s Pánom Učiteľom, zakladateľom Katedry ché-
mie a technológie životného prostredia, profesorom 
Jurajom Tölgyessym. Odišla osobnosť, ktorej celo-
životné dielo je výnimočné. Odišiel človek, ktorého 
sme mali radi a vážili sme si ho, či už ako kolegovia 
alebo ako študenti. 

Pán profesor Tölgyessy sa narodil v  Dunajskej 
Strede. V meste, ktoré okrem iného si uctilo jeho prá-
cu udelením čestného občianstva. Vyštudoval gym-
názium v  Komárne. Chemickú fakultu SVŠT, svoju 
Alma mater, ukončil v  r. 1953. Nastúpil na Katedru 
analytickej chémie a  neskôr na  Katedru rádioché-
mie a  radiačnej chémie. O  tom, že nebol „obyčaj-
ným“ učiteľom a  výskumníkom, svedčí aj to, že už 
ako 37-ročný obhájil veľký doktorát na Lomonoso-
vovej univerzite v Moskve a profesorom sa stal v 42 
rokoch. Pravdepodobne rozhodujúci rok jeho pro-
fesnej kariéry bol 1978, keď na  Chemickotechnolo-
gickej fakulte SVŠT založil Katedru chémie a  tech-
nológie životného prostredia (KCHTŽP). Práve tu sa 
prejavili jeho vizionárske schopnosti. Katedra vznik-
la na  „zelenej lúke“. Nebola tu tradícia, kontakty, 
učebnice, dokonca ani učebne a  laboratóriá. Ob-
klopil sa najbližšími kolegami, premyslel a  ukázal 
smerovanie a  spolu vytvorili renomovanú katedru, 
ktorá začala systematickú výučbu a výskum ochra-
ny životného prostredia a  s  ňou spojených techno-
lógií na  Slovensku. Že to bol úspešný príbeh potvr-
dzuje viac ako 600 absolventov (z ktorých sa väčšina 
uplatnila v  tom, čo študovala), desiatky kníh, tisíce 
publikácií a  najmä stovky technologických apliká-
cií v komunálnom aj priemyselnom sektore. KCHTŽP 
viedol do svojich 65 rokov, keď ukončil svoju akade-
mickú misiu na Slovenskej technickej univerzite. Ďal-
ších 11 rokov strávil na Katedre chémie UMB v Ban-
skej Bystrici, kde založil špecializáciu Environmentál-
na ekológia. Na tejto univerzite mu bol udelený aj ti-
tul profesor emeritus. 

Ak by sme mali detailne zhrnúť jeho odbornú čin-
nosť, rozsah tohto príspevku by musel byť oveľa väč-
ší. Preto uvedieme len to najdôležitejšie. Získal 10 cien 
a  medailí (kde nepochybne tróni celosvetovo uzná-
vaná medaila G. Hevesyho za  prínos pre rádioana-
lytickú chémiu), bol členom vedeckých a redakčných 
rád, členom Akreditačnej komisie SR a odborných ko-
misií ministra školstva, prodekanom, založil renomo-
vaný medzinárodný časopis Journal of Radioanaly-
tical and Nuclear Chemistry, stal sa členom Európ-
skej akadémie vied a umení v Salzburgu a Medziná-
rodnej agentúry pre jadrovú energiu vo Viedni. Čo 
ale najviac dokumentuje jeho pedagogickú a vedec-
ko výskumnú výnimočnosť je počet kníh a odborných 
článkov. Napísal vyše 420 publikácií, 22 patentov, 60 
učebníc a 98 kníh (z toho skoro polovicu v zahraničí). 
Tie knihy neboli len odborné, ale aj vedecko – popu-
lárne. Práve tieto knihy zvyknú byť občas nedocene-
né a pritom ich napísanie je častokrát ťažšie a mož-
no aj dôležitejšie. Učia totiž vážiť si poznanie a prácu 
na poznaní. A v prípade kníh profesora Tölgyessyho 
pomáhali aj k vytváraniu environmentálneho pove-
domia u  verejnosti, ktoré tu predtým nebolo bežné. 
Zhrnuté a podčiarknuté: pán profesor Tölgyessy vy-
tvoril vedecké školy, ktoré nielen prežili, ale stali sa re-
nomované a uznávané, doma aj v zahraničí.

Odchod pána profesora z tohto sveta nás zasia-
hol, ostalo prázdno a  smutno. Nech nás poteší as-
poň to, že sme s ním mohli stráviť časť nášho života, 
že sme sa s ním mohli tešiť a smiať. Úsmev a optimiz-
mus rozdával aj v tých najťažších chvíľach, nedoká-
zal bez nich existovať. 

Ďakujeme Ti, pán profesor.

Kolegovia z Katedry chémie a technológie životného 
prostredia / Oddelenia environmentálneho inžinier-
stva FCHPT STU Bratislava    

Prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.
27. 1. 1931 – 25. 12. 2014
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Voda je príroda

Ekosystémy ležia v srdci globálneho vodného kolobehu
Všetky ekosystémy – vrátane lesov, mokradí, lúk a pasien-

kov, ležia v srdci globálneho kolobehu vody. Zdroje pitnej 
vody závisia od zdravého fungovania ekosystémov a pozna-
nia vodného kolobehu, ktorý je potrebný na dosiahnutie tr-
valo udržateľného hospodárenia s  vodou. Napriek tomu 
väčšina dnešných ekonomík si nevie vážiť a  náležite do-
ceniť, čo nám poskytujú ekosystémy pitnej vody. To vedie 
k neudržateľnému využívaniu vodných zdrojov a degradácii 
ekosystémov. Napríklad rieka Okavango v Afrike je jedným 
z posledných nedotknutých ekosystémov na zemi. Znečis-

tenia pochádzajúce z neupravených obytných a priemysel-
ných odpadových vôd, zlé zaobchádzanie s vodou v poľno-
hospodárstve taktiež oslabujú schopnosť ekosystémov.

Do budúcnosti preto vzrastá potreba nasmerovať sa k en-
vironmentálne udržateľným ekonomických opatreniam, 
ktoré budú brať do  úvahy prepojenie ekologických systé-
mov. Jednou z výziev je udržať spojenie medzi postupujú-
cou výstavbou a benefi tmi prírodnej infraštruktúry. Prijatie 
vhodných ekosystémových opatrení je kľúčom k zabezpe-
čeniu trvalej udržateľnosti vody.

Svetový deň vody 2015

Hlavné odkazy 
k Svetovému dňu vody na rok 2015

Voda je zdravie

Čisté ruky vám môžu zachrániť život
Voda má zásadný význam pre ľudské zdravie. Ľudské 

telo vydrží týždne bez jedla, ale len niekoľko dní bez vody. 
Voda je preto nevyhnutná pre naše prežitie. Pravidelné 
umývanie rúk je jeden z  najlepších spôsobov, ako z  tela 
odstrániť baktérie, ktoré spôsobujú mnohé ochorenia. Po-
kiaľ ide o ľudské telo, z 50 až 65 % ho tvorí voda. Deti majú 
najvyššie percento vody, novorodenci majú v tele až 78  % 
vody. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča opti-
málne množstvo – 7,5 litrov vody na osobu denne. Vyššie 
množstvo – asi 20 litrov na osobu je potrebné na zabezpe-

čenie základných hygienických potrieb a základnej hygie-
ny potravín.

Aj napriek ekonomickému rastu a  dosiahnutým ziskom 
za posledných desať rokov 748 miliónov ľudí nemá prístup 
ku kvalitnému zdroju pitnej vody a 2,5 miliardy nepoužíva 
hygienické zariadenia. Investície do  vody a  kanalizácií pri-
nášajú významné hospodárske zisky. Nasledujúcich päť ro-
kov bude potrebných na  prístup k  hygienickým zariade-
niam a pitnej vode pre každého človeka vo svete 107 bilió-
nov amerických dolárov.

Ľudstvo potrebuje vodu.
Kvapka vody je fl exibilná. 
Kvapka vody je silná. 

Kvapka vody je potrebná. 
Voda je v jadre udržateľného 
rozvoja. 
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Voda je urbanizácia 

Každý týždeň sa milión ľudí presťahuje do miest
V súčasnej dobe jeden z dvoch ľudí na planéte žije v mes-

te. Mestá vo svete rastú mimoriadnou rýchlosťou – 4 oso-
by sa presťahovali do  nejakého mesta, kým ste si prečítali 
túto vetu. Až 93  % urbanizácie sa vyskytuje v chudobných 
či rozvojových krajinách a takmer 40  % z nich sú chudobné 
mestské štvrte. Prognózy ukazujú, že do roku 2050 sa 2,5 mi-
liardy ľudí presunie do nových mestských častí. Správa OSN 
s  názvom „Perspektívy svetovej urbanizácie“ z  roku 2014 

konštatuje, že najväčší mestský rast sa v najbližších rokoch 
uskutoční v Indii, Číne a Nigérii. Tisíce kilometrov vodovod-
ných potrubí tvorí vodohospodársku infraštruktúru každé-
ho mesta. Nevyhovujúce zastarané systémy poškodzujú 
viac množstva pitnej vody, ako ju stihnú prepraviť. V rých-
lo rastúcich mestách (väčšinou ide o malé a stredne veľké 
mestá s počtom obyvateľov do 500 000) je čistenie odpado-
vých vôd neadekvátne, zastarané alebo neexistujúce.

Voda je priemysel

Viac vody sa použije na výrobu auta ako na naplnenie bazénu
Každý vyrobený produkt si vyžaduje vodu. Niektoré 

priemyselné odvetvia využívajú vodu častejšie ako tie os-
tatné. Napríklad len desať litrov vody je použitých na vý-
robu jedného listu papiera. Industrializácia môže riadiť 
hospodársky rast neustálym zvyšovaním produktivity, za-
mestnanosti a príjmov. Priorita priemyslu je však zvyšova-
nie produkcie nehľadiac na ochranu vody pri jej využíva-
ní. Globálny dopyt po vode v priemysle určený na ďalšiu 
produkciu sa do roku 2050 má zvýšiť o 400  %, čo je oveľa 
viac ako v  iných odvetviach. Najväčšie zvýšenie sa pred-
pokladá v  rozvíjajúcich sa ekonomikách a v  rozvojových 
krajinách. 

Mnoho veľkých spoločností už urobilo značný pokrok 
a  zredukovali nadmerné využívanie vody. Racionálne hos-
podárenie s  vodou často vyžaduje fi nančné kompromisy. 
Investície do  úsporných technológií na  úpravu vody, ako 
napríklad chladenie výrobných procesov, môže mať dlhšiu 
dobu návratnosti než bezprostredné výnosy alternatívnych 
krátkodobých investícií do výroby. Technológie, ako aj sve-
domitejšie plánovanie znižujú spotrebu vody a  môžu tiež 
zlepšiť kvalitu odpadových vôd. Z  praxe vieme, že niekto-
rí progresívni textilní výrobcovia zaviedli technológie, kto-
rá upravuje odpadovú vodu natoľko, že je čistejšia ako zo 
zdroja pitnej vody. 
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Voda je energia

Voda a energia sú nerozluční priatelia
Voda a energia sú prirodzenými partnermi. Voda sa po-

užíva na  výrobu energie a  energia je potrebná na  privá-
dzanie vody. V  súčasnej dobe viac ako 80  % elektrickej 
energie tvorí tepelná energia. Voda sa zahrieva, aby vy-
tvorila paru na pohon elektrických generátorov. Miliardy 
litrov vody sú potrebných na chladenie. Celosvetová vod-
ná energia počíta s výrobou 16  % celkovej produkcie elek-
trickej energie – očakáva sa, že počas nasledujúcich dvoch 
desaťročí 3  700 veľkých priehrad vyrobí viac ako dvojná-

sobok celkovej elektrickej energie. Nová výroba energie 
by mala používať v  širokej miere účinné chladiace tech-
nológie. Použitie alternatívnych vodných zdrojov ponú-
ka veľký potenciál, aby sa znížil tlak na zdroje pitnej vody. 
Energia z  obnoviteľných zdrojov pochádza zo zdrojov, 
ktoré sa prirodzene obnovujú, ako je napr. slnečné žiare-
nie, vietor, dážď, príliv, odliv a geotermálne teplo. Napriek 
tomu ostávajú obnoviteľné zdroje energie vo svete stále 
málo využívané.

Voda je potrava

Na produkciu dvoch stejkov je potrebných 15 000 litrov vody
Podľa prieskumu v USA využíva každý Američan 7  500 lit-

rov vody za deň hlavne na jedlo alebo jeho prípravu. Asi je-
den liter vody je potrebný na produkciu jednej kalórie jed-
la. Ak sa voda nevyužíva efektívne, tak sa na výrobu jednej 
kalórie potravy spotrebuje až 100 litrov vody. Zavlažova-
nie pôdy odoberá až 90  % vody v rozvojových krajinách. Až 
70  % celkového množstva vody spotrebuje poľnohospodár-
stvo. Do roku 2050 poľnohospodárstvo vyprodukuje o 60  % 
potravín viac ako doteraz.

Hospodársky rast a individuálne bohatstvo spôsobujú, že 
strava ľudí sa v súčasnosti viac orientuje na mäso a mlieč-
ne výrobky, ktoré si vyžadujú viac vody. Pri výrobe jedné-

ho kila ryže sa spotrebuje asi 3  500 litrov vody, zatiaľ čo pri 
výrobe 1 kg hovädzieho mäsa okolo 15 000 litrov. Spotreba 
vody pri výrobe potravín je za posledné desaťročia najväčšia 
a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať až do polovice 
dvadsiateho prvého storočia.

Súčasné tempo rastu poľnohospodárstva zvyšuje nároky 
na zdroje pitnej vody, ktoré nie sú udržateľné a, preto môže 
stúpať aj znečistenie vody. Zo skúsenosti z niektorých kra-
jín je zrejmé, že kombinácia prísnejších regulačných opat-
rení a  dobre cielených dotácií môže pomôcť znížiť znečis-
tenie vody.
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Svetový deň vody 2015

Oznamy

Voda je rovnosť

Ženy v rozvojových krajinách strávia dennodenne v priemere 
200 miliónov hodín nosením vody

V rozvojových krajinách pripadá zodpovednosť za no-
senie vody na  ženy a  dievčatá. Ženy v  týchto regió-
noch trávia priemerne 25 % ich celého dňa nosením 
vody na varenie a osobnú hygienu. Postupná zmena klí-
my negatívne ovplyvňuje zdroje pitnej vody. Prieskumy 
ukazujú, že riziká pre zdroje pitnej vody vzrastajú tiež 
s  rastúcou emisiou skleníkových plynov. Zvýšené ná-

roky na  vodu vytvárajú obrovské výzvy na  hospodáre-
nie s vodnými zdrojmi. Neuvážené ľudské aktivity môžu 
urýchliť vplyv katastrof súvisiacich s vodou, preto sa Me-
dzinárodné spoločenstvo zaviazalo dodržiavať zásady, 
aby sa predchádzalo týmto nepriaznivým okolnostiam. 
Najprv sú však potrebné významné zmeny, aby sa jed-
notlivé kroky stali skutočnosťou.

Viac informácií nájdete na: http://www.unwater.org/worldwaterday

Spracovala: Mgr. Zuzana Kolačanová

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

29. 5. 2015  – termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 10 riadkov
19. 6. 2015  – oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
17. 8. 2015  – odovzdanie príspevkov do zborníka
18. 9. 2015  – odoslanie vyplnených prihlášok

XVI. konferencia s medzinárodnou účasťou: 

P I T N Á  V O D A
Termín konania: 6. – 8. 10. 2015

Miesto konania: Kursalon (Kúpeľná dvorana), Trenčianske Teplice

Témy prednášok:

Dôležité termíny konferencie:

1.  Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, or-
ganizácia a riadenie

2.  Technický a technologický audit 
3.  Systémy environmentálneho manažérstva
4.  Zdroje vody a ich ochrana

5.  Technológia úpravy vody
6.  Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
7.  Doprava vody
8.  Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, 

technológie, údržby...
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Oznamy

PRÍĎ BEZ PRIJÍMAČIEK ŠTUDOVAŤ
na Stavebnú fakultu STU v Bratislave

VSVHVSVH - jediný akreditovaný študijný program 

na Slovensku s dlhoročnou tradíciou zaoberajúci sa

VODNÝMI STAVBAMI VODNÝMI STAVBAMI 
A VODNÝM HOSPODÁRSTVOMA VODNÝM HOSPODÁRSTVOM

(možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí)

„VVODAVODA“ je dnes najvýznamnejšou strategickou surovinou!

Aj ty môžeš získať možnosť 

podieľať sa na zabezpečení obyvateľstva vodou, 

na využití jej energetického potenciálu 

alebo na ochrane pred povodňami ...

Budúcnosť je v tvojich rukách ...
spoj ju s nami a s kreatívnym zaujímavým zamestnaním

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK: 
DO 30.4.2015 (aj elektronicky)

www.hydrotechnika.sk 
www.kvhk.sk
www.kzdi.sk

KP141960
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word. 
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca 

1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no použiť tučné písmo.  

1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku 
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod 
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr. 
[1] HUCKO, P.: ...).

2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha 
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN 
9788070807019.
 Kapitola v knihe 
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1 
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych 
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise 
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava 
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53,  č. 
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku 
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich 
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vod-
ných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin : 
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na in-
ternete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>

3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.

4. Obrázky (t. j. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg; 
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci prí-
spevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
  celé meno a titul autora (autorov)
  úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
  úplná adresa bydliska
  rodné číslo 
  číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na 

bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestná-
vateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6. Posielajte nám iba originálne práce: 
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, 
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade 
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie. 
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
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Milé kolegyne, kolegovia, vážení vodohospodári,
v  polovici júna uplynie 50 rokov od  naj-
ničivejšej a  najkatastrofálnejšej povod-
ne na  Dunaji v  našej novodobej histórii. 
Ja osobne si ešte ako mladý študent veľ-
mi dobre pamätám na rozvodnený Dunaj 
v  Bratislave, ale aj dramatické chvíle, 
ktoré nastali 15. júna 1965 po pretrhnutí 
hrádze pri Patinciach a o dva dni neskôr 
medzi Číčovom a  Kľúčovcom. Cez prie-
trže sa každú sekundu valilo 1200 kubí-
kov vody a Žitný ostrov sa odrazu zmenil 
na obrovské jazero s miliardou kubíkov, 
čo je zhruba trojnásobok Oravskej prie-
hrady. Nechcem teraz vymenúvať všetky 

zdokumentované fakty, ale pripomeniem aspoň to, že povodeň 4 tisíc domov 
zničila, 6 tisíc poškodila a 54 tisíc ľudí bolo potrebné evakuovať. 

Povodeň pred 50-timi rokmi na Dunaji však znamenala aj výrazný obrat 
v chápaní protipovodňovej ochrany. Ukázalo sa, že dovtedajší protipovod-
ňový systém sa bude musieť prebudovať – spevniť hrádze, navýšiť a aj na os-
tatných vodných tokoch Slovenska intenzívne pokračovať v budovaní vod-
ných nádrží. Na Orave už vtedy účinne plnila svoju funkciu vrcholová vodná 
nádrž Oravská priehrada, na Váhu Nosická a na Laborci Zemplínska šírava. 
Nuž a práve v roku dunajskej povodne sa začalo aj s výstavbou ďalšej vrcho-
lovej vodnej nádrže – Liptovskej Mary. Po 10-tich rokoch budovania v máji 
1975 dosiahla minimálnu prevádzkovú hladinu, čo sa považuje za začiatok 
jej činnosti. V kontraste s polstoročnicou dunajskej povodne je však pre nás 
40 rokov Liptovskej Mary už výročím, ktoré vnímame s pocitom radosti, spo-
kojnosti a ocenenia toho, že toto vodné dielo nám už 40 rokov zabezpeču-
je nielen vyrovnávanie prietokov na  Váhu, ale aj účinnú protipovodňovú 
ochranu Liptova, kde už 40 rokov prakticky nepoznajú ničivú silu povodní. 

Otázka ďalšieho budovania protipovodňovej ochrany na Slovensku je aj 
dominantnou úlohou nášho Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. 
p. od jeho vzniku v roku 1997. V súčinnosti so všetkými našimi štyrmi odštep-
nými závodmi sme v rokoch 2005 – 2010 vybudovali niekoľko nových proti-
povodňových stavieb, z ktorých najvýznamnejšou je však určite protipovod-
ňová ochrana Bratislavy s  novým systémom mobilných hradení. Príprava 
a  budovanie protipovodňových stavieb sa však zdynamizovala predovšet-
kým od roku 2012, po nástupe nového vedenia Ministerstva životného pros-
tredia Slovenskej republiky na čele s ministrom Petrom Žigom. Možnosť čer-
pania eurofondov v ďalšom programovom období rokov 2014 – 2020 z nové-
ho Operačného programu Kvalita životného prostredia by nám mala priniesť 
doteraz skutočne nebývalý rozsah investícií na  protipovodňovú ochranu. 
Ešte predtým však pred nami stojí najdôležitejšia tohtoročná úloha, ktorou 
je ukončenie všetkých investičných stavieb z  predchádzajúceho operačné-
ho programu Životné prostredie tak, aby sme neprišli o možnosť ich fi nanco-
vania z Kohézneho fondu Európskej únie. Ukončiť musíme napríklad rekon-
štrukciu hate vo Vyšnom Opátskom na Hornáde, úpravu Stoličného potoka 
v Modre, obnovu koryta Myjavy v Turej Lúke, rekonštrukciu protipovodňo-
vého múra v  Komárne, stabilizáciu ľavej ochrannej hrádze a  rekonštrukciu 
pravostrannej hrádze na  vodnom diele Kráľová, protipovodňovú ochra-
nu v  Bardejove, Starej Ľubovni či Kružlove na  východnom Slovensku, re-
konštrukciu bezpečnostných priepadov na  obľúbených vodných nádržiach 
Zemplínska šírava i Teplý vrch, ukončiť treba aj rekonštrukciu dvoch histo-
rických štiavnických tajchov Richňavy a Dolnej Hodruše a obnoviť i viacero 
ďalších vodných tokov. 

Vyzývam preto všetkých mojich kolegov, aby v  spolupráci s  dodávateľ-
mi jednotlivých stavebných prác maximálne vynaložili svoje sily a schopnos-
ti na včasné ukončenie týchto stavieb. Bude to nielen vizitka práce nás vodo-
hospodárov, ale aj potvrdenie našich schopností a pripravenosti využiť euro-
fondy aj na realizáciu rozsiahlych investícií v ďalšom programovom období. 
Avšak najväčším výsledkom bude spokojnosť obyvateľov tých miest a obcí, 
pre ktorých všetky tieto stavby protipovodňovej ochrany robíme.

Ing. Marián Supek
generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.  
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Svetový deň vody slovom a obrazom 
v správach povodí SVP, š. p.

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

19. MAREC 2015 – 
VEĽKÉ KOZMÁLOVCE

(Fikcia) Približne o  9.00 hod. ná-
sledkom dlhotrvajúcich dažďov a stúp-
nutia hladiny Hrona došlo k narušeniu 
pravostrannej ochrannej hrádze hate 
Veľké Kozmálovce, pričom voda nemi-
losrdne zatápa obec Malé Kozmálovce. 
Ľudia nemajú kam utiecť, takže jedi-
nou únikovou cestou ostáva len hladi-
na vodnej stavby. Okamžite sa organi-
zujú záchranné zložky, hasiči, policaj-

ti, pracovníci civilnej ochrany i Sloven-
ského červeného kríža a  samozrejme 
aj správca toku Slovenský vodohos-
podársky podnik, š. p., Správa povo-
dia dolného Hrona a dolného Ipľa z Le-
víc, ktorého pracovníci majú na staros-
ti zabezpečovacie práce na hati. Veliteľ 

zásahu dostáva správu, že z  tejto ma-
lej obce je potrebné evakuovať 30 ľudí, 
z toho 20 detí, jedného vozičkára a jed-
ného pacienta s predpokladaným roz-
víjajúcim sa infarktom. Vodná záchran-
ná služba ihneď začala s  evakuáciou 
obyvateľov, ktorých za  hodinu dosta-
la na záchranných člnoch do bezpečia 
na opačnom brehu hate Veľké Kozmá-
lovce, kde sa o nich s pripravenými pri-
krývkami a teplým čajom ujali členovia 
Slovenského červeného kríža. Záchra-

nárske zložky dostávajú však informá-
ciu, že dvaja ľudia sú ešte stále nezvest-
ní a tak sa ihneď do hľadania pustila ky-
nologická záchranárska zložka, ktorej 
vycvičeným štvornohým pomocníkom 
sa veľmi rýchlo podarilo dohľadať ne-
zvestných. (Koniec fi kcie)

Opísaná akcia bola samozrejme len 
cvičením, ktoré pri príležitosti tohto-
ročného Svetového dňa vody zorga-
nizovali záchranárske zložky okre-
su Levice s  pracovníkmi Správy po-
vodia dolného Hrona a  dolného Ipľa 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Podľa slov riaditeľa správy 
Ing.  Juraja Juricu pôvodne plánovali 
tento deň osláviť samostatne, no keď 
im záchranári navrhli takéto spoloč-
né cvičenie, nezaváhali ani na chvíľu. 

Veď čo môže byť pre návštevníkov 
atraktívnejšie, ako vidieť záchraná-
rov i zabezpečujúcich vodohospodá-
rov priamo pri akcii. Na  cvičenie po-
zvali aj deti zo základných škôl okre-
sov Levice a Banská Štiavnica. O tom, 
že to bola zrejme vítaná príležitosť aj 

Svetový deň vody si v jeho modifi kovanej podobe už niekoľko rokov  rôznymi podujatiami pripomínajú aj v niektorých sprá-

vach povodí Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Vodohospodári v Leviciach sa zameriavajú najmä na prezento-

vanie svojich aktivít školskej mládeži, u ktorej by radi vzbudili aj záujem o štúdium vodohospodárskych odborov. V Liptove 

a v Rimavskej Sobote sú to odborné vodohospodárske konferencie a v Michalovciach tradičné okresné dni vody za účasti 

popredných slovenských vodohospodárskych odborníkov, s ktorými sa však stretávajú aj vodohospodári z celého košického 

odštepného závodu SVP, š. p. a ostatných jeho správ povodí, okrem Michaloviec aj z Popradu, Košíc a Trebišova. Nuž a nebolo 

to inak ani tohto roku.

Moderátor otvára záchranárske cvičenie na hati Veľké Kozmálovce. V pozadí veže 
Elektrárne Mochovce, ktorej reaktory chladí práve voda z tejto hate.

Jedinou únikovou cestou z povodňou zasiahnutej obce je vodná plocha hate Veľké 
Kozmálovce.
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pre učiteľov svedčí prítomnosť viac 
ako 6-tich stovák detí z  15-tich zák-
ladných škôl, ktoré sa najskôr prize-
rali práci záchranárov a potom už so 
záujmom sledovali veci, ktoré v  ško-
le nevidia. Naši levickí vodohospodá-
ri im pri maketách vodného toku po-
rozprávali čo do  vodného toku patrí 
a  čo nie, na  nástenke mali možnosť 
vidieť dramatické zábery z veľkonoč-
nej povodne na  potoku Podlužian-
ka v roku 2013, ale dozvedeli sa aj to, 
čo sa používa pri haváriách na  vod-
ných tokoch. Vedúci vodnej stavby 
Veľké Kozmálovce Ing.  Peter Kupča 
potom účastníkom Svetového dňa 
vody predstavil význam a  účel toh-
to vodného diela, ktorého „útroby“ si 
deti mohli vzápätí aj podrobne pre-
zrieť a priamo v haťových poliach vi-
dieť i manipuláciu hydraulickým dví-
haním či spúšťaním jednotlivých seg-

mentov a  klapiek, ktorými sa ovláda 
prietok vody a  výška hladiny v  hati. 
Hrádzny Pavel Švaral deťom vysvet-
ľoval napríklad aj to, že kompresor 
v  strojovni slúži v  zimnom období 
na  prevzdušňovanie vody na  haťo-
vom poli, aby voda nezamrzla a dalo 
sa s  ňou manipulovať aj počas mra-
zov. Nuž a  nakoniec nechýbali ani 
ukážky spracovania dreva a  kosiacej 
techniky, čo tvorí jednu z  najdôleži-
tejších pracovných povinností každej 
správy povodia v rámci pravidelného 
vykonávania opráv a údržby na vod-
ných tokoch a vodných stavbách. 

 Na záver samozrejme nemohol chý-
bať ani chutný guľáš a príjemné spolo-
čenské posedenie levických vodohos-
podárov priamo pri hati, ktorá je naj-
väčšou a  najvýznamnejšou vodnou 
stavbou v ich správe, o ktorú sa aj prí-
kladne starajú.

23. MAREC 2015 – BEŠEŇOVÁ
Kongresové centrum GINO PARADI-

SE v Bešeňovej sa stalo miestom tohto-
ročného stretnutia Liptákov, ktorých 
spája voda. Svetový deň vody už tra-
dične oslavovali nielen naši vodohos-
podári zo Správy povodia horného 
Váhu SVP, š. p. Ružomberok, ale taktiež 
vodári z akciovej spoločnosti Vodáren-
ská spoločnosť Ružomberok a  samo-
zrejme aj najväčší priemyselný odbera-
teľ vody na  Liptove Mondi Severoslo-
venské celulózky a papierne, a. s.

Po  krátkom kultúrnom programe 
folklórneho súboru Liptov všetkých zú-
častnených hostí privítal riaditeľ Sprá-
vy povodia horného Váhu Ing. Róbert 
Hok. Vo svojom príhovore poukázal 
najmä na  fakt, že tohtoročný Svetový 
deň vody oslavujeme spolu aj so 40-
tym výročím vybudovania a sprevádz-
kovania nášho najväčšieho vodného 
diela Liptovskej Mary. Zároveň pripo-
menul, že v pôsobnosti ich správy po-
vodia sa nachádza aj jedna z  ďalších 
najvýznamnejších vodných stavieb 
na Slovensku – vrcholová vodná nádrž 
Oravská priehrada, ktorej spolu s  Lip-
tovskou Marou môžeme všetci vďa-
čiť za to, že Liptov prakticky už 40 ro-
kov nepozná veľké povodne. Neustále 
sa však v našej spoločnosti ozývajú tzv. 
„pseudovodári“ a  „pseudoochraná-
ri“, ktorí spochybňujú úlohy a význam 
týchto vodných diel. Pritom práve Lip-
tovská Mara a Oravská priehrada doká-
zali napríklad počas vlaňajšej májovej 
povodne len za  24 hodín zadržať ex-
trémny povodňový prítok, ktorý pred-
stavoval vyše 55 miliónov m3 vody. 

Riaditeľ Vodárenskej spoločnos-
ti Ružomberok, a. s., poslanec NR SR 
(Smer SD) Ing.  Milan Mojš zase oboz-

Záchranári priviezli z  postihnutej oblasti prvého zachráneného – vozičkára. 
Záchranárske cvičenie sledovalo aj vyše 600 detí zo základných škôl okresov 
Levice a Banská Štiavnica.

Vodohospodári z levickej správy SVP, š.p. na výstavných paneloch zdokumentovali aj zabezpečovacie práce po-
čas povodní a spôsoby riešenia havárií na vodných tokoch a nádržiach.

Deťom zo Základnej školy Maximiliána Hella zo Štiavnických baní v strojovni ha-
ťového poľa Veľkých Kozmáloviec vysvetľuje princípy manipulácie na  hati dlho-
ročný hatiar – hrádzny v Správe povodia dolného Hrona a dolného Ipľa SVP, š. p. 
v Leviciach Pavol Švaral.
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námil účastníkov konferencie s   akti-
vitami tejto vodárenskej spoločnosti. 
Ako zdôraznil, aj keď nie všetky dodáv-
ky pitnej vody v  okrese Ružomberok 
zabezpečuje ich vodárenská spoloč-
nosť, no s uspokojením možno konšta-
tovať, že tento liptovský okres je v do-
dávke pitnej vody pokrytý už na 100 %. 
A hoci v ostatných rokoch pokračoval 
trend znižovania spotreby vody u oby-
vateľov, čo znamenalo aj výpadky 
tržieb, tak Vodárenská spoločnosť Ru-
žomberok sa nevydala cestou zvyšo-
vania cien vodného a stočného, preto-
že opäť by to len zaťažilo bežných ľudí, 
ale úsporou prevádzkových nákladov 
dokázali tento výpadok eliminovať do-
konca tak, že stále si zo všetkých vo-
dárenských spoločností na  Slovensku 
udržiavajú najnižšiu cenu pitnej vody! 
Neustále sa však musia ešte zaoberať 
rozširovaním a  skvalitňovaním kanali-
začnej siete a budovaním čistiarní od-

padových vôd. Aj v tomto smere sa im 
podľa slov riaditeľa Ing.  Milana Moj-
ša v tomto období veľmi dobre darilo. 
Úspešní boli v troch projektoch využi-
tia európskych fondov, z ktorých vybu-
dovali kanalizáciu a  čistiareň odpado-
vých vôd v  úsekoch Liptovská Lúžna, 
Liptovská Osada a  Liptovské Revúce, 
ďalej kanalizáciu a ČOV v Hubovej, Ľu-
bochni a Švošove a rozostavané je bu-
dovanie kanalizačnej siete a ČOV v Lip-
tovskej Teplej a Liptovských Sliačoch.

Riaditeľ divízie celulózy zo spoloč-
nosti Mondi SCP Ing.  Vladimír Kraj-
či na  margo týchto vystúpení skrom-
ne poznamenal, že hoci ich fabri-
ka patrí medzi najväčšie závody tejto 
nadnárodnej spoločnosti a na Sloven-
sku sú najväčším integrovaným výrob-
com celulózy a papiera, tak vo svojom 
programe robia všetko pre to, aby rie-
ku Váh čo najmenej znečisťovali. Preto 
už v roku 2013 začali napríklad realizo-

vať projekt obnovy 3-tieho regenerač-
ného kotla, ktorý síce povedie k zvýše-
niu výroby buničiny a zelenej energie, 
ale súčasne k  zníženiu dopadu na  ži-
votné prostredie zo strany ich spoloč-
nosti Mondi SCP, a. s. 

V  odbornom programe, ktorý po-
kračoval referátmi na rôzne témy vody 
a  trvalo udržateľného rozvoja zauja-
la napríklad aj prednáška zástupcu ria-
diteľa Správy povodia horného Váhu 
Ing.  Petra Cabana, ktorý demonštro-
val výsledky svojich dlhoročných po-
zorovaní vplyvu snehových zásob nad 
Liptovskou Marou či Oravskou prie-
hradou na  pravdepodobnosť povod-
ní. Z jeho príspevku určite najviac zau-
jali tieto slová: „Na  základe 22-ročných 
pozorovaní môžem konštatovať, že po-
vodne sú výrazne závislé od  množstva 
zrážok a ich rozloženia v rámci predchá-
dzajúceho roka. V  našom regióne roč-
ne padne v priemere okolo 800 mm zrá-
žok, či chceme alebo nie. Dôležité je však, 
kedy spadnú. V  Správe povodia horné-
ho Váhu nás mimoriadne zaujímajú zá-
soby vody v snehovej pokrývke nad naši-
mi vrcholovými vodnými dielami Liptov-
ská Mara a Oravská priehrada. Z mojich 
pozorovaní v povodí Liptovskej Mary vy-
plýva, že napríklad v zime roku 2013/14 
sme prvý raz v histórii povodia nevyhlá-
sili zimnú prevádzku, lebo celá zima bola 
viac-menej teplá a napadlo iba 79 milió-
nov kubíkov vody v snehu nad VD Liptov-
ská Mara, 50 miliónov kubíkov nad Ora-
vou a  58 miliónov kubíkov nad Krpeľan-
mi. V júli potom však pršalo až 28 dní, čo 
nezaznamenali meteorológovia za  130 
rokov meraní na Slovensku. Nasledovali 
povodne. Všetci máme v živej pamäti tra-
gédiu v  Terchovej, ale aj na  hornej Ora-
ve, či u nás na Liptove. Takto pred rokom 
na dňoch vody som prezentoval, že v me-
siacoch máj a jún zažijeme s veľkou prav-
depodobnosťou povodne, ku ktorým aj 
došlo. Podľa mojich pozorovaní, v  ro-
koch, keď nám v  zime padlo málo vody 
v snehu, sme zaznamenali veľké povod-
ne. Avšak v  rokoch, keď sme mali maxi-
málne množstvá zásob vody v snehovej 
pokrývke, tak sme veľké povodne praktic-
ky nemali. Tento rok máme nad Liptov-
skou Marou 194 tisíc kubíkov vody v sne-
hu, čo je akýsi priemer, v podstate ideál-
ny stav a sám budem zvedavý, ako sa to 
odrazí na ďalšej vodnatosti počas tohto 
roka.“ Týmito slovami uzavrel Ing. Peter 
Caban svoje diskusné vystúpenie, nuž 
a nás všetkých bude iste zaujímať, či sa 
jeho „predpovede“ naplnia.

Liptovskí vodohospodári, vodári i pracovníci ružomberských papierní Mondi si Svetový deň vody pripomenuli 
na spoločnom stretnutí v Bešeňovej.

Účastníkov konferencie v Bešeňovej privítal riaditeľ Správy povodia horného Váhu, SVP, š. p. Ing. Róbert Hok. 
Na fotke zľava: poslanec NR SR a generálny riaditeľ Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. Ing. Milan Mojš, 
primátor Ružomberka genmjr. MUDr. Igor Čombor, PhD.  a Ing. Róbert Hok.
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Súčasťou slávnostného stretnu-
tia k  Svetovému dňu vody v  Bešeňo-
vej bolo však aj vyhodnotenie výtvar-
nej súťaže pre žiakov základných škôl 
z  okresu Ružomberok na  tému „Voda 
a  udržateľný rozvoj – chráňme vodu 
pred znečistením“. Do súťaže sa zapo-
jilo 12 základných škôl s 80-timi výtvar-
nými prácami. Najlepšie z nich aj s ich 
autormi odborná porota aj verejne 
ocenila. (Viď foto)

9. APRÍL 2015 – 
ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

Svoj sviatok vody si oproti ofi ciálne-
mu 22. marcu vodohospodári na Zem-
plíne posunuli o  viac ako dva týždne 
neskôr. Keďže sa svoje tradičné, v  po-
radí už XIX. okresné dni vody rozhodli 
usporiadať na Zemplínskej šírave, naj-
skôr bolo potrebné túto najväčšiu vý-
chodoslovenskú vodnú nádrž aj po-

riadne vyčistiť. Laborec im totiž, tak 
ako aj po  minulé roky, priplavil do  Ší-
ravy opäť riadnu nádielku plastových 
odpadov a  ďalších naplavenín. Navy-
še po znížení hladiny tejto vodnej stav-
by kvôli plánovanej rekonštrukcii bez-
pečnostného priepadu v Zalužiciach sa 
odpad nahromadil aj na odkrytých plo-
chách Šíravy. Pracovníci Správy povo-
dia Laborca SVP, š. p.  z  Michaloviec si 
však, obrazne povedané, vysúkali ru-
kávy a ihneď po nahromadení odpadu 
v  prímestskej rekreačnej zóne sa pus-
tili do práce. Najskôr vyzbierali plasto-
vé fľaše, tégliky a ďalší, väčšinou plas-
tový odpad, ktorý natlačili do  90-tich 
plných vriec a potom už začali postup-
ne zhŕňať, nakladať a odvážať naplave-
né suché i  polámané konáre, vyvráte-
né korene i celé kmene stromov. A hoci 
oproti vlaňajším takmer 120-tim ná-
kladným autám odpadu to bolo tohto 

roku „len“ 54, aj tak tento zber zamest-
nal michalovských vodohospodárov 
takmer na  dva týždne. Zemplínsku ší-
ravu však vyčistili a 9. apríla mohli s ve-
domím spoľahlivých vodohospodárov 
privítať medzi sebou aj ďalších účast-
níkov okresných dní vody. Keďže toto 
podujatie sa postupne vyprofi lovalo 
na  akúsi základňu výmeny skúsenos-
tí domácich vodohospodárov s odbor-
níkmi z  iných regiónov, ale aj zástup-
cov výskumu, vývoja, univerzít i  pra-
xe, tak aj tohto roku na Zemplínsku ší-
ravu okrem pracovníkov Slovenského 
vodohospodárskeho podniku na  čele 
s jeho generálnym riaditeľom Ing. Ma-
riánom Supekom prišli aj predstavitelia 
Okresného úradu z  Michaloviec, Regi-
onálneho úradu verejného zdravotníc-
tva, Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, Ústavu hydrológie Slo-
venskej akadémie vied, Výskumného 
ústavu agroekológie, profesori a  do-
centi zo Slovenskej technickej univer-
zity v  Bratislave i  Technickej univerzi-
ty v Košiciach a ďalších vysokých škôl. 
Účastníkov XIX. okresných dní vody 
na Zemplínskej šírave pozdravil aj štát-
ny tajomník Ministerstva životného 
prostredia Ing. Vojtech Ferencz, PhD. 

Odborný program XIX. okresných 
dní vody otvoril Ing.  Milan Gomboš, 
CSc., vedúci vedecký pracovník z  Vý-
skumnej hydrologickej základne Ústa-
vu hydrológie Slovenskej akadémie 
vied v  Michalovciach. S  hlavným prí-
hovorom potom vystúpil riaditeľ ko-
šického odštepného závodu Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 
š. p. Ing.  Roman Ivančo, PhD. V  bloku 
prednášok vystúpili aj poprední slo-
venskí univerzitní pedagógovia vod-
ného hospodárstva zo Stavebnej fa-
kulty Slovenskej technickej univerzity 
v  Bratislave prof.  Ing.  Emília Bednáro-
vá, PhD., prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., 
doc.  Ing.  Štefan Stanko, PhD. a  viace-
ro ďalších vysokoškolských pedagógov 
a  vedeckých pracovníkov, ktorí sa vo 
svojich prednáškach zaoberali aktuál-
nymi témami prepojenia vody a udrža-
teľného rozvoja. Inšpirovalo ich k tomu 
aj motto tohtoročného Svetového dňa 
vody „Voda a udržateľný rozvoj“, pričom 
hlavným cieľom bolo upriamiť pozor-
nosť verejnosti na vodu, ktorá je pre ži-
vot na Zemi fundamentálna, nenahra-
diteľná a určuje prakticky všetky oblas-
ti života. 

Príjemným spestrením XIX. micha-
lovských okresných dní vody bola aj 

Víťazné práce detí ružomberského okresu z výtvarnej súťaže „Voda a udržateľný rozvoj – chráňme vodu pred 
znečistením“, ktorú tradične organizujú na Liptove pri príležitosti Svetového dňa vody.

Ocenené deti, ktoré sa najlepšie umiestnili vo svojich kategóriách.
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prehliadka Vodohospodárskeho mú-
zea Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, š. p.  na  Zemplínskej šíra-
ve v  stredisku Kamenec, kde je zma-

povaná história vodného hospodár-
stva na  Východoslovenskej nížine už 
od prvej polovice 19. storočia. Obyva-
teľov tamojšieho regiónu, najmä okre-
sov Michalovce a  Sobrance zase po-
tešili bezplatné analýzy vzoriek vody 
z domových studní na stanovenie ob-
sahu dusičnanov. Vzorky vody boli 
analyzované v  Michalovciach na  VHZ 
ÚH SAV, VVS a.  s. a  na  RÚVZ, podob-
ne ako to býva aj po  iné roky. Počas 
19-tich rokov si túto bezplatnú analý-
zu vody dalo urobiť už viac ako 6  000 
domácností. 

10. APRÍL 2015 – 
RIMAVSKÉ ZALUŽANY

Správa povodia Slanej Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. 
p. so sídlom v Rimavskej Sobote si Sve-

tový deň vody v minulých rokoch pri-
pomínala rôznymi sprievodnými ak-
ciami zameranými jednak na  čiste-
nie okolia vodných tokov, ale aj na vý-

menu vodohospodárskych informácií. 
Od roku 2010 sa gemerskí vodohospo-
dári rozhodli pri príležitosti tohto sviat-
ku usporadúvať pracovné semináre za-
merané najmä na  udržiavanie a  zlep-
šovanie spolupráce rimavskosobot-
skej správy a  jej vodohospodárskych 
odborníkov s  miestnou samosprávou 
v povodí riek Slaná a Rimava. Ako ho-
vorí riaditeľ Správy povodia Slanej SVP, 
š.  p. v  Rimavskej Sobote Ing.  Ladislav 
Varga – „nič nie je tak dôležité pre naše 
správy povodí a vodných tokov ako dob-
rá a úzka spolupráca so starostami obcí 
a  miestnymi zastupiteľstvami. Každý 
problém, ktorý na  vodnom toku vznik-
ne, či už vplyvom povodne alebo zubom 
času, sa dá podstatne rýchlejšie vyriešiť, 
ak medzi správcom vodných tokov a sta-
rostom vládne priateľská atmosféra, em-

patia a vzájomné porozumenie pri rieše-
ní vzniknutého problému.“

A tak sa aj tohto roku stal na Geme-
ri miestom pracovného seminára ve-
novaného Svetovému dňu vody práve 
Obecný úrad v Rimavských Zalužanoch. 
A keďže seminár už tradične organizu-
jú aj v  spolupráci s  pobočkou Sloven-
skej vodohospodárskej spoločnosti pri 
odštepnom závode SVP, š.  p. v Banskej 
Bystrici pozvali si na  stretnutie aj zá-
stupkyňu tejto spoločnosti a  vedúcu 
oddelenia rozvoja na OZ SVP, š. p. v B. 
Bystrici Ing.  Ingrid Kušnirákovú. A hoci 
sa seminár v  Rimavských Zalužanoch 
niesol v komornejšej atmosfére ako mi-
chalovské okresné dni vody, svojím vý-
sledkom sa stal nielen hodnotným prí-
spevkom do  ďalšej vodohospodárskej 
praxe na  Gemeri, ale určite bude mať 
vplyv aj na ďalšie posilnenie spoluprá-
ce tamojších úradov s  vodohospodár-
mi. Medzi viac ako 50-timi účastníkmi 

seminára boli okrem vodohospodárov 
aj pracovníci miestnej samosprávy, od-
boru starostlivosti o životné prostredie, 
štátnej ochrany prírody, regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, hasič-
ského zboru, vodárenskej spoločnos-
ti i Slovenského hydrometeorologické-
ho ústavu. V  10-tich odborných pred-
náškach sa ich autori sústredili predo-
všetkým na aktuálnu vodohospodársku 
tematiku ako je napríklad plán ma-
nažmentu povodňových rizík, povod-
ňový varovný a  predpovedný systém 
(POVAPSYS), kvalita a čistota vôd, akti-
vity škôl a občanov pri zveľaďovaní ži-
votného prostredia s  osobitným dôra-
zom práve na  oblasť vodných tokov, 
ale samozrejme aj na tú mravčiu každo-
dennú činnosť správcu povodí pri opra-
vách, údržbe a čistení vodných tokov. 

Účastníkov XIX. okresných dní vody na Zemplínskej Šírave za organizátorov pozdravil riaditeľ odštepného závo-
du SVP, š.p. Košice Ing. Roman Ivančo, PhD.

Laborec aj tohto roku priplavil na brehy Zemplínskej Šíravy tony rôzneho odpadu.

Zemplínski vodohospodári z  michalovskej Správy povodia Laborca SVP, š.p. vy-
zbierali a odviezli zo Šíravy 90 vriec plastového odpadu a 54 nákladných áut ďal-
ších naplavenín.
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No Svetovým dňom vody v  Správe 
povodia Slanej SVP, š. p. v Rimavskej So-
bote nebol len spomínaný seminár. Ge-

merskí kolegovia vodohospodári zosta-
li svojej tradícii verní aj tento rok a už 24. 
marca si 25-ti technicko-hospodárski 

pracovníci spoločne prešli 8-kilometro-
vý úsek pozdĺž rieky Rimavy medzi ob-
cou Vrbovce a Rimavskou Sobotou. Vý-
sledkom ich „zberu“ pri rieke i v medzi 
hrádzovom priestore bolo 30 vriec pl-
ných odpadu, v ktorom dominovali pre-
dovšetkým plastové fľaše a ďalšie plas-
tové obaly, ale aj igelitové tašky, ktoré 
odviezli na  skládku komunálneho od-
padu v Rimavskej Sobote.

Do  prírody, tentoraz k  rieke Slaná, si 
však vyšli aj o mesiac neskôr. V spoluprá-
ci s Obecným úradom v Plešivci, po vla-
ňajšom úspešnom prvom ročníku, zorga-
nizovali 24. apríla II. ročník čistenia oko-
lia rieky Slaná v katastrálnom území obce 
Plešivec. Do akcie sa aj vďaka pochopeniu 
obecnej samosprávy zapojili nielen žiaci 
miestnych škôl, ale aj zamestnanci Obec-
ného úradu v  Plešivci a  ďalší občania 
obce. 

Zo záverov tohtoročných stretnu-
tí a  diskusií k  Svetovému dňu vody 
na  rôznych fórach však vyplynul jeden 
najpodstatnejší fakt: ľudstvo potrebu-
je dostatok kvalitnej vody. Vodné zdro-
je podporujú znižovanie chudoby, eko-
nomický rast a  udržateľnosť kvality ži-
votného prostredia. Získané informácie 
nás aj na Slovensku nútia k zamysleniu 
a evokujú v nás množstvo otázok: aká je 
spotreba slovenskej vody, čo s ňou po-
čas záplav, ale kde ju nachádzať v čase 
sucha, ako dosiahnuť opätovné obno-
venie zanedbaných závlahových systé-
mov, ako vodu efektívne, no najmä re-
álne využívať a  pritom neznečisťovať 
životné prostredie? Otázok, ktorých je 
dosť na to, aby sme sa nimi všetci veľmi 
vážne aj naďalej zaoberali.

Foto: Mgr. Ľuboš Krno 

a archív SVP, š. p.

Vodohospodári z  Gemera o  problematike vody diskutovali na  seminári v  Rimavských Zalužanoch, kde 
o Povodňovom varovnom a predpovednom systéme informovala Ing. Danica Lešková, PhD. z Centra predpove-
dí a výstrah SHMÚ (vľavo). Sprava riaditeľ Správy povodia Slanej SVP, š. p. Ing. Ladislav Varga, vedľa neho ve-
dúca odd. rozvoja odštepného závodu SVP, š. p. v Banskej Bystrici Ing. Ingrid Kušniráková.

Vodohospodárski robotníci z  prevádzkového úseku Správy povodia Slanej SVP, š. p. v  Plešivci Milan Ruszó 
a Barnabáš Laven nakladajú na vlečku traktora vrecia s odpadom.

Správa povodia Slanej SVP, š. p. v Rimavskej Sobote zapojila do čistenia brehov aj 
školákov. Na obr. začiatok brigády pred Obecným úradom v Plešivci.

Kolektív pracovníkov Správy povodia Slanej s vrecami plnými odpadu, ktorý vy-
zbierali pri Rimave pri príležitosti Svetového dňa vody.
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Svetový deň vody tento rok v Inchebe
Koncom marca sa v  dopoludňaj-

ších hodinách uskutočnilo pri príle-
žitosti Svetového dňa vody pod zá-

štitou ministra životného prostredia 
SR v  Incheba Expo Clube v  Bratislave 
slávnostné stretnutie pracovníkov 

vo vodnom hospodárstve. Pozvanie 
na túto významnú udalosť prijali pred-
seda vlády Robert Fico, minister život-
ného prostredia SR Peter Žiga, štát-
ny tajomník Ministerstva zdravotníc-

tva Mario Mikloši, ako aj ďalší význam-
ní hostia, zástupcovia vodárenských 
spoločností, vodohospodári i  odbor-

ná verejnosť. Hlavnými organizátor-
mi podujatia boli Asociácia vodáren-
ských spoločností, ktorú za  predsed-
níckym stolom zastupoval prezident 
Stanislav Hreha a  Združenie zamest-
návateľov vo vodnom hospodárstve, 
ktoré reprezentovala predsedníč-
ka a  súčasne generálna riaditeľka Vý-

skumného ústavu vodného hospodár-
stva Ľubica Kopčová. Na úvod prítom-
ných privítal generálny riaditeľ Inche-

by, a. s. Alexander Rozin, nasledovali 
príhovory premiéra, ministra životné-
ho prostredia, štátneho tajomníka Mi-
nisterstva zdravotníctva SR a prestrih-
nutie pásky, čím sa po prvý krát v his-
tórii na veľtrhu CONECO/RACIOENER-
GIA otvorila nová sekcia s  názvom 
VODA.
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Po prejavoch zástupcov organizáto-
rov nasledovalo vyhodnotenie 4. roč-
níka výtvarnej súťaže študentov stred-
ných umeleckých škôl, ktorú zorgani-
zoval Výskumný ústav vodného hos-
podárstva, Združenie zamestnávateľov 
vo vodnom hospodárstve a  Asociácia 
vodárenských spoločností taktiež pri 
príležitosti Svetového dňa vody. Po-

dobne ako v  predchádzajúcich troch 
ročníkoch bolo ústrednou myšlienkou 
súťaže výtvarné zobrazenie krásy vody 
v  jej mnohorakých podobách, dôleži-
tosť jej ochrany a  zdôraznenie racio-
nálneho, ale zároveň citlivého prístu-
pu k vode.

Cenu Ministerstva životného pros-
tredia SR získala Barbora Hlavatá zo Sú-
kromnej strednej umeleckej školy di-
zajnu v  Bratislave. Cena Výskumného 
ústavu vodného hospodárstva bola 
odovzdaná Natálii Baránkovej zo Sú-
kromnej strednej umeleckej školy di-
zajnu v Bratislave. Cenu Združenia za-
mestnávateľov vo vodnom hospo-
dárstve na  Slovensku získala Bianka 
Sandra Fukáriová zo Súkromnej stred-
nej umeleckej školy dizajnu v  Brati-
slave. Posledná z  cien – Cena Asociá-
cie vodárenských spoločností putova-
la do  Trenčína Kristíne Mahútovej zo 

Strednej umeleckej školy. Súčasťou 
slávnostného stretnutia bolo aj vyhod-
notenie 5. ročníka Národnej podnika-
teľskej ceny za životné prostredie, kto-
ré predstavil generálny riaditeľ Asoci-
ácie priemyselnej ekológie na  Sloven-
sku Michal Fabuš. 

Po skončení slávnostnej časti sa po-
poludní pod záštitou ministra život-

ného prostredia SR uskutočnila v  In-
cheba Expo Clube odborná konfe-

rencia „Voda a  udržateľný rozvoj“ 
zameraná na  informácie z  oblasti le-
gislatívy, projektov EÚ (OPKŽP, ROP), 
protipovodňovú ochranu a  iné aktu-
álne témy. Pozvaní boli aj zástupco-
via Združenia miest a  obcí Slovenska. 
Cieľom podujatia bolo podporiť vzá-
jomnú komunikáciu a  aktivity jednot-
livých organizácii MŽP SR, zástupcov 
miest a  obcí, vodohospodárov a  vo-
dárenských spoločností. V  prvom blo-
ku odzneli témy: Integrovaný regio-
nálny operačný program 2014 – 2020 
(Mgr.  Pavol Kristeľ, MPaRV SR), Pod-
pora v  oblasti vodného hospodárstva 
prostredníctvom Operačného progra-
mu Kvalita životného prostredia 2014 
– 2020 (Mgr.  Zdenka Kurčíková, MŽP 
SR), Plány manažmentu povodňového 
rizika (PhD. Mgr. Michal Hazlinger, MŽP 

SR), Integrovaný manažment vôd a sú-
časné požiadavky na  vzdelávanie vo-
dohospodárov (Prof.  Ing.  Ján Szolgay, 
PhD., STU). V  druhom bloku zástup-
covia odprezentovali tieto témy: Po-
vodňový varovný a  predpovedný sys-
tém (Ing.  Danica Lešková, PhD. a  kol., 
SHMÚ), V Banskej Bystrici sa pripravuje 
projekt protipovodňovej ochrany mes-

ta (Ing. Andrej Lipták, SVP, š. p.), Návrh 
plánov manažmentu správneho úze-
mia povodia Dunaja a správneho úze-
mia povodia Visly (RNDr. Jana Gajdová, 
VÚVH) a Zelená energia, stavby na Du-
naji a  ich prevádzka (Ing. Vladimír Ko-
cian, Vodohospodárska výstavba, š. p.). 

V  piatok popoludní v  rámci kona-
nia veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 
2015 bola organizátorom – Združeniu 
zamestnávateľov vo vodnom hospo-
dárstve na Slovensku a Asociácii vodá-
renských spoločností spolu s Minister-
stvom životného prostredia SR, ktoré 
poskytlo záštitu na podujatie, udelená 
cena za mimoriadny prínos v prezentá-
cii vodného hospodárstva a  za  rozvoj 
novej sekcie VODA.

Mgr. Zuzana Kolačanová

Public Relations, VÚVH

Autor fotografi í: 

Ing. Peter Vrabec, VÚVH

Svetový deň vody 2015
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Zaznamenali sme

Po takmer polstoročí sprietočnili 
rameno Dunaja pri Devíne

DO DEVÍNSKEHO RAMENA OPÄŤ 
PRÚDI VODA

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

24. marec tohto roku sa do histórie 
Dunaja určite zapíše ako jeden z  ne-
všedných dní. Po takmer polstoročí za-
čala do  Devínskeho ramena Dunaja, 
ktoré kedysi permanentne obmýva-
lo Slovanský ostrov, opäť prúdiť voda. 

Členom Bratislavského regionálneho 
ochranárskeho združenia, ktorí inicio-
vali projekt opätovného sprietočne-

nia Devínskeho ramena, sa tak splnil 
ďalší sen. Po predchádzajúcom oživení 
dvoch bočných ramien na slovenskom 
úseku Dunaja – a  to ramena Veľkolél-
skeho pri Komárne a Medveďovského 
sa podarilo sprietočniť a oživiť aj ďalšie 

významné rameno, pri Devíne. Na ten-
to zámer, ktorý je súčasťou rozsiahleho 
európskeho projektu „Ochrana a  ob-

nova území Natura 2000 v  cezhranič-
nom regióne Bratislavy“ získali ochra-
nári z  tretieho sektora však aj účinnú 
pomoc rezortu životného prostredia 
a  Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. 

V  utorok 24. marca 2015, keď sa 
očakávalo „prekopanie“ posledných 
metrov hrádze, si tento moment prišli 

Za účasti zvedavých novinárov univerzálny dokončovací stroj prehrabáva posledné zvyšky zeminy, aby voda z Dunaja mohla opäť prúdiť do Devínskeho ramena.
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priamo na miesto vtoku Dunaja do ra-
mena vychutnať aj tí, ktorí sa o  toto 
sprietočnenie najviac zaslúžili – mi-
nister životného prostredia Ing.  Pe-
ter Žiga, PhD., generálny riaditeľ Slo-
venského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p. Ing. Marián Supek a predseda 
Bratislavského regionálneho ochra-
nárskeho združenia RNDr.  Tomáš Ku-
šík, PhD. „Takmer 50 rokov umelé-

ho oddelenia ramena od  hlavného 
toku Dunaja, keď sa tam voda dosta-
la len počas povodní, znamenalo nie-
len zanesenie ramena sedimentami, 
ale aj výrazné zhoršenie podmienok 
na život rýb či vtákov, nehovoriac už 
o  neúnosnom rozmnožení sa komá-
rov v  stojacej vode.“ – povedal To-
máš Kušík. Preto je nesmierne rád, že 
pre opätovné sprietočnenie ramena 

našiel plné pochopenie a podporu tak 
u šéfa envirorezortu, ako aj šéfa vodo-
hospodárov. Podľa slov ministra Pet-
ra Žigu, takéto zmysluplné projekty 
jeho rezort vždy podporí, pričom prá-
ve na obnovu Devínskeho ramena vy-
naložili zhruba 150 tisíc eur. 

Technickú dokumentáciu k projektu 
opätovného sprietočnenia Devínskeho 
ramena vypracoval Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š. p. Ako uviedol 
jeho generálny riaditeľ Marián Supek: 
„Na  mieste vtoku aj výtoku ramena 
bolo potrebné znížiť brehové opev-
nenie v šírke 28 metrov, čím sa zabez-
pečilo opätovné napojenie ramena 
na hlavné koryto Dunaja. Voda, kto-
rá začala opätovne prúdiť, význam-
ným spôsobom zlepší životné pod-
mienky pre mnohé vodné organizmy. 
Zväčší sa prietočnosť územia, a  tým 
sa zlepšia aj podmienky na odvádza-
nie vysokých povodňových prietokov 
v  Dunaji. No a  sprietočnenie rame-
na je tiež príspevkom k  zlepšovaniu 
ekologického stavu vodných tokov 
na  Slovensku a  implementácii Rám-
covej smernice o  vodách,“ zdôraznil 
Marián Supek. 

Treba si však uvedomiť, že toto oži-
venie ramena prinesie aj viac vody pre 
chránený biotop lužného lesa na ostro-
ve. Keďže s  vodou prúdia aj potreb-
né živiny, tak život sa tu už veľmi rých-
lo opäť prebudí. Súčasne sa však zlep-
ší aj kvalita pitnej vody pre obyvateľov 
priľahlých obcí. Ako to zdôraznila aj ria-
diteľka Oddelenia ochrany vôd z  Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.  s. Alena Trančíková: „studne ktoré 
na  ostrove prevádzkujeme, zásobu-
jú obyvateľov Bratislavy, ako aj jej 
širšieho okolia. Sprietočnením sa za-
bezpečí lepšia ochrana zariadení, no 
najmä prúdiaca voda je predpokla-
dom na zvýšenie kvality podzemných 
vôd.“ 

Ochranári i vodohospodári však avi-
zujú, že v podobnom trende budú po-
kračovať aj naďalej. „Chceme takých-
to stavieb realizovať viac, nakoniec 
sú aj vo Vodnom pláne Slovenska, 
ktorý by mal byť bilancovaný do kon-
ca tohto roka. V  rámci neho chceme 
odstrániť aj viacero migračných ba-
riér a  spraviť i  niektoré ďalšie opat-
renia na  skvalitnenie života v  našich 
riekach i  vodných nádržiach,“ uzav-
rel diskusiu generálny riaditeľ Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, 
š.  p. Ing. Marián Supek.

Informačná tabuľa prináša celý príbeh Devínskeho ramena, ktoré bolo v 70-tych rokoch minulého storočia 
umelo oddelené od hlavného toku Dunaja.

Minister životného prostredia Peter Žiga pred novinármi ocenil príkladnú spoluprácu rezortu životného pros-
tredia s tretím sektorom pri navrátení života do Devínskeho ramena.  Vpravo generálny riaditeľ Slovenského  
vodohospodárskeho podniku, Ing. Marián Supek a vľavo predseda Bratislavského regionálneho ochranár-
skeho združenia RNDr. Tomáš Kušík, PhD.
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Zhodnotenie hydrologického roka 2014 
z pohľadu povrchových vôd

Ing. Lotta Blaškovičová, PhD., Ing. Ľubica Lovásová, Ing. Jana Poórová, PhD., 

RNDr. Peter Škoda, RNDr. Zuzana Paľušová

Slovenský hydrometeologický ústav, Bratislava

Zhodnotenie roka 2014

ÚVOD
Z pohľadu zrážkových úhrnov a ich rozlo-

ženia v roku bol hydrologický rok 2014 veľmi 
vlhký, ale priestorové rozloženie zrážok bolo 
v  jednotlivých mesiacoch a  v  jednotlivých 
povodiach nerovnomerné. Toto sa odzrkad-
lilo na rozdielnej vodnosti v jednotlivých po-

vodiach Slovenska, ako aj v časovom rozdele-
ní vodnosti. Z hľadiska extrémnych hydrolo-
gických situácií boli významné najmä prívalo-
vé povodne v júli a povodne na hornom Váhu 
a Toryse v polovici mája.

ZRÁŽKY
Zrážkový úhrn na území SR dosiahol v hyd-

rologickom roku 2014 hodnotu 987 mm, čo 
predstavuje 130 % normálu a  je hodnotený 
ako zrážkovo veľmi vlhký rok. Zrážkové úhr-
ny v  jednotlivých mesiacoch hydrologického 
roka 2014 dokumentuje Tab. 1.

Jednotlivé mesiace mali rozličný charak-
ter: Zrážkovo vlhký november (92 mm) vy-
striedal veľmi suchý december, v  ktorom 
zrážkový defi cit dosiahol maximum 33 mm 
(20 mm zrážok, 38 % normálu). Zrážkovo nor-
málny mesiac január (48 mm zrážok) vystrie-
dal vlhký mesiac február s  52 mm zrážok 

a po ňom nasledovali opäť zrážkovo normál-
ne mesiace marec (43 mm) a  apríl (60 mm). 
Zrážkovo veľmi vlhký máj (142 mm), v  kto-
rom zrážkový nadbytok dosiahol maximum 
66 mm vystriedal suchý mesiac jún so 60 mm 
zrážok (70 % normálu). Nepriaznivú situáciu 
zlepšili veľmi vlhké mesiace júl, august a sep-

tember (116 až 153 mm). Záver hydrologic-
kého roka bol zrážkovo normálny, v  októbri 
padlo 71 mm zrážok (116 % normálu). Pri cel-
kovom hodnotení hydrologického roka 2014 
došlo k nadbytku zrážok o 225 mm.

Rozloženie zrážok v  jednotlivých čiast-
kových povodiach SR, ako aj odtok z povodí 
je zosumarizovaný v Tab. 2. Vo všetkých po-
vodiach zrážkové úhrny prekročili dlhodo-
bý normál a  z  pohľadu zrážok sú hodnote-
né prevažne ako veľmi vlhké, povodie Hor-
nádu ako mimoriadne vlhké (149 % prísluš-
ného normálu), povodie Moravy ako vlhké 
(112 % príslušného normálu). Zrážkový úhrn 
v  jednotlivých povodiach a  jeho rozdele-
nie v roku sa prejavilo v ročnom odtečenom 
množstve z  hlavných povodí nasledovne: 
odtečené množstvo predstavovalo viac ako 
100 % dlhodobého priemeru v  povodí Mo-
ravy, Slanej, Bodvy, Hornádu a Popradu (112 

až 130 % normálu). V  povodiach Dunaj, Váh 
(bez Nitry) a  Hron boli hodnoty odtoku pri-
bližne na úrovni dlhodobého priemeru (97 – 
100 % normálu). Podpriemerné hodnoty od-
toku boli zaznamenané v povodiach Nitra (72 
%), Ipeľ (68 %) a Bodrog (67 %). Ročné odte-
čené množstvo z územia Slovenska v hydro-

logickom roku 2014 dosiahlo 97 % dlhodobé-
ho priemeru (228 mm).

PRIEMERNÉ ROČNÉ PRIETOKY
Vodnosť hydrologického roka na  povr-

chových tokoch, ktorá sa hodnotí ako pomer 
hodnoty priemerného ročného prietoku k dl-
hodobému priemernému prietoku v  danom 
profi le (vyjadruje sa v %) bola veľmi rozdiel-
na. V  hydrologickom roku 2014 bola zazna-
menaná normálna až nadnormálna vodnosť 
v severnej časti Slovenska, a to v hornej čas-
ti povodia Váh a v povodí Poprad; obdobný 
stav vodnosti sa tam vyskytoval aj v r. 2013.

Podnormálna až výrazne podnormál-
na vodnosť bola v  hydrologickom roku 
2014 v oblasti Oravy, Kysúc a na pravostran-
ných prítokoch Váhu v  jeho strednej čas-
ti (napr. na  Bielej Vode v  Dohňanoch 55 % 
Qa). Aj v  týchto oblastiach bol stav vodnosti 

Tab. 2  Priemerné výšky zrážok a odtoku v jednotlivých povodiach SR hydrologickom roku 2014

Povodie Dunaj Váh Hron Bodrog a Hornád Poprad SR

Čiastkové povodie *Morava *Dunaj Váh Nitra Hron *Ipeľ Slaná Bodva Hornád * Bodrog
* Poprad 
Dunajec

SR

Plocha povodia  [km2] 2282 1138 14268 4501 5465 3649 3217 858 4414 7272 1950 49014

Priemerný úhrn zrážok [mm] 765 759 1070 870 1075 868 995 941 1014 934 1159 987

% normálu 112 121 127 125 137 127 126 129 149 132 138 130

Charakter zrážk. obdobia V VV VV VV VV VV VV VV MV VV VV VV

Ročný odtok [mm] 113 37 300 103 288 92 238 147 264 150 540 228

 % normálu 112 97 98 72 100 68 119 118 130 67 126 97

* toky a im zodpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia  Zdroj: SHMÚ

Tab. 1  Priemerné úhrny zrážok na území SR v hydrologickom roku 2014

Mesiac 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rok

mm 92 20 48 52 43 60 142 60 153 130 116 71 987

% normálu 148 38 104 124 91 109 187 70 170 160 184 116 130

Nadbytok(+)/Defi cit(-) 30 -33 2 10 -4 5 66 -26 63 49 53 10 225

Charakter zrážkového obdobia V VS N V N N VV S VV VV VV N VV

S – suchý, VS – veľmi suchý, N – normálny, V – vlhký, VV – veľmi vlhký, MV – mimoriadne vlhký Zdroj: SHMÚ
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v  predchádzajúcom roku prevažne rovnaký.
V  povodí Ipľa, Slanej a  Hrona prevláda-

la v  hydrologickom roku 2014 normálna až 
nadnormálna vodnosť, v  južných častiach 
podnormálna, príp. až výrazne podnormál-
na (na toku Litava v Plášťovciach vodnosť len 
58 % Qa, kým v r. 2013 až 258 % Qa). V hydro-

logickom roku 2013 v týchto povodiach pre-
vládala výrazne nadnormálna alebo nadnor-
málna vodnosť. 

V  slovenskej časti povodia Moravy, v  po-
vodí Dunaja a  dolného Váhu na  tokoch ste-
kajúcich z  Malých Karpát (napr. Vydrica, Gi-
dra, Parná), ale aj na  hlavnom toku Dunaja 

(Dunaj – Bratislava 88 % Qa) bola zaznamena-
ná v r. 2014 podnormálna vodnosť (na Parnej 
v Horných Orešanoch až výrazne podnormál-
na vodnosť – 46 % Qa). V tejto časti bola vod-
nosť v hydrologickom roku 2013 normálna až 
nadnormálna.

V  povodiach Bodrogu a  Hornádu v  roku 
2014 prevažovala podnormálna vodnosť, 
na Latorici vo Veľkých Kapušanoch až výraz-
ne podnormálna vodnosť(53 % Qa); v  dolnej 
časti povodia Hornád bola vodnosť normál-
na až nadnormálna (Hornád – Ždaňa 127 % 
Qa). V r. 2013 prevažovala v týchto povodiach 
v  ich dolných častiach normálna vodnosť, 
kým v  hornej časti povodí bola zaznamena-
ná podnormálna vodnosť. Výrazne nadnor-
málna vodnosť v  r. 2014 bola zaznamenaná 
napr. na  Dobšinskom potoku (prítok Slanej) 
– až 172 % Qa a  v  rovnakej oblasti v  povodí 
Hornádu na jeho prítoku Hnilec v Stratenej – 
150 % Qa.

Priestorové porovnanie vodnosti v hydro-
logickom roku 2014 v  porovnaní s  predchá-
dzajúcim rokom 2013 je zobrazené na obr. 1.

PRIEMERNÉ MESAČNÉ PRIETOKY
Rozdelenie odtoku v  roku 2014 sa pod-

statne líšilo od  dlhodobého rozdelenia od-
toku v roku. Pre našu oblasť typický zvýšený 
jarný odtok bol v r. 2014 výrazne menší, naj-
mä z dôvodu nízkej zásoby vody v snehovej 
pokrývke. A naopak, najväčší priemerný me-
sačný prietok vo väčšine vodomerných staníc 
bol zaznamenaný v septembri, teda v mesia-
ci z dlhodobého hľadiska najmenej vodnom. 
V oblastiach Slovenska, v ktorých boli zazna-
menané intenzívne zrážky v  polovici mája, 
bol najvodnejším mesiacom v  roku práve 
tento mesiac. 

Vodnosť jednotlivých mesiacov v  hod-
notenom roku sa určuje ako pomer hodno-
ty priemerného mesačného prietoku hod-
noteného mesiaca k  dlhodobému prie-
mernému mesačnému prietoku odpove-
dajúceho mesiaca za  referenčné obdobie 
(v súčasnosti používané referenčné obdobie 
1961 – 2000) v danom profi le, vyjadrený v % 
(Qm/Qma1961-2000 ).

Podnormálne a  výrazne podnormálne 
hodnoty mesačných prietokov v  hydrolo-
gickom roku 2014 sa vyskytli v  mesiaci ma-
rec v južnej a západnej časti územia Sloven-
ska (Ipeľ, Slaná, oblasť stredného Váhu, Nit-
ra, Morava, Bodrog, Hornád), kým v marci v r. 
2013 v  týchto oblastiach prevládala výrazne 
nadnormálna, nadnormálna alebo normálna 
vodnosť. V apríli 2014 sa výrazne podnormál-
ne hodnoty vyskytovali takmer na celom úze-
mí Slovenska (obr. 2), kedy hodnota vodnos-
ti v mnohých vodomerných staniciach dosa-
hovala len hodnoty približne 30 % Qma1961-2000 

Obr. 3 Porovnanie mesačnej vodnosti vo vybraných vodomerných staniciach – september 2013 a 2014

Obr. 2 Porovnanie mesačnej vodnosti vo vybraných vodomerných staniciach – apríl 2013 a 2014

Obr. 1 Porovnanie vodnosti hydrologických rokov 2013 a 2014 vo vybraných vodomerných staniciach

Situačná mapa mesačného hodnotenia podzemnej a povrchovej vody na Slovensku (hodnotený mesiac: apríl 2014)

Obr. 4 Spoločné hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd – apríl 2014
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alebo aj menej (napríklad Morava – Morav-
ský Ján 29,6 %, Nitrica – Liešťany 26,4 %, Uh – 
Lekárovce 27,5 %, Bodrog – Streda nad Bod-
rogom 29,4 %). Naproti tomu marec a  apríl 
2013 sa vodnosťou prejavili ako výrazne nad-
normálne (v  južnej časti), na  ostatnom úze-
mí dosahovali normálne alebo nadnormál-
ne hodnoty.

Ako málo vodný (výrazne podnormál-
na alebo podnormálna vodnosť) sa preja-
vil v  mnohých staniciach aj december, a  to 
v  oboch hodnotených hydrologických ro-
koch (december 2012 a 2013).

Ako sa uvádza vyššie, výrazne nadnormál-
ne vodným mesiacom v hydrologickom roku 
2014 bol september (okrem východnej časti 
– povodia Bodrog a Hornád) (obr. 3) a sčasti 
august (Hron, Ipeľ, Slaná, horný Váh). V mno-
hých staniciach tak hodnoty mesačnej vod-
nosti niekoľkonásobne prevyšovali dlhodo-
bý mesačný priemer, napr.: Krivánsky po-
tok (prítok Ipľa) v  Lučenci to bolo takmer 
918 % dlhodobého septembrového prieto-
ku, na  Chvojnici (prítok Moravy) v  Lopašo-
ve 835 %,   na  Vydrici (prítok Dunaja z  Ma-
lých Karpát) v Spariskách 768 %, na Ipli v Holi-
ši 632 %. V predchádzajúcom roku v auguste 
2013 bola naopak vo väčšine staníc pod-
normálna až výrazne podnormálna vodnosť 
a v septembri 2013 prevažne normálna alebo 
podnormálna vodnosť. 

MINIMÁLNE PRIETOKY
V  žiadnej z  hodnotených vodomerných 

staníc nebolo v  hydrologickom roku 2014 
zaznamenané absolútne prietokové mini-
mum, naopak v  mnohých staniciach mini-
málne denné prietoky dosahovali pomer-
ne vysoké hodnoty zodpovedajúce hodno-

tám Q270d – Q330d. V povodí Moravy sa najmen-
šie denné prietoky pohybovali v  rozmedzí 
270 – 355-denného prietoku. Najmenší prie-
merný prietok na  Dunaji poklesol pod hod-
notu 1  000 m3.s-1 a  dosiahol hodnotu 330 – 
355-denného prietoku. V povodí Váhu a Nit-
ry minimálne prietoky dosahovali zväčša 
hodnoty 270 – 330-denného prietoku a 330 
– 355-denného prietoku, na  tokoch stekajú-
cich z Malých Karpát (Gidra, Parná) hodnoty 
355 – 364-denného prietoku. Najpriaznivejšia 
situácia v  oblasti výskytu minimálnych prie-
tokov bola v  povodí Hrona a  v  časti povodí 
Slanej, kde sa najmenšie denné prietoky po-
hybovali v rozmedzí 180 – 270-denného prie-
toku. V povodí Ipľa sa hodnoty minimálnych 
prietokov pohybovali v rozsahu Q270d až Q355d. 
Vo východnej časti územia v povodiach Bod-
rogu, Hornádu a  Popradu sa hodnoty mini-
málnych denných prietokov pohybovali v šir-
šej škále od  Q180d až po  hodnoty blížiace sa 
k  Q364d (napr. Hornád v  Ždani dosiahol hod-
notu Q355-364d).

MAXIMÁLNE PRIETOKY 
Povodňové situácie sa v  hydrologickom 

roku 2014 vyskytli najmä v  mesiacoch máj 
a  júl. Väčšia významnosť bola dosiahnutá 
na zasiahnutých tokoch v júli, kedy sa vyskyt-
li prívalové povodne. Devastačné účinky prí-
valovej povodne sa prejavili napr. v  povodí 
Váhu vo Vrátnej doline (21. júl 2014), kde bol 
v hornej časti povodia toku Varínka kulminač-
ný prietok vyhodnotený ako 100-ročný a spô-
sobil značné škody. Smerom nadol po  toku 
Varínka sa povodňová vlna transformovala 
– v oblasti Terchovej kulminačný prietok do-
sahoval hodnotu 10 – 20-ročného prietoku 
a  v  dolnej časti vo vodomernej stanici Strá-

ža – Varínka bol zaznamenaný 2-ročný prie-
tok. Táto povodeň sa prejavila aj na opačnej 
strane pohoria Malá Fatra; v stanici Turany – 
Čiernik bol zaznamenaný kulminačný prietok 
s významnosťou 20-ročného prietoku. Príva-
lová povodeň sa vyskytla v júli aj na toku Radi-
ša (prítok Nitry), kde kulminácia dosiahla hod-
notu 10-ročného prietoku. Májové povodne 
zasiahli v  povodí Váhu napr. toky Zázrivka, 
Jelešňa (prítoky Oravy), kde boli dosiahnu-
té 20-ročné prietoky, ako aj Jalovský potok, 
Kvačianka, Oravica (10 – 20-ročné prietoky). 
Na prítoku Piekielnik z Poľska v Jablonke kul-
minačný prietok 100 m3.s-1 dosiahol dokon-
ca hodnotu 1000-ročného prietoku. V povodí 
Hornádu najvýznamnejší prietok počas má-
jovej povodne bol na  Toryse v  Prešove, kde 
235 m3.s-1 predstavovalo 50-ročný prietok.

INTERAKCIA POVRCHOVÝCH 

A PODZEMNÝCH VÔD

Pri porovnaní vodnosti povrchových vôd 
a úrovne hladín podzemných vôd a výdatnos-
tí prameňov v jednotlivých mesiacoch v spo-
ločnom mapovom zobrazení je možné vidieť, 
že pri situáciách, kedy dochádza k prudkému 
nárastu a poklesu vodností povrchových vôd, 
zväčša prichádza k 1 až viac-mesačnému po-
sunu odozvy podzemných vôd. Dôvodom sú 
rozdielnosti v geologických a hydrogeologic-
kých pomeroch územia Slovenska (kompli-
kovaná geologická stavba), z  čoho vyplýva 
plošne nehomogénny časový posun dopĺňa-
nia a  vyprázdňovania podzemných vôd, ne-
jednotný pre celé územie Slovenska. V hod-
notení za  rok 2014 môžeme konštatovať re-
latívne výraznú zhodu v  stave povrchových 
a podzemných vôd v mesiacoch apríl s výraz-
ne podnormálnymi hodnotami (obr. 4) a sep-
tember s  výrazne nadnormálnymi hodnota-
mi (obr. 5). 

ZÁVER
Kým zrážkové úhrny charakterizujú hydro-

logický rok 2014 ako veľmi vlhký, z pohľadu 
odtoku povrchových vôd z územia Slovenska 
sa blížil k  dlhodobému priemeru (97 % nor-
málu). Z  hľadiska extrémov sa prejavili naj-
mä maximá vo forme povodní v máji a príva-
lových povodní v  mesiaci júl, zatiaľ čo mini-
málne priemerné denné prietoky nedosiahli 
extrémne hodnoty.

Poznámka redakcie:

Obrázky k textu sú ilustračné a v prípade 
záujmu o ďalšie informácie je možné kontak-
tovať autorov príspevku.
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Zhodnotenie roku 2014 z pohľadu 
podzemných vôd

Ing. Eugen Kullman, PhD., RNDr. Ján Gavurník, RNDr. Zuzana Paľušová, Mgr. Boris Bodácz

Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Zhodnotenie podzemných vôd 
v  roku 2014 bolo spracované na  zák-
lade nameraných hydrologických úda-

jov z vybraných 116 referenčných mo-
nitorovacích objektov (sondy a prame-
ne) štátnej hydrologickej siete pod-
zemných vôd (obr. č. 1). Predstavujú 
takmer 10  % z  celkového počtu mo-
nitorovacích objektov podzemných 
vôd Slovenska (1493 objektov, z  toho 
1132 sond a 361 prameňov) a vyznaču-
jú sa dobrým technickým stavom mer-
ného objektu po  celé obdobie mera-
ní, ucelenými radmi dlhodobých mera-
ní od roku 1981 a vysokou mierou ich 
spoľahlivosti s  ohľadom na  reprezen-
tované územie. 

Po  extrémne suchých mesiacoch 
december 2013 – január 2014 ani feb-
ruárové a marcové úhrny zrážok tesne 

nad hranicou zrážkového normálu ne-
zastavili pokles podzemných vôd. Pod-
zemné vody, vzhľadom na  nedosta-

tok snehovej pokrývky počas zimy, ne-
mohli reagovať na jej topenie a zrážky 
počas prvých jarných mesiacov nahrá-
dzali defi cit predovšetkým v  zóne ae-
rácie, pričom nedopĺňali zásoby pod-
zemných vôd. Tento fakt spôsobil, že 
mesiace marec – apríl, kedy sa takmer 
pravidelne prejavuje vplyv topenia 
sa snehu výskytom ročných maximál-
nych hodnôt, sa javia v porovnaní s dl-
hodobými hodnotami výrazne defi cit-
né (obr. č. 2). Rovnakú situáciu doku-
mentuje aj spracovaný graf medzime-
sačných zmien (poklesov/nárastov) 
hladín podzemných vôd a  výdatnos-
tí prameňov (obr. č. 3), kde je zreteľ-
ne indikovateľný výrazný pokles hla-

dín podzemných vôd v sondách a vý-
datností prameňov na takmer všetkých 
referenčných pozorovacích objektoch 

v mesiacoch marec – apríl (spracované 
ako kumulatívna hodnota počtu objek-
tov s dokumentovaným nárastom (+1), 
resp. poklesom (-1) v porovnaní s pred-
chádzajúcim mesiacom, hodnotených 
bolo 116 objektov).

Mesiac apríl 2014 možno považovať 
za najsuchší mesiac hodnoteného roka 
2014 (obr. č. 4), v  poradí druhým me-
siacom v  roku 2014 s  hodnotami hla-
dín podzemných vôd a  výdatnosťami 
prameňov výrazne nižšími ako vyčís-
lené dlhodobé hodnoty referenčného 
obdobia 1981 – 2010 bol mesiac marec 
(obr. č. 2 a 5).

Zvýšené úhrny zrážok koncom aprí-
la a  najmä počas mája (v  oblasti Lip-

Obr. č. 1 Mapa lokalizácie referenčných monitorovacích objektov podzemných vôd na Slovensku.
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tovskej kotliny a  hornej Oravy až mi-
moriadne nadnormálne úhrny zrá-
žok) spôsobili vzostup hladín podzem-
nej vody a výdatností prameňov (obr. 
č. 3) a zároveň zlepšenie stavu v pretr-
vávajúcom suchu v  podzemných vo-
dách. Výrazné zlepšenie nastalo naj-
mä na  strednom Slovensku a  v  zá-
padnej časti východného Slovenska. 
Naďalej pretrváva nepriaznivý stav 
v povodí Bodrogu, v povodí stredného 
Váhu a v povodí Nitry.

Zrážkovo mimoriadne nadnormál-
ne obdobie júl – september a zrážko-
vo normálny október vytvorili pod-
mienky na  výskyt maximálnych roč-
ných stavov podzemnej vody a  vý-
datností prameňov počas mesiacov 
september – október v prevažnej väč-
šine monitorovacích objektov pod-
zemných vôd. Extrémne úhrny zrážok 
v  polovici septembra na  západnom 
Slovensku a výdatné zrážky v posled-
nej dekáde októbra najmä na východ-

nom Slovensku, ktoré spadli do  už 
nasýteného prostredia, sa v  spomí-
naných regiónoch prejavili na  maxi-
málnych hodnotách najmä v  mesia-
ci október 2014 – nadpriemerný me-
siac v  roku 2014 v  porovnaní s  hod-
notami v  referenčnom období 1981 
– 2010 (obr. č. 6). Pre uvedené mesia-
ce september – október sú skôr typic-
ké hodnoty blízke minimálnym hod-
notám. Napriek výraznému zrážko-
vému defi citu počas novembra a  de-
cembra sa naďalej pozitívne prejavuje 
vplyv zrážok z predchádzajúceho ob-
dobia a  mesiac november a  decem-
ber 2014 hodnotíme z pohľadu stavov 
hladín podzemných vôd a výdatností 
prameňov ako nadpriemerné takmer 
na celom území Slovenska. Nepriazni-
vý stav pretrváva ku koncu roka 2014 
len na  krajnom východe, v  povodí 
stredného Váhu a Oravy.

Celkovo možno kalendárny rok 
2014 hodnotiť z  dlhodobého hľadiska 

ako priemerný (obr. č. 7). Úrovne hla-
diny podzemnej vody v sondách a vý-
datnosti prameňov boli vyššie, až vý-
razne vyššie, ako ich dlhodobé prie-
merné hodnoty referenčného obdobia 
1981 – 2010 na  významnej časti úze-
mia Slovenska – celá centrálna a južná 
časť Slovenska, oblasť Záhoria a  širšie 
územie Spišská Nová Ves – Kežmarok 
– Stará Ľubovňa (vyznačené na obráz-
ku svetlosivou farbou). Úrovne hladi-
ny podzemnej vody v  sondách a  vý-
datnosti prameňov boli nižšie, až vý-
razne nižšie, ako dlhodobé priemerné 
hodnoty referenčného obdobia 1981 
– 2010 len v  oblastiach západu Slo-
venska (širšie okolie stredného Váhu), 
Oravy,  Kysúc a  na  krajnom východe 
(vyznačené na  obrázku tmavosivou 
až čiernou farbou).

Poznámka redakcie:

Obrázky k textu sú ilustračné a v prí-
pade záujmu o  ďalšie informácie je 
možné kontaktovať autorov príspevku.

Obr. č. 2 Mesačné zhodnotenie stavov hladín podzemných vôd a výdatností pra-
meňov v roku 2014 v porovnaní s referenčným obdobím 1981 – 2010.

Obr. č. 4 
Priestorové 
generalizované 
zhodnotenie 
podzemných vôd 
v najsuchšom mesiaci 
v roku 2014 
(apríl 2014).

Obr. č. 3 Graf medzimesačných zmien (poklesov a nárastov) hladín podzemných 
vôd (sondy) a výdatností prameňov v roku 2014 spracovaný pre referenčné mo-
nitorovacie objekty podzemných vôd.
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Obr. č. 5 
Priestorové 
generalizované 
zhodnotenie 
podzemných vôd 
v suchom mesiaci 
v roku 2014 
(marec 2014).

Obr. č. 6 
Priestorové 
generalizované 
zhodnotenie 
podzemných vôd 
v nadpriemernom 
mesiaci v roku 2014 
(október 2014).

Obr. č. 7 
Celkové 
zhodnotenie 
podzemných vôd 
v kalendárnom 
roku 2014. 
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Bude 21. storočie 
stororočím vojen o vodu?

Ing. Július Hétharši, CSc.,

HEKAS s. r. o., BRATISLAVA

Voda je život, pre ľudské prežitie má 
životne dôležitý význam. Z dôvodu ne-
existencie žiadneho iného prírodného 
zdroja, ktorým by bolo možné sladkú 
vodu nahradiť, zaradila sa voda medzi 
strategické suroviny.

Do roku 2050 bude podľa odhadov 
žiť na zemi osem miliárd ľudí a 800 mi-
liónov z  nich nebude mať podľa úda-

jov Svetovej zdravotníckej organizácie 
prístup k  zdrojom pitnej vody. Oproti 
19. storočiu znásobilo ľudstvo potrebu 
vody sedemnásobne. Zvýšenie poľno-
hospodárskej produkcie, rozvoj prie-
myslu, zvýšenie životnej úrovne oby-
vateľstva a  globálne otepľovanie iba 
zvýši tlak na zdroje pitnej vody. Tento 

nedostatok sa premietne do  zvýšenej 
konkurencie v  snahe získať vodu a  to 
medzi mestami, priemyselnými pod-
nikmi, poľnohospodárskymi farmami, 
medzi susediacimi provinciami a  ča-
som aj medzi samotnými štátmi. 

Podľa posledných údajov pokrývajú 
povodia 45,3 % zemského povrchu. Zá-
sobujú 40 % svetovej populácie a pred-

stavujú 80 % vody, ktorá pretečie sve-
tovými riekami. 73 z nich sa nachádza 
v Európe, 59 v Afrike, 53 v Ázii, 39 v Se-
vernej a 38 v Južnej Amerike. Celkovo 
sa v  medzinárodných povodiach na-
chádza až 145 štátov, z toho časť, kon-
krétne 33 krajín, je v nich situovaných 
95 % svojho územia. Patrí sem napr. 

Bolívia, Čad, Zambia, Kongo, či Niger. 
Z uvedených 262 medzinárodných po-
vodí 19 zdieľa 5 a  viac štátov. Aby sa 
zabránilo konfl iktom, mnohé štáty sa 
zmluvne dohodli na rozdelení využíva-
nia vodných zdrojov. Napr. v roku 1995 
sa Vietnam, Laos, Thajsko a Kambodža 
dohodli na spoločnom využívaní zdro-
jov povodia rieky Mekong. Ale práve 

v  najchudobnejších krajinách existu-
je hrozba vzniku otvorených konfl ik-
tov – napríklad medzí indickými štát-
mi Karnátaka a Tamilnádu na  juhu In-
die o vodu z rieky Kavéri, kde sa spory 
už viackrát riešili pomocou zbraní.

K vzniku najväčšej nerovnomernos-
ti medzi veľkosťou populácie a  do-
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stupnými zásobami sladkej vody dôjde 
podľa odhadov v  Ázii, kde produkcia 
potravín vysoko závisí od  zavlažova-
nia, a kde už dnes žije 60 % svetovej po-
pulácie, ktorá však disponuje len 36 % 
svetových obnoviteľných zásob vody. 
Obdobne možno uviesť prípady z  Af-
riky, kde etiópske kmene bojujú o ma-
jetkové práva na studne v oblasti Čadu 
a v oblasti Západného Dárfuru. Jednu 
z mála riek, ktorá v sebe nesie výrazný 
konfl iktný potenciál je rieka Níl, ktorá 
za  posledných 75 rokov bola príčinou 
politického napätia a konfl iktov nižšej 
intenzity medzi tromi hlavnými kraji-
nami v jeho povodí: Egyptom, Etiópiou 
a Sudánom. Pravdepodobnosť konfl ik-
tov týkajúcich sa medzinárodných po-
vodí sa ešte zvyšuje v  prípade, ak ur-
čitá krajina nachádzajúca sa v  oblas-
ti dolného toku nemá k  dispozícii iný 
zdroj vody a zároveň disponuje nepo-
rovnateľne väčšou vojenskou silou. 
Ako príklad možno uviesť Etiópiu, keď 
v roku 1989 pozvala inžinierov z Izrae-
la riešiť rozšírenie závlahového poľno-
hospodárstva. Egypt pohrozil vojen-
skou intervenciou a  Etiópia obdržala 
od egyptskej vlády vážne varovanie.

Konfl iktným sa zdá byť napríklad 
spoločné využívanie hydrogeologické-
ho kolektora podzemných vôd (vodo-
nosné horninové teleso) Qa Disi Saud-
skou Arábiou a Jordánom. Obidve kra-
jiny odčerpávaním prekračujú limi-
ty obnoviteľnosti hydrogeologického 
kolektora o  200 %. Líbya ponúka ďalší 

z príkladov neudržateľného nakladania 
s podzemnými vodnými zdrojmi. Hyd-
rogeologický kolektor podzemných 
vôd, ktorý pre ňu predstavuje hlavný 
zdroj pitnej a  úžitkovej vody, sa v  jej 
prípade nachádza ďaleko od  poľno-
hospodárskych oblastí, ktoré sú rovna-
ko zavlažované jeho vodami. Líbya od-
čerpanú vodu transportuje prostred-
níctvom dlhých potrubí z oblasti južnej 
púšte až na  sever, k  pobrežiu Stredo-
zemného mora. Časť hydrogeologic-
kého kolektora zdieľa aj so susedný-
mi krajinami, Egyptom, Sudánom a Ča-
dom. Takéto masívne odčerpávanie 
vody už nie raz priviedlo Líbyu s  uve-
denými krajinami na  pokraj konfl ik-
tu. K výraznému zhoršeniu situácie by 
ešte malo dôjsť potom, čo v horizonte 
40 až 60 rokov dôjde k vyčerpaniu zá-
sob zo spomínaného kolektora. Spor-
ným sa stáva už aj spoločné využíva-
nie vôd z hydrogeologického kolekto-
ra podzemných vôd nachádzajúceho 
sa v  oblasti Západného brehu Jordá-
nu. Palestínčania obviňujú Izrael z nad-
merného čerpania vody, čo sa zdá byť 
viac ako opodstatnené, keď zoberie-
me do úvahy fakt, že Izrael využíva až 
80 % jeho zásob, pričom na  Palestín-
čanov tak pripadá len zvyšných 20 %. 
Kontrola zdrojov podzemných vôd sa 
v tejto oblasti stáva jednou z príčin brá-
niacich dosiahnutiu mierovej dohody. 
Ďalšou príčinou nepokojov je realizá-
cia veľkých projektov sprístupňujúcich 
vodu. V 80. rokoch sa Turecko pokúsilo 

uskutočniť ambiciózny projekt výstav-
by série priehrad na rieke Eufrat. Jeho 
cieľom bolo zvýšiť zavlažovanie juho-
východnej časti Turecka bez konzultá-
cie s  Irakom a  Sýriou nachádzajúcich 
sa v  dolnom toku povodia. Rovnako 
India v priebehu 60. rokov na základe 
jednostranného rozhodnutia postavila 
hrádzu na rieke Ganga v blízkosti mes-
ta Farraka v Západnom Bengálsku, aby 
tak priviedla viac vody do Kalkaty. Av-
šak na úkor zavlažovania v Bangladéši. 
Všetky spomínané prípady mali v  da-
ných regiónoch za následok dlhotrva-
júce politické napätie. 

Z ďalších oblastí v ktorých vznikajú 
konfl ikty je možno uviesť: 
– USA – prerozdelenie zdrojov pod-

zemných vôd medzi spolkovými 
štátmi Nové Mexiko, Arizona a Kali-
fornia, spôsobuje stále spory,

– Brazília – výstavba derivačného ka-
nála na  rieke Sao Francisco na  se-
verovýchode krajiny a  plánované 
vybudovanie obrovskej priehrady 
na  rieke Xingu vyvolávajú nepoko-
je medzi obyvateľmi žijúcimi v tých-
to oblastiach,

– India – prístup k vode riek Gódáva-
ri, Kríšna a Kaveri a priehrada na rie-
ke Narmada a Mahánadi vyvolávajú 
medzi obyvateľmi konfl ikty,

– Pakistan – v regióne Kurram eskalo-
vali v roku 2010 boje o vodu medzi 
kmeňmi Toriov a  Mangalov. Vyžia-
dali si viac ako sto mŕtvych,

– Čína – obyvatelia protestujú proti 
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derivačným kanálom z  jazera Baiy-
angdiam (provincia Che-pej) a stav-
be priehrady Pubugou (provincia S-
-čchuan),

– Botswana – odkedy vláda v  roku 
2002 znemožnila kmeňom žijúcim 
v  buši prístup k  vodným zdrojom, 
začal sa nerovný boj pôvodných 
obyvateľov o prístup k životodarnej 
tekutine,

– Etiópia – pôvodní obyvatelia v  po-
vodí rieky Omo vyčítajú vláde, že 
stavbou priehrady Gibe 3 sa narušili 
v tejto oblasti podmienky na život.
Medzi krajinami vznikajú čoraz čas-

tejšie spory o  využívanie vodných 
zdrojov, ktoré v  pohraničných oblas-
tiach neraz prepuknú do  otvorených 
konfl iktov. Napätie vyvolávajú aj stav-
by obrovských priehrad a  znečistenie 
spôsobené v krajinách na hornom toku 
riek. Medzi také krajiny možno zaradiť: 
Kanada – USA, USA – Mexiko, Mexiko – 
Guatemala, Španielsko – Portugalsko, 
Slovensko – Maďarsko, Egypt – Líbya – 
Čad – Sudán – Nigéria, Egypt – Etiópia 
– Sudán – Uganda, Namíbia – Angola – 
Botswana – Zimbabwe, Namíbia – An-
gola – Botswana, Zambia – Zimbabwe, 
Uganda – Keňa – Tanzánia, Etiópia – 
Keňa, Turecko – Irán – Irak – Sýria, Irán 
– Afganistan, India – Pakistan, India – 

Čína, India – Bangladéš, Čína – Laos – 
Vietnam – Kambodža – Mjanmarsko, 
Kirgizsko – Uzbekistan – Kazachstan – 
Tadžikistan, KĽDR – Južná Kórea.

Bude 21. storočie storočím vojen 
o  vodu? Výrazný nedostatok vody je 
však už dnes prekážkou rozvoja v mno-
hých krajinách a táto situácia sa bude aj 
naďalej zhoršovať. Podľa správy World 
Water Vision, vydanou Svetovou radou 
pre vodu, zažívame dnes krízu vody. 
Avšak táto kríza nie je v tom, že máme 
príliš málo vody k uspokojovaniu svo-
jich potrieb. Je to kríza hospodárenia 
s  vodou, ktoré je také zlé, že tým ťaž-
ko trpia miliardy ľudí a  životné pros-
tredie. K  rovnakému záveru došla aj 
OSN vo svojom poslednom Súhrnnom 
zhodnotení sladkovodných zdrojov 
sveta. V  jej úvode sa môžeme dočítať, 
že rastúce napätie súvisiace s dostup-
nosťou vody sa vyskytuje „z  prevažnej 
časti ako výsledok zlej alokácie vody, ne-
šetrného využívania zdrojov a  absen-
cie správneho hospodárenia. Nedosta-
tok vodných zdrojov v sebe nesie výraz-
ný konfl iktný potenciál.“.

Hrozby konfl iktov o  vodné zdroje 
sú reálne. Najväčší predpoklad vojen 
o vodné zdroje vytvára voda v riekach, 
jazerách a v hydrogeologických kolek-
toroch podzemných vôd, predovšet-

kým v  lokalitách, kde je nesúlad me-
dzi potrebou vody a existujúcimi zdroj-
mi pitnej vody. Motiváciu a  schop-
nosť viesť vojnu o vodu by mohli mať 
len silné štáty z  dolnej časti povodia, 
tie však budú vždy ohrozené pom-
stou vyššie položených štátov, ktoré 
by mohli vodu po  toku zámerne zne-
čisťovať. Taká vojna by bola mimoriad-
ne nákladná, najmä ak to porovnáme 
s cenou za odsoľovanie vody. Vojna by 
tak ako možný prostriedok pre zabez-
pečenie si prístupu k vodným zdrojom 
prichádzala do  úvahy len v  prípade, 
keby už voda nemohla byť pre obyva-
teľov určitej krajiny zaistená iným spô-
sobom. Nie všetky spory o vodu majú 
tendenciu viesť k  násilným konfl ik-
tom. Veľká väčšina z nich bude vyrieše-
ná nenásilnými prostriedkami, rokova-
niami alebo dohodami. Je ale potrebné 
zobrať na vedomie fakt, že v rovnakom 
čase nie je možné uspokojiť potre-
by všetkých ľudí. A to je dôvod, prečo 
sa zdá byť konfl ikt v niektorých prípa-
doch v  budúcnosti nevyhnutný. Rie-
šením, ktoré môže viesť k  značnému 
zmierneniu napätia je riešenie problé-
mu technickými a právnymi prostried-
kami v značnom predstihu.

Ilustračné foto: archív VÚVH

Jako, s.r.o.
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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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Program FLOW-3D a jeho využitie 
vo vodohospodárskej praxi

I. ÚVOD
FLOW-3D [1] je výpočtový program 

od fi rmy Flow Science, Inc. určený pre 
multi-fyzikálne výpočty dynamiky kva-
palín tzv. CFD (z  angl. computatio-
nal fl uid dynamics). Software pracuje 

na základe metódy konečných prvkov, 
kedy sú rýchlosti, tlaky a  iné fyzikálne 
veličiny počítané v  rôznych miestach 
a profi loch modelu. V inžinierskej pra-
xi poskytuje používateľom cenný po-
hľad na fyzikálny procesy prietoku kva-
paliny, vrátane riešení spojených s pre-
nosom teploty a termickej analýzy. Má 
všestranné využitie v priemysle, poľno-
hospodárstve či strojnej výrobe. V ob-
lasti vodného hospodárstva má širo-
ké využitie v  oblasti výroby elektric-
kej energie (vtoky, výtoky z  vodných 
elektrární), akumulácie a  zásobova-
nia vodou (privádzače s  voľnou hladi-
nou, tlakové privádzače), ochrany pred 
povodňami (poldre, ochranné nádr-
že, ochranné hrádze), čistenia odpado-
vých vôd a mnohých iných oblastiach.

Program FLOW-3D umožňuje de-
tailnú analýzu navrhovaných tva-

rov konštrukcie, ktorou voda preteká, 
resp. ktorou je obmývaná. Na  základe 
postprocesingu a  vyhodnotenia úda-
jov simulácie je možné tvary upravo-
vať a tak optimalizovať riešenia jednot-
livých stavebných častí, ale aj celých 

vodohospodárskych projektov. V našej 
spoločnosti Vodotika, a. s. bol program 
FLOW-3D aplikovaný na  stavbu pre-
hrádzky na Jalovskom potoku ako aj pri 
analýze poldra Šípkov na  toku Bebra-
va. V projektovej príprave bol program 
ďalej využitý na  sledovanie prietokov 
v  biokoridore MVE Trenčianske Bisku-
pice II a pre prúdenie na VE Čunovo III. 

II. PREHRÁDZKA NA JALOVSKOM 
POTOKU 

Prehrádzka na  Jalovskom potoku 
[2] bola navrhnutá ako vodozádržné 
a  protierózne opatrenie v  rámci pro-
jektu „Povodie Hornej Nitry – Opatre-
nia na prevenciu pred povodňami a su-
chom“. Jedná sa o prehrádzku s výva-
rom vytvorenú z  betónu, ktorý bude 
obložený lomovým kameňom. Výš-
ka prehrádzky je 3,5 m nad terénom 

a  previesť musí storočný prietok 17,2 
m3s-1. Pre vytvorenie 3D modelu teré-
nu ako aj samotnej prehrádzky bol po-
užitý CAD software Microstation V8i 
od  spoločnosti Bentley Systems, Inc. 
V  prvotnom návrhu tvoril prepadovú 
hranu jednoduchý lichobežník v  stre-
de prehrádzky. Po importovaní mode-
lu do  programu FLOW-3D bol zadaný 
rozsah siete prvkov pre výpočet, pro-
fi ly pre meranie prietoku a  rýchlosti 
a  okrajové podmienky pre prítok ako 
aj odtok vody. V  prípade prítoku bola 
použitá okrajová podmienka pre špe-
cifi káciu objemového prietoku. Zada-
ná bola horná hladina, resp. je výška 
nad terénom a  prietok v  čase. Spod-
ná okrajová podmienka bola určená 
ako voľný odtok kvapaliny. Po  zadaní 
podmienok prebehla podrobná analý-
za prietoku vody cez navrhovaný prie-
pad. Výpočet preukázal, že navrhovaný 
priepad je z  kapacitného hľadiska ne-
postačujúci. Preto bol vytvorený nový 
model, kde prepadovú hranu tvoril zlo-
žený lichobežník s dĺžkou 12 m . Okra-
jové podmienky pre model ostali rov-
naké z  predošlej simulácie. Po  analý-
ze bolo možné konštatovať, že zme-
na tvaru a  rozmerov bezpečnostného 
priepadu vyhovuje požiadavke preve-
denia povodňového prietoku Q100.

III. POLDER ŠÍPKOV NA TOKU 
BEBRAVA

Ďalším opatrením programu „Po-
vodie Hornej Nitry – Opatrenia na pre-
venciu pred povodňami a  suchom“ je 
návrh poldra Šípkov na  toku Bebrava 
[3]. Polder slúži na  zachytenie povod-
ňových prietokov a  ich bezpečné pre-
vedenie funkčným objektom a  betó-
novou štôlňou do koryta pod hrádzou. 
Polder je najefektívnejší pri ochrane 
pred 50-ročnou vodou, ale prevedie aj 
100-ročnú povodeň (s  menším sploš-
tením). Program FLOW-3D sa v  tom-
to prípade použil pre overenie sploš-
tenia, resp. prietoku, ktorý polder pre-
vedie štôlňou pri navrhovanej hladine 
pre 50-ročnú vodu. Hladina pri tomto 

Obr. 1  3D vizualizácia prehrádzky na Jalovskom potoku ako podklad pre simuláciu v programe FLOW-3D.

Ing. Martin Gorek

VODOTIKA, a.s.
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prietoku vystúpi na  úroveň 348,95 m 
n.m. a  prietok počas povodne je nad 
hrádzou 7,60 m3s-1. Hydraulickým vý-
počtom bol vypočítaný odtok z  nádr-
že na 3,87 m3s-1. Model pre výpočet bol 
tak ako v predchádzajúcom prípade vy-
tvorený v  programe Microstation V8i. 
Tentokrát bol však vytvorený len 3D 
model združeného funkčného objektu 
a  odvádzacej štôlne bez okolitého te-
rénu. Model bol následne importovaný 
do  programu FLOW-3D. Po  vytvorení 
siete prvkov ako hranice modelovania 

boli určené okrajové podmienky. Okra-
jová podmienka na vtoku bola defi no-
vaná výškou hladiny a  prietokom pre 
Q50. Pri spodnej okrajovej podmienke 
bola nastavená predpokladaná dolná 
hladina vody v koryte pod hrádzou. Vý-
sledky z  modelu zodpovedali hydrau-
lickým výpočtom. 

IV. VÝSLEDKY A ZÁVER 
Z  výpočtu a  analýzy prehrádzky 

na  Jalovskom potoku vyplynula po-
žiadavka na  zmenu tvaru prepado-

vej konštrukcie z jednoduchého licho-
bežníka s  nedostatočnou kapacitou, 
na zložený lichobežník vyhovujúci po-
žiadavkám prietoku 100-ročnej vody. 
Pomocou programu FLOW-3D bola vy-
počítaná zmena prúdenia podľa Fro-
uda, rýchlosť prúdenia vody cez pre-
hrádzku a taktiež prietok na vybraných 
profi loch. S  týchto údajov bolo mož-
né konštatovať, že prehrádzka preve-
die cez navrhnutý bezpečnostný prie-
pad povodňový prietok Q100 bezpeč-
ne aj s čiastočným avšak minimálnym 
sploštením. 

Pri analýze poldra Šípkov bolo pre-
ukázané, že hydraulický návrh sploš-
tenia povodňovej vlny zodpovedá nu-
merickému modelu vyhotovenom 
v  programe FLOW-3D. V  analýze cez 
štôlňu poldra odtekalo približne 4,10 
m3s-1. Čo približne zodpovedá výpočtu 
odtoku z poldra 3,87 m3s-1. Taktiež bolo 
možné určiť rýchlosti prúdenia vody 
v štôlni pri odtoku. 

Z uvedeného je možné konštatovať, 
že pri aplikácií výpočtového programu 
FLOW-3D je možné aplikovať pre rôzne 
typy úloh vo vodnom hospodárstve. Či 
už ide o  komplexný projekčný návrh 
alebo pre overenie už jestvujúcich sta-
vieb a prietokových pomeroch na nich.

Veda, technika, technológia

LITERATÚRA 
[1]  FLOW-3D, Flow Science, Inc. Dostupné na  internete: http://www.

flow3d.com/home/industries/water-environmental
[2]  Vodotika, a.s., 2014: Opatrenia na  prítokoch Handlovky – Jalovský 

potok, dokumentácia pre stavebné povolenie
[3]  Vodotika, a.s., 2014: Šípkov – Polder na toku Bebrava, dokumentácia 

pre územné rozhodnutie

Obr. 2 Prehrádzka na Jalovskom potoku – Rýchlosť prúdenia vody pri povodni QObr. 2 Prehrádzka na Jalovskom potoku – Rýchlosť prúdenia vody pri povodni Q100100

Obr. 3  Polder Šípkov – Rýchlosť prúdenia vody cez funkčný objekt.
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Konferencia 
„Ochrana vodných zdrojov“

V dňoch 22. – 23. apríla 2015 sa v In-
cheba Expo v  Bratislave uskutočnila 
medzinárodná konferencia „Ochrana 
vodných zdrojov“, ktorá bola organi-
zovaná pod záštitou Európskej straté-
gie pre Dunajský región, prioritnej ob-
lasti 4 (PO4) „Obnoviť a udržať kvalitu 
vôd“. Konferencia bola organizačne za-
bezpečená Výskumným ústavom vod-
ného hospodárstva, ktorý poskytuje 

technickú pomoc koordinátorovi PO4 
za Slovenskú republiku – Ing. Dušanovi 
Čerešňákovi, vtedajšiemu generálne-

mu riaditeľovi sekcie vôd Ministerstva 
životného prostredia SR.

Cieľom konferencie bolo prezen-
tovať aktívny prístup k  hospodáreniu 
s vodou v povodí so zohľadnením špe-
cifi ckých podmienok územia a  so zá-
merom zmierniť prejavy a dopady kli-
matickej zmeny (sucho, nedostatky 
vody, povodne) na  ochranu a  trvalú 
udržateľnosť využívania vodných zdro-

jov a  na  zabezpečenie dostatku vody 
pre ekosystémy. Na  konferencii bolo 
prítomných 98 účastníkov.

Konferencie sa zúčastnil Dr.  László 
Perger, koordinátor PO4 za  Maďar-
sko, ktorý spolu s koordinátorom PO4 
za Slovensko otvorili konferenciu krát-
kymi úvodnými slovami. Program kon-
ferencie bol rozdelený do 4 sekcií. 

Predsedajúcou prvej sekcie s  ná-
zvom „Legislatíva v  oblasti ochra-
ny vôd“ bola Alena Bujnová z  MŽP 
SR. V  rámci sekcie odzneli zaujímavé 

prednášky o  legislatívnom prístupe 
k ochrane vôd na Slovensku (K. Farka-
šová, MŽP SR), v  Maďarsku (L. Perger, 

RNDr. Andrea Vranovská, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva
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GDWM) a v Českej republike (J. Novák, 
VAS, a. s.). J. Borgula sa vo svojej pred-
náške zameral na ochranu vôd z pohľa-
du priemyslu.

Druhá sekcia, týkajúca sa povrcho-
vých vôd, vedená Štefanom Rehá-
kom z VÚVH bola venovaná vodohos-
podárskej bilancii v  Maďarsku (L. Per-

ger) a na Slovensku (V. Fekete) a ochra-
ne množstva a kvality povrchovej vody 
z  pohľadu klimatickej zmeny v  Ra-
kúsku (A. Scheidleder). V ďalšom sa V. 
Šimko venoval využitiu povrchových 
zdrojov pitnej vody, D. Bodiš predsta-
vil geochemický atlas SR, časť povr-

chové vody a Y. Velísková sa zamerala 
na vplyv zanesenia povrchových tokov 
na  interakciu s  podzemnými vodami. 
Do  tejto sekcie bola zaradená aj spo-
jená prednáška A. Zajíčka týkajúca sa 
manažmentu povrchových a podzem-
ných vôd z  pohľadu retenčnej schop-
nosti krajiny v Českej republike.

Tretia sekcia, ktorej predsedajú-
cou bola Anna Patschová z VÚVH bola 
venovaná podzemným vodám. Prvá 
prednáška A. Zajíčka bola pokračo-
vaním  predošlej sekcie ako je uvede-
né vyššie, A. Scheidleder sa venoval 
ochrane podzemných vôd z  pohľadu 

klimatickej zmeny v Rakúsku, P. Čaučík 
oboznámil prítomných s  vodohospo-
dárskou bilanciou a A. Patschová spo-
lu s  O. Horvátom sa venovali ochrane 
podzemných vôd v SR.

Štvrtá sekcia, venovaná vzájom-
nej interakcii povrchových a  podzem-
ných vôd, bola vedená Andreou Vra-
novskou z VÚVH. Z pohľadu Medziná-
rodnej komisie pre ochranu Dunaja 
(ICPDR) prítomných s   problematikou 
interakcie povrchových a podzemných 
vôd oboznámil A. Scheidleder, o  bez-
pečnosti dodávky pitnej vody infor-
moval P. Ďuroška a A. Trančíková pred-
niesla príspevok o  interakcii povrcho-
vých a  podzemných vôd využívaných 
pre zásobovanie obyvateľov Bratisla-
vy pitnou vodou. Táto prednáška bola 
informáciou aj k  poobedňajšej exkur-
zii na ostrov Sihoť a do Vodárenského 
múzea, kde sa účastníci priamo v praxi 
oboznámili so systémom studní na zá-
sobovanie pitnou vodou.

Všetky sekcie boli sprevádzané ži-
vou diskusiou prítomných. Reakcie 
prednášajúcich aj účastníkov boli mi-
moriadne pozitívne nielen na  kvalitu 
prednesených príspevkov, ale aj na or-
ganizačné zabezpečenie. Prednášky je 
možné stiahnuť na  linku http://www.

vuvh.sk/index.php/sk_SK/konfe-

rencie/medzinarodna-konferencia-

-ochrana-vodnych-zdrojov

Foto: Mgr. Alena Kurecová
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Naši vodohospodárski karikaturisti
„Obraz nie je derivát alebo ilustrácia, ale aktívne médium myšlienkového procesu.“

K. Moxey – Visual Studies and iconic Turn. 
In: Journal of visual Culture. Vol. 7 2008, s. 139

Karikatúry alebo kreslené obrázky patria k historickým dokumentom, ktoré od nepamäti predstavovali nejaký 

autentický obraz alebo svedectvo o tom, čo sa dialo v spoločnosti. Najznámejšie boli politické karikatúry. Hlavným 

znakom karikatúry je tzv. hyperbola alebo zveličenie, ktoré ak sa uskutočňuje v medziach správneho humoru, do-

káže osviežiť a spestriť mnohé stránky časopisov. V nedávnej minulosti sa dostal viac do povedomia francúzsky ča-

sopis Charlie Hebdo, ktorý zverejňuje mnohé kontroverzné komiksy, kreslené vtipy, fejtóny, reportáže, a ktorý sa 

stal terčom teroristického útoku v januári 2015. 

Karikatúra ako umelecký žáner má svoje korene v  staroveku, konkrétnejšie v  egyptskom výtvarnom umení, 

ale aj v umení klasického Grécka. Najväčší úspech zaznamenala v období reformácie, ale najviac sa začala rozvíjať 

až okolo roku 1600 na univerzite v Bologni. Od konca 19. storočia je už dobre známa po celej Európe. 

Rozhodli sme sa, že vám predstavíme trochu bližšie našich spolupracujúcich karikaturistov, ktorých inšpiruje 

práve vodohospodárska tematika. 

Som vyučený kuchár/čašník,  aj keď 
už v  tejto profesii nepracujem. Náme-
ty pre svoju typickú postavičku, ktorú 
som si vymyslel ešte na základnej ško-
le, čerpám zo života a vo svojom okolí.

Žijem v  harmonickom manželstve, 
budúci rok s  manželkou oslávime ru-
bínovú svadbu. Mám dospelú dcéru, 
syna a už aj dve vnúčatá. Som rodený 
Košičan a v tomto krásnom meste aj ži-
jem a  pracujem doteraz. Obľubujem 
umenie, maľovanie a kreslenie bolo to, 
čo nás v rodine spájalo, šport, ktorému 
som sa venoval aktívne v  duchu hes-
la ,,športom k  trvalej invalidite“, ces-
tovanie – s blízkymi a rodinnými pria-
teľmi sme spoznali veľký kus Sloven-
ska, ale aj zahraničia. Mám rád prírodu 
a ako veľký gurmán v nej rád pripravu-
jem dobré jedlá pre mojich blízkych. 
Ako každý Mikuláš, tiež rád obdarúvam 
svojich blízkych a priateľov.

Miki Fekete o sebe
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Spracovala: 

Mgr. Zuzana Kolačanová

Tvorbe humoristických kresieb a pí-
saniu aforizmov sa venujem už od za-
čiatku 70-tych rokov minulého storo-
čia. Odvtedy ich v tisíckach aj ako afo-
rizmy sprostredkovali rôzne periodiká 
a rozhlasové relácie. 

Kreslenie vtipov považujem za  re-
lax, teším sa na  túto činnosť, neviem 
si bez nej život predstaviť. Mojím kré-
dom je: Neberte život príliš vážne, 
aj tak z  neho nevyviaznete živí. Ne-
mám rád okolo seba namosúrených 
ľudí, ktorí na  živote nevidia nič krás-
ne. Kreslenie bolo mojím koníčkom 
od  detstva a  samozrejme neskôr po-
tešili aj honoráre. Mal som viacero sa-
mostatných výstav. Škoda, že v porov-
naní s minulosťou sa priestor na pub-
likovanie humoru výrazne zredukoval. 
Ľúto mi je zániku humoristického ča-
sopisu Roháč, ktorý dával priestor aj 
mladým začínajúcim autorom a  dbal 
na  kvalitu publikovanej produkcie. 
Prakticky celý život som pracoval 
v  tlačovej agentúre, takže podnetov 
a tém na kreslenie vtipov bolo neúre-
kom. Dnes si už užívam dôchodok. Ži-
jem v  Bratislave, kde som sa narodil, 
ale krásne roky mladosti som prežil aj 
na východe Slovenska.

PhDr. Peter Gossányi o sebe
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Rekonštrukcia hate v košickej južnej 
mestskej časti Vyšné Opátske je ďal-
šou, v poradí už 5-tou stavbou budova-
nia rozsiahlej protipovodňovej ochra-
ny Košíc na  rieke Hornád, ktorú Vláda 
Slovenskej republiky počas svojho vý-
jazdového zasadnutia v Košiciach v ok-
tóbri 2013 zaradila medzi prioritné pro-
tipovodňové stavby na Slovensku. 

Investor stavby Slovenský vodohos-
podársky podnik, štátny podnik, Ban-
ská Štiavnica odovzdal 24. 4. 2015 sta-

venisko hate víťaznému uchádzačovi 
na dodávku stavebných prác i techno-
logických zariadení akciovej spoloč-
nosti Chemkostav Michalovce. 

Ako zdôraznil generálny riaditeľ Slo-
venského vodohospodárskeho pod-
niku Ing.  Marián Supek, „cieľom tej-
to rekonštrukcie je predovšetkým vý-
mena zastaraných a  opotrebovaných 
technologických častí hate, ale aj ob-
nova betónových stavebných prvkov, 
čím sa dosiahne zabezpečenie poža-

dovanej kapacity hate počas povod-
ňových stavov, čo v konečnom dôsled-
ku zvýši protipovodňovú ochranu do-
tknutého územia o  rozlohe približne 
60 ha, do ktorého spadá aj časť mesta 
Košíc.“ Zmluvná cena diela je viac ako 
2 mil. 660 tis. eur bez DPH, pričom fi -
nancovanie je na  80,25 % zabezpeče-
né z Kohézneho fondu Európskej únie, 
14,75 % zo štátneho rozpočtu a  zvyš-
nými 5-timi percentami sa na  výstav-
be bude podieľať vlastnými fi nanč-

Zaznamenali sme

Hať Vyšné Opátske
musí byť obnovená do konca septembra

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 

Začala sa rekonštrukcia 
na piatom úseku protipovodňovej ochrany Košíc

Hať Vyšné Opátske na Hornáde bude do konca septembra obnovená.
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Rekonštrukciou prejde aj lávka pre peších, ktorá bude dočasne uzavretá.

Generálny riaditeľ SVP, š.p. Ing Marián Supek (vpravo) a podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti Chemkostav Michalovce Ing. Stanislav Janič podpísali 
protokol o odovzdaní staveniska víťazovi verejnej súťaže na dodávateľa Chemkostavu Michalovce, a.s.
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nými zdrojmi Slovenský vodohospo-
dársky podnik. Keďže ide o  fi nančné 
prostriedky z  5-tej výzvy Operačného 
programu Životné prostredie, ktorý sa 
tohto roku defi nitívne končí, musia byť 
stavebné práce ukončené najneskôr 
do 30. septembra tak, aby sa celá stav-
ba mohla do konca roka uzavrieť aj fi -
nančne. 

Podpredseda predstavenstva akcio-
vej spoločnosti Chemkostav Michalov-
ce Ing.  Milan Dunaj v  tejto súvislosti 
prítomných ubezpečil, že Chemkostav 
vynaloží maximálne úsilie na to, aby re-
alizácia všetkých prác prebiehala pod-
ľa harmonogramu a  stavebná činnosť 
obmedzovala občanov čo najmenej. 
Súčasne vyjadril presvedčenie, že tak 
investor, ako aj občania tejto košickej 
mestskej časti budú s  ich prácou spo-
kojní. Ing.  Marián Supek a  ďalší pod-
predseda predstavenstva Chemkosta-
vu Michalovce, a. s. Ing. Stanislav Janič 
potom slávnostne podpísali protokol 
o  odovzdaní staveniska generálnemu 
dodávateľovi stavby.

Riaditeľ Správy povodia Hornádu 
a  Bodvy Peter Hoff man prostredníc-
tvom zástupcov médií požiadal najmä 

cyklistov, korčuliarov, rekreačných bež-
cov a všetkých návštevníkov hrádze vo 
Vyšnom Opátskom o pochopenie, pre-
tože počas nasledujúcej 5 až 6 mesač-
nej výstavby dôjde k obmedzeniu do-
terajšieho využívania hrádze na rekre-
ačné účely. Prechádzajúce nákladné 
autá a  stavebné mechanizmy by totiž 
mohli ohroziť bezpečnosť návštevní-
kov, preto bude musieť dôjsť k vylúče-
niu takýchto aktivít, aj keď sa vodohos-
podári budú čo najviac snažiť tieto ob-
medzenia minimalizovať.

Z  12-kilometrového úseku budo-
vania protipovodňovej ochrany Ko-
šíc, na  ktorú je vládou naplánova-
ných a  vyčlenených 40 miliónov eur, 
vodohospodári doteraz zrekonštru-
ovali štyri úseky a  to v  mestskej čas-
ti Džungľa, v  oblasti Ťahanovského 
mosta, ako aj dva úseky pod haťou Ťa-
hanovce. Náklady na všetky štyri čas-
ti však predstavovali len 1 milión eur. 
Ďalšie úseky budú však už podstat-
ne fi nančne náročnejšie. V  súčasnos-
ti vodohospodári pracujú aj na  výku-
pe pozemkov pre realizáciu ďalšej eta-
py úpravy Hornádu pod Ťahanovskou 
haťou, ktorá bude stáť viac ako 5 mi-

liónov eur, no najviac fi nančných pro-
striedkov si vyžiada rekonštrukcia Ťa-
hanovskej hate, a to takmer 12 milió-
nov eur.

Stavba, ktorej rekonštrukcia sa 24. 
apríla ofi ciálne začala, je situovaná juž-
ne od Košíc pod mestskou časťou Vyš-
né Opátske. Bola vybudovaná pred 50-
timi rokmi ako súčasť úpravy rieky Hor-
nád, kvôli zlepšeniu vodohospodár-
skych pomerov v  tomto povodí. Hať 
zabezpečuje vzdutie hladiny v  rieke 
na  odber vody pre US STEEL Košice a   
na výrobu elektrickej energie. Zároveň 
umožňuje využitie priestorov v  oko-
lí vodného diela na  rekreáciu. Staveb-
né časti objektov sú v  stave primera-
nom 50-ročnej prevádzke, počas ktorej 
bola vykonávaná pravidelná údržba. 
Dodnes však nebola vykonaná kom-
plexná obnova zariadení. 

Okrem rekonštrukcie hate sa v  ďal-
ších rokoch bude v  mestskej časti 
Vyšné Opátske a  Krásna rekonštruo-
vať aj ďalších 5 400 metrov ľavostran-
nej ochrannej hrádze Hornádu, tak, 
aby zodpovedala povodňovému prie-
toku tzv. 100-ročnej vody v  objeme 
727 m3/s.  Foto: Mgr. Ľuboš Krno

Zástupcovia SVP,š.p. a Chemkostavu Michalovce, a.s. si prezreli administratívne a sociálne priestory v dočasných objektoch staveniska pri hati, kde bezprostredne 
po podpise zmluvy nastúpili stavební robotníci.
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Predpisy, normy

Bolestne sa nás dotkla smutná a nečakaná správa o odcho-
de našej bývalej kolegyne spomedzi nás. I  keď ju trápila ťažká 
choroba, nechcela sa jej poddať a  statočne s  ňou bojovala do 
posledných chvíľ, až kým ju dňa 17.  4.  2015 nepremohla.

Ing. Veronika Kláneková sa narodila 2. 11. 1950 v  Nitre. Po 
absolvovaní základnej školy študovala v Bratislave na Strednej 
priemyselnej škole chemickej, kde zmaturovala v roku 1969. Vy-
sokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1969 – 1974 na Che-
micko-technologickej fakulte  SVŠT Bratislava.

Jej prvým pracoviskom po skončení vysokoškolského štúdia 
sa stal n. p. Tesla Piešťany, kam nastúpila na umiestenku ako 
technológ. V roku 1976 bola prijatá do zamestnania na Povodie 
Váhu, podnik pre správu tokov Piešťany, kde zastávala najskôr 
funkciu asistenta, neskôr samostatného referenta ochrany čis-
toty vôd  na útvare vodohospodárskej chémie a vodohospodár-
skych laboratórií. V roku 1990 bola poverená funkciou vedúceho 

strediska ochrany akosti vôd. Po vzniku Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica bola od roku 1998 
vedúcou odboru vodohospodárskej chémie, neskôr po zmene 
organizačnej štruktúry štátneho podniku  v r. 2007, vedúcou od-
boru ekológie vôd a vodohospodárskych laboratórií  na odštep-
nom závode  v Piešťanoch. V tejto funkcii pracovala až do od-
chodu do dôchodku v novembri 2010.

Meno Ing. Veroniky Klánekovej zostane nerozlučne spojené 
s vodným hospodárstvom najmä vďaka jej schopnostiam a od-
bornej zdatnosti v oblasti ochrany kvality povrchových a pod-
zemných vôd.

S hlbokou úctou vyslovujeme úprimnú sústrasť jej pozosta-
lým.

Česť jej pamiatke!
Ing. Ivan Malinka

SVP, š. p., OZ Piešťany

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Opustili naše rady

Za Ing. Veronikou Klánekovou

STN EN ISO 9308-1: 2015 (75 7834) 
Kvalita vody. Stanovenie Escherichia 
coli a koliformných baktérií. Časť 1: Me-
tóda membránovej fi ltrácie pre vody 
s  nízkou koncentráciou sprievodnej 
bakteriálnej mikrofl óry

Norma vyšla v  anglickom jazyku, 
v  priebehu roka 2015 bude vydaná aj 
v slovenskom preklade.

Vydaním STN EN ISO 9308-1: 2015 sa 
ruší predchádzajúce vydanie STN EN ISO 
9308-1: 2003.

STN EN 16493: 2015 (75 7705) Kva-
lita vody. Nomenklatúrne požiadavky 
na zaznamenávanie údajov o biodiver-
zite, taxonomické zoznamy a kľúče 

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
STN EN 16503: 2015 (75 7203) Kva-

lita vody. Pokyny na  hodnotenie hyd-
romorfológie brakických a pobrežných 
vôd 

Norma vyšla v anglickom jazyku.

STN EN 16506: 2015 (75 6135) Sys-
témy na  renováciu kanalizačných po-
trubí a stôk. Výstelkovanie pevne ukot-
venou vnútornou vrstvou z  plastu 
(RAPL)

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 1017: 2015 (75 8241) Che-

mikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Polovypálený dolomit

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 1017: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 1017: 
2008.

STN EN 12518: 2015 (75 8244) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Vápno s vysokým obsa-
hom vápnika

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 12518: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 12518: 
2008.

STN EN 15074: 2015 (75 8426) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
v bazénoch. Ozón

Norma vyšla v anglickom jazyku. 
Vydaním STN EN 15074: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 15074: 
2006.

TNI CEN/TR 16788: 2015 (83 8219) 
Charakterizácia kalov. Návod na správ-
nu prax na tepelné procesy

Norma vyšla v anglickom jazyku
TNI je technická normalizačná infor-

mácia, dopĺňajúci dokument k  sústave 
noriem STN, ktorým sa preberá technic-
ká správa CEN. 

TNI CEN/TR 16394: 2015 (83 8420) 
Charakterizácia kalov. Postup na  prí-
pravu syntetických suspenzií

Norma vyšla v anglickom jazyku
TNI je technická normalizačná infor-

mácia, dopĺňajúci dokument k  sústave 
noriem STN, ktorým sa preberá technic-
ká správa CEN. 

V marci a apríli 2015 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
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Výstava

Výstavy s ekologickou problematikou pre deti 
Voda je život a Trvalé bydlisko Zem

V termíne od 20. marca do 30. októbra 2015 si v Detskom múzeu – Vajanského nábrežie 2 (vchod z Mú-

zejnej ulice) môžete pozrieť dve výstavy s ekologickou problematikou – Voda je život a Trvalé bydlisko Zem 

(www.detskemuzeum.sk).

Výstava Voda je život bola súčasťou projektu Európskej únie LIFE, ktorý sa realizoval v rokoch 2010 – 2013 

a spolufinancovalo ho aj Ministerstvo životného prostredia SR. 

Do  projektu boli zapojení partneri Výskumného ústavu vodného hospodárstva – Slovenská agentúra 

životného prostredia a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. 

V átriu MŽP SR bola do 21. apríla na-
inštalovaná výstava 4. ročníka výtvar-
nej súťaže študentov stredných ume-
leckých škôl k  Svetovému dňu vody 
2015. Zapojilo sa do nej 57 študentov 
a bolo doručených spolu 59 diel.

Podobne ako v  predchádzajúcich 
troch ročníkov bolo ústrednou myš-
lienkou súťaže výtvarné zobrazenie krá-
sy vody v  jej mnohorakých podobách 
a tento rok sme zdôrazňovali najmä bu-
dúcnosť, udržateľnosť vody a jej rôzno-
rodé využitie. Vybranými výtvarnými 
technikami boli tempera a akvarel.

Na  výstave mali návštevníci mož-
nosť vidieť vystavené práce študentov 
zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 
Súkromnej strednej umeleckej školy di-

zajnu v Bratislave, Súkromnej strednej 
školy animovanej tvorby v  Bratislave, 
Súkromnej strednej umeleckej školy 
v  Hodruši-Hámroch, Súkromnej stred-
nej umeleckej školy v  Nitre, Cirkevnej 
školy úžitkového výtvarníctva sv. Lu-
káša v Topoľčanoch, Súkromnej stred-
nej umeleckej školy v Žiline a Strednej 
umeleckej školy Ladislava Bielika v Le-
viciach.

VÍTAZNÉ PRÁCE PRE ROK 2015:
Cena Ministerstva životného pro-

stredia SR: Barbora Hlavatá, Súkromná 
stredná umelecká škola dizajnu, Brati-
slava 

Cena Výskumného ústavu vodné-

ho hospodárstva: Natália Baránková, 

Súkromná stredná umelecká škola di-
zajnu, Bratislava 

Cena Združenia zamestnávateľov 

vo vodnom hospodárstve na  Slo-

vensku: Bianka Sandra Fukáriová, Sú-
kromná stredná umelecká škola dizaj-
nu, Bratislava 

Cena Asociácie vodárenských 

spoločností: Kristína Mahútová, Stred-
ná umelecká škola Trenčín

Slávnostné odovzdávanie cien sa 
uskutočnilo 26. marca 2015 v  Inche-
ba Expo Clube v Bratislave v rámci sláv-
nostného stretnutia vodohospodárov 
k Svetovému dňu vody. 

Mgr. Zuzana Kolačanová, VÚVH

Voda a udržateľný rozvoj 
očami mladých umelcov
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Výstavy

O  více než 21 miliard korun bude 
možné žádat na  výstavbu a  dostavbu 
vodovodů a  kanalizací, výstavbu a  in-
tenzifi kaci čistíren odpadních vod a vý-
stavbu a  modernizaci úpraven pitné 
vody v  Operačním programu Životní 

prostředí v  novém programovém ob-
dobí pro roky 2014 – 2020.

„Pro potenciální žadatele je zajíma-
vé, že oproti předcházejícímu progra-
movému období bude možné podpo-
řit opatření u všech obcí a měst, bez vli-

vu na jejich velikost a počet obyvatel či 
umístění v chráněném území,“ uvedl Petr 
Valdman, ředitel Státního fondu životní-
ho prostředí (SFŽP). 

SFŽP odstartuje nové programo-
vé období Operačního fondu životní-

Mezinárodní výstava 
VODOVODY-KANALIZACE 

odpoví, jak na nové dotace či legislativu

Peněz bude výrazně méně a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt. Tak bude vypadat 

nové programové období Operačního programu Životní prostředí. To, jak se dotkne vodohospodářské infrastruktury, bude 

jedním z ústředních témat největší vodohospodářské akce v ČR – mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se 

uskuteční 19. – 21. května 2015 na výstavišti v Praze Letňanech.
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ho prostředí prvními soutěžními vý-
zvami v druhé polovině tohoto roku. 
O tom, jak a na co bude možné žádat, 
se dozví účastníci mezinárodní výsta-
vy VODOVODY-KANALIZACE pořáda-

né Sdružením oboru vodovodů a ka-
nalizací ČR (SOVAK ČR). „Pro žadate-
le připravujeme řadu zjednodušení 
zejména administrativního charakte-
ru, ale ten základní vzkaz pro všech-
ny je následující – finanční prostřed-

ky jsou výrazně menší než v  období 
2007 – 2013 a  šanci na  úspěch bu-
dou mít pouze ty projekty, které při-
nesou nejlepší efekt,“ nastiňuje Petr 
Valdman.

NEJVĚTŠÍ ZÁJEM? VÝSTAVBY 
KANALIZACÍ A ČISTÍREN

Na prioritní osu 1 – tedy zlepšování 
kvality vody a snižování rizika povodní 
– půjde nejvyšší alokace z celého Ope-
račního programu Životní prostředí, 

více než 29 %, tedy přes 21 miliard ko-
run. Do protipovodňové ochrany bude 
směřovat 8,5 miliardy korun, na oblast 
vodovodů a kanalizací   je zaměřen te-
matický cíl 6: Ochrana životního pro-
středí a  podpora účinného využívání 
zdrojů s alokovanou částkou 12,8 mili-
ard korun. 

„Největší zájem očekáváme   o  vý-
stavbu kanalizací a čistíren odpadních 
vod,“ říká ředitel SFŽP. Žádat o peníze 
bude také možné na snížení množství 
vypouštěného znečištění do  povrcho-
vých i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a  na  zajištění dodávky pitné 
vody v odpovídající jakosti a množství. 

DOTACE I LEGISLATIVA 
Tématem výstavy VODOVODY-

-KANALIZACE ale nebudou jen dota-
ce. „Diskutovat se bude také o zákoně 
o  odpadech a  jeho dopadech na  pro-
vozovatele čistíren odpadních vod, 
o  možnostech čištění odpadních vod 

pro obce do 2000 EO, o regulaci vodo-
hospodářského oboru nebo o  pláno-
vání v oblasti vod,“ uvedl František Ba-
rák, předseda představenstva Sdružení 
oboru vodovodů a  kanalizací ČR (SO-
VAK ČR). 
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Mezinárodní výstava VODOVODY-
-KANALIZACE je největší oborovou 
akcí v  České republice. Koná se jed-
nou za dva roky. „Opět se i letos může-
me těšit na osvědčenou kombinaci ši-
roké přehlídky novinek, inovací, tech-
nologických zlepšení a aktuálních obo-
rových informací, které v pořadí již 19. 
ročník přinese. V současné době je při-
hlášeno přes 150 přímých vystavova-
telů z  devíti zemí světa na  ploše přes 
5 000 m2,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel spo-
lečnosti Exponex, která výstavu organi-

zuje. Oborové členění výstavy bude 
nově obohaceno o nomenklaturu Hos-
podaření s dešťovými vodami.

VÝSTAVA BUDE POMÁHAT 
Problematika hospodaření s vodou 

je nejen aktuálním tématem pro vy-
stavovatele a  hosty výstavy, ale pře-
devším celosvětovým problémem. 
Proto část peněz za vstupné na výsta-
vu VODOVODY-KANALIZACE opět po-
putuje na projekty humanitární a roz-
vojové pomoci na  téma Voda, které 

organizuje nezisková společnost Člo-
věk v tísni. 

Více informací o  výstavě VODOVO-
DY-KANALIZACE naleznete na: www.
vystava-vod-ka.cz

KONTAKT PRO MÉDIA 

Hana Nečasová 
tel.: 607 007 550 
e-mail: hnecasova@ranochova.cz 

Ilustračné foto: SOVAK ČR
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Oznamy

Kalendár výstav v átriu MŽP SR 
od mája do decembra 2015

Dátum Názov

Máj  - 22.5 Medzinárodný deň biodiverzity

4.5.2015 – 15.5.2015 40 ROKOV OCHRAŇUJE LIPTOV PRED POVODŇAMI (SVP, š.p.  OZ Piešťany)

18.5. – 29.5.2015
KOŠICE – SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY (SVP, š. p OZ. 
Košice)

Jún 5.6. Svetový deň ŽP

1.6. – 12.6. 2015 EKOPLAGÁT ŠOP SR – S NP Malá Fatra-Varín

15. 6 – 26.6. 2015 50 ROKOV OD NAJVAČŠEJ POVODNE NA DUNAJI (OZ SVP,š.p. Bratislava)

29.6. – 10.7. 2015 ZELENÝ SVET 2015 – Výstava výtvarných prác 20. ročníka súťaže (SAŽP)

Júl

6.7.  – 18.7. 2015 SKRYTÝ SVET ŽITNÉHO OSTROVA – (SAŽP) 

20.7. – 31.7. 2015
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY OP ŽP A MOŽNOSTI ČERPANIA FONDOV EÚ V RÁMCI OP KŽP 
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020 (Odbor riadenia programov  MŽP SR)

August

3.8. – 14.8. 2015 Výstava fotografi í z projektu JDS3 – (VÚVH)

10.8. – 28.8. 2015 Ochrana dazdovnikov a netopierov v budovach na Slovensku (BROZ) 

September 16.9. Medzinárodný deň ozónovej vrstvy

2.9. – 11.9. 2015 Historické  baníctvo v Slovenskom Rudohorí – Ľubietová  (SAŽP A. Kučerová)

14.9. – 25.9. 2015
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY – Prezentácia jednotlivých projektov SAŽP v oblasti environmentálnych 
záťaží (SAŽP)

28.9.2015 – 9.10.2015 Projekty Life + Daphne  sprievodné hravé aktivity k výstave

Október – 4.10. Svetový deň ochrany zvierat

do 9.10.2015 Projekty Life + Daphne 

12.10. – 23.10.2015 75. výročie ŠGUDŠ (ŠGÚDŠ)

26.10. – 14.11. 2015
ZOO BOJNICE 60. VÝROČIE vzniku – Zoologická záhrada Bojnice vznikla na základe uznesenia Rady KNV 
v Nitre číslo 215/1954-R zo dňa 28. decembra 1954. Po vzore mnohých zoologických záhrad v Čechách a vo svete tak 
vznikla od 1. januára 1955 aj prvá zoologická záhrada na Slovensku, s tým, že pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955 

November 16.11. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

do 14.11. 2015

ZOO BOJNICE 60. VÝROČIE vzniku – Zoologická záhrada Bojnice vznikla na základe uznesenia Rady 
KNV v Nitre číslo 215/1954-R zo dňa 28. decembra 1954. Po vzore mnohých zoologických záhrad v Čechách a vo svete 
tak vznikla od 1. januára 1955 aj prvá zoologická záhrada na Slovensku, s tým, že pre verejnosť bola otvorená 1. aprí-
la 1955 ZOO Bojnice

24.11. – 28.11.2015
LOKALITY SVETOVÉHO PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA V SR, ich prírodné hodnoty, zaujímavosti 
a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie. (SMOPaJ)

30.11. – 11.12.2015 PRÍRODNÝ POTENCIÁL MIEST – prezentácia prírodných ekosystémov miest (SAŽP)

December

do 11.12. 2015
SPELEOFOTOGRAFIA 17. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy fotografi í s jaskyniarskou tematikou 
(SMOPaJ)
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word. 
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca 

1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no použiť tučné písmo.  

1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku 
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod 
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr. 
[1] HUCKO, P.: ...).

2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha 
Pitter, P.  2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN 
9788070807019.
 Kapitola v knihe 
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1 
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych 
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise 
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava 
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53,  č. 
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku 
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich 
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vod-
ných tokov a  nádrží. Zborník prednášok z  konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin : 
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na in-
ternete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>

3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.

4. Obrázky (t. j. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do  textu, ale zasielajte originály v  samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg; 
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci prí-
spevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
  celé meno a titul autora (autorov)
  úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
  úplná adresa bydliska
  rodné číslo 
  číslo účtu (v  prípade, ak chcete zaslať honorár 

na bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestná-
vateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6. Posielajte nám iba originálne práce: 
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, 
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade 
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie. 
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk

© Vodohospodársky spravodajca
dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie

ročník 58

Vydavateľ: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 30 841 721,
tel.: 048/41 48 742, www.zzvh.sk

Redakcia: Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, tel.: 02/59 34 32 38,  0915 73 34 72, e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
Redakčná rada: Ing. P. Hucko, CSc. (predseda), Ing. S. Dobrotka, Ing. I. Galléová, Ing. I. Grundová, doc. Ing. Ľ. Jurík, PhD., 

RNDr. Andrea Vranovská, PhD., Mgr. Ľ. Krno, RNDr. O. Majerčáková, CSc., Ing. J. Poórová, PhD., Ing. Ivan Málinka, Ing. Juraj Jurica, 
Ing. P. Rusina, doc. RNDr. I. Škultétyová, PhD., Ing. G. Tuhý, Dr. Ing. A. Tůma.

Dátum vydania: 19. máj 2015
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Kolačanová 

Grafi cká úprava: Peter Vlček    Tlač: Polygrafi cké centrum, www.polygrafcentrum.sk

Príspevky sú recenzované.
Ďalšie šírenie článkov alebo ich častí je dovolené iba s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

Evidenčné číslo: EV 3499/09
ISSN: 0322-886X

Ako písať
do Vodohospodárskeho spravodajcu



VodaTím Zvolenská 27, 821 09 Bratislava

§ 11

10. 7. 2015

TRANSFER
TECHNOLÓGIÍOCHRANA

DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA

CENTRUM
 

VE
D

EC
KO-TECHNICKÝCH

 

IN
FO

RM
ÁCIÍ

 

SR

 

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

 

 

 
 

. 2015

CENT

O-TECHNICKÝCH
IN

FO
RM

ÁCIÍSR

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 



Ce
na

 M
in

is
te

rs
tv

a 
ži

vo
tn

éh
o 

pr
os

tr
ed

ia
 S

R
: B

ar
bo

ra
 H

la
va

tá
, S

úk
ro

m
ná

 s
tr

ed
ná

 u
m

el
ec

ká
 š

ko
la

 d
iz

aj
nu

, B
ra

ti
sl

av
a 

Ce
na

 V
ýs

ku
m

né
ho

 ú
st

av
u 

vo
dn

éh
o 

ho
sp

od
ár

st
va

: N
at

ál
ia

 B
ar

án
ko

vá
, S

úk
ro

m
ná

 s
tr

ed
ná

 u
m

el
ec

ká
 š

ko
la

 d
iz

aj
nu

, B
ra

ti
sl

av
a 

Ce
na

 Z
dr

už
en

ia
 z

am
es

tn
áv

at
eľ

ov
 v

o 
vo

dn
om

 h
os

po
dá

rs
tv

e 
na

 S
lo

ve
ns

ku
: B

ia
nk

a 
Sa

nd
ra

 F
uk

ár
io

vá
, S

úk
ro

m
ná

 s
tr

ed
ná

 u
m

el
ec

ká
 

šk
ol

a 
di

za
jn

u,
 B

ra
ti

sl
av

a

Ce
na

 A
so

ci
ác

ie
 v

od
ár

en
sk

ýc
h 

sp
ol

oč
no

st
í: 

Kr
is

tí
na

 M
ah

út
ov

á,
 S

tr
ed

ná
 u

m
el

ec
ká

 š
ko

la
 T

re
nč

ín



Vodohospodársky
spravodajca 7–8
dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredieročník 58 2 0 1 5

Povodeň na Dunaji Povodeň na Dunaji 
1965 a súčasnosť – 1965 a súčasnosť – 
strana 7strana 7

Deň Dunaja Deň Dunaja 
v Gabčíkove – v Gabčíkove – 
strana 15strana 15

Otváracia konferencia Otváracia konferencia 
projektu ZEMPPAS  – projektu ZEMPPAS  – 
strana 18strana 18



Inžinierska, 
projektová
a dodávate¾ská  
spoloènos�  
v  oblasti merania, 
regulácie a riadenia 
technologických procesov

Myšlienka, návrh, projekt

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

TEL/FAX:

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

E-mail:

energetika životné prostredie hydrotechnika

Medzi   energiou a spotrebite¾om



7 – 8  2015   Vodohospodársky spravodajca 3

Úvodník  /  Obsah

Milí čitatelia, vážení vodohospodári,
je pre mňa cťou, že sa vám ako meteoro-
lóg môžem prostredníctvom tohto časo-
pisu prihovoriť. Priznávam, že pred mno-
hými rokmi by mi to ani nenapadlo a hyd-
rológov či vodohospodárov som vnímal 
najmä ako tých, čo potrebujú čo najpres-
nejšiu predpoveď zrážok. Postupne sa 
však meteorológia s  hydrológiou v  mo-
jom živote čoraz viac prepájali a mal som 
možnosť priamo zažiť potrebu, nutnosť, či 
výhody tohto prepojenia. Táto prepoje-
nosť je samozrejme prirodzená, veď tak, 
ako nemožno z hydrologického cyklu vy-
lúčiť procesy v atmosfére, je aj v meteoro-

logickej predpovedi nutné zobrať do úvahy stav povodí a následnú možnosť 
vzniku povodní. Ak chceme modelovať prietok v rieke, odhadnúť koľko vody 
pritečie, či predvídať katastrofu v  podobe povodne alebo sucha, musíme čo 
najpresnejšie vedieť, koľko zrážok v povodí už spadlo. To nestačí – chceme ísť 
ešte ďalej a snažíme sa vypočítať koľko zrážok ešte len spadne, o niekoľko ho-
dín či dní, akej intenzity či skupenstva budú, chceme ich čo najpresnejšie loka-
lizovať, ešte než sa vyskytnú. 

Prednedávnom sme spoločne oslávili 50. výročie veľkej povodne 
na Dunaji, pričom sme mali možnosť porovnať situáciu v roku 1965 a v roku 
2013, keď sme 6. júna namerali rekordný vodný stav a prietok Dunaja. Okrem 
príčin vzniku týchto povodní ma zaujalo, aký výrazný pokrok nastal v  mož-
nostiach či metodike tvorby predpovedí. Zatiaľ čo pred 50 rokmi bolo zapla-
vených vyše 4 000 obcí, ešte vyšší rekordný prietok na Dunaji v roku 2013 sme 
mohli pomerne presne a včas predpovedať a dokonale ho zvládnuť. Z predpo-
vedí na nasledujúci deň, opatrne vydávaných na základe analýz synoptických 
máp a konceptuálnych schém, sa dostávame k pravdepodobnostným predpo-
vediam rozsiahleho množstva parametrov atmosféry počítaných na  výkon-
ných superpočítačoch, ktoré dokážu indikovať nadmerné zrážky až 10 dní vo-
pred. Áno, na náhle intenzívne lejaky spojené s búrkami sme stále prikrátki, 
napriek tomu môžeme povedať, že úspešnosť predpovede stavu atmosféry 
narastá každých 10 rokov o jeden deň. Okrem neustáleho vývoja numerických 
predpovedných modelov a búrlivého rozvoja výpočtovej techniky za to vďačí-
me aj rozvoju pozorovacích systémov a metód. A tak sa dostávame k ďalšej 
veci, ktorú má hydrológia s meteorológiou, a fyzikou vôbec, spoločné – na za-
čiatku sú potrebné merania. Čo najpresnejšie, najaktuálnejšie, najdlhodobej-
šie. Ani najlepšie meteorologické či hydrologické modely nebudú fungovať 
bez kvalitných vstupných informácií a monitorovanie kvantitatívnych a kvali-
tatívnych parametrov predstavuje základný kameň hydrológie.

Monitoring vôd je proces systematického pozorovania, merania a vyhod-
nocovania základných údajov charakterizujúcich  množstvo a  kvalitu vôd 
podľa časového a priestorového plánu, s použitím porovnateľných a schvále-
ných metód zisťovania, zberu a hodnotenia príslušných údajov. Realizovaným 
monitoringom získavame pre štát presné informácie o kapacite, režime vlast-
ných vodných zdrojov a  ich vývoji, môžeme identifi kovať a  hodnotiť vplyvy 
umelých zásahov do režimu využiteľných vodných zdrojov, a tak v konečnom 
dôsledku poznáme hranice, po  prekročení ktorých dochádza k  zhoršovaniu 
podmienok obnoviteľnosti vodných zdrojov a životného prostredia. Len dlho-
dobé a kontinuálne sledovanie hydrologických procesov umožňuje spoznávať 
ich zákonitosti, ale aj posúdiť zraniteľnosť prostredia.

Kvalitný monitoring vyžaduje dostatok investícií, bežných prostriedkov 
a  kvalifi kovaných pracovníkov s  dlhoročnou praxou, ako na  terénne práce, 
tak aj na proces spracovania údajov, až po ich uloženie do databanky. Bez ta-
kéhoto monitoringu nemožno očakávať akceptovateľné hydrologické údaje, 
informácie a  podklady, najmä pre vodohospodársku prax, ale aj výskumné 
úlohy či rozvoj hydrologickej teórie. 

Vážení priatelia, kolegovia, verím, že aj v  ďalších rokoch vám budeme 
môcť poskytovať hodnoverné, kvalitné a overené informácie v dostatočnom 
pokrytí územia SR z našich monitorovacích systémov, ktoré budete môcť vyu-
žiť pre vaše rozhodovacie, plánovacie či vedecko-výskumné aktivity.

RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditeľ SHMÚ
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Liptovská Mara už 40 rokov chráni 
Liptov i Považie

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Prvého mája tohto roku uplynu-
lo presne 40 tokov od  chvíle, keď sa 
po  10-ročnej výstavbe vodného die-
la Liptovská Mara dosiahla minimálna 
prevádzková hladina na kóte 539,59 m 

n. m. Z  vodohospodárskeho hľadiska 
sa práve preto tento dátum považuje 
aj za ofi ciálny začiatok prevádzkovania 
našej najväčšej vodnej nádrže. Na Lip-
tove, ale aj na Považí sa dobudovaním 

tohto diela začala písať úplne nová his-
tória protipovodňovej ochrany, keď 
táto časť Slovenska prakticky už 40 ro-
kov nevie, čo sú to záplavy, aké tam bý-
vali v minulosti. 

Právom si teda naša vodohospodár-
ska obec takéto okrúhle výročie pripo-
mína s  vďakou a  úctou k  niekdajším 
staviteľom priehrady, ale aj jej ďalším 
prevádzkovateľom. 

Nebolo to inak ani tohto roku, keď 
piešťanský odštepný závod Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. 
p. v úzkej súčinnosti so svojou Správou 
povodia horného Váhu v Ružomberku 
pripravil najskôr v átriu Ministerstva ži-
votného prostredia výstavu a  potom 
v  Bešeňovej celoslovenskú konferen-
ciu venovanú práve 40-tim rokom pre-
vádzkovania tohto vodného diela. 

Už samotná výstava, ktorú nain-
štalovali na  desiatich posteroch veľmi 
podrobne zdokumentovala celú his-
tóriu priehrady od  samotného začiat-
ku výstavby, cez jej 40-ročné úspešné 
hydrotechnické i energetické prevádz-
kovanie, až po využívanie doplnkových 
funkcií Liptovskej Mary, ktorými je naj-
mä rybárstvo, rekreácia či šport.

Najdôležitejšiu úlohu však toto vod-
né dielo plní predovšetkým pri účel-
nom hospodárení s vodou na dolnom 
toku Váhu, čo znamená, že počas dl-
hodobého sucha zabezpečuje potreb-
né sanačné prietoky vo Váhu (tak to 
bolo napríklad v  roku 2003 počas ka-
tastrofálneho 5-mesačného sucha), ale 
na  druhej strane v  čase extrémnych 
zrážok výrazne zadržiava aj povodňo-
vé prietoky. Práve táto protipovodňo-
vá funkcia Liptovskej Mary, ale aj ďal-
šej tzv. vrcholovej vodnej nádrže Orav-
skej priehrady sa potvrdila počas májo-
vých dažďov v  roku 2014, keď obidve 
tieto nádrže dokázali za  24 hodín naj-
intenzívnejších zrážok zachytiť vyše

Vodohospodári si pripomínali 40-ročné jubileum 
vodného diela Liptovská Mara

Výstavu 40 rokov Liptovskej Mary v átriu MŽP SR slávnostne otvoril generálny riaditeľ SVP, š. p.  Ing. Marián 
Supek.  Foto: Mgr. Alica Lovičová, MŽP SR

V mene ministra životného prostredia Petra Žigu účastníkov konferencie pozdravil štátny tajomník 
Ministerstva životného prostredia Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
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55 mil. m3 vody, čím prakticky ochráni-
li celý Liptov a  Oravu pred povodňou. 
Ďalším, mimoriadne významným prí-
nosom Liptovskej Mary je jej energetic-
ký potenciál. Vodná elektráreň na  Lip-
tovskej Mare má štyri 50-megawattové 
Kaplanove turbíny, ktorých inštalova-
ný výkon dosahuje 198 MW. Liptovská 
Mara spolu so svojou vyrovnávacou 
nádržou v Bešeňovej vyrobí ročne vyše 
290 GWh elektrickej energie, pričom 
za 40 rokov dodala do energetickej sie-
te už 5 480 GWh ekologicky najčistejšej 
elektrickej energie. Vodná nádrž je záro-
veň aj významným dodávateľom vody 
pre priemysel a poľnohospodárstvo. 

Nezanedbateľný význam má Liptov-
ská Mara aj v zimnom období pri rieše-

ní ľadových bariér a srieňových zátara-
sov, keď zlepšuje prietoky počas zim-
nej prevádzky na  Váhu v  Kraľovanoch 
a  na  sústave vodných diel Krpeľany – 
Sučany – Lipovec. 

Tak, ako na všetkých vodných stav-
bách na  Slovensku, zaradených do  I. 
kategórie, tak aj na vodnom diele Lip-
tovská Mara je neustále vykonávaný 
technicko-bezpečnostný dozor. Každý 
rok sa na 994-och odmerných miestach 
vykoná vyše 40 tisíc meraní. 

Liptovská Mara je však výnimočná aj 
z  konštrukčného hľadiska, pretože jej 
hrádza je najväčšou sypanou hrádzou 
na  Slovensku. Tesnenie priehrady je 
obojstranne chránené dvojvrstvovým 
fi ltrom a  opiera sa o  injekčnú chod-
bu zapustenú do  horných vrstiev pa-
leogénu. Koruna 7 metrov širokej hrá-
dze má dĺžku 1  225 metrov. Návodný 
svah je chránený nahádzaným lomo-

Účastníkom konferencie prišli slávnostné chvíle spríjemniť aj členovia folklórneho súboru Liptov.

Vody Váhu pred 40-timi rokmi natrvalo zaplavili 27 km2 pôdy. Pohľad na priehradnú hrádzu.

Liptovská Mara a nad ňou mohutný masív Nízkych Tatier.Liptovská Mara a nad ňou mohutný masív Nízkych Tatier.



6  Vodohospodársky spravodajca   7 – 8  2015

Zaznamenali sme

vým kameňom a zakončený železobe-
tónovým parapetným múrom. Vzduš-
ný svah je zatrávnený, takže plynulo 
a  nerušene splýva aj s  okolitým pros-
tredím. Výška priehrady nad terénom 
je 45 metrov a  objem hrádzového te-
lesa je 3,6 mil. m3 zeminy a  ílov, ktoré 
bolo potrebné počas 10-tich rokov vý-
stavby doviezť a zhutniť do hrádze.

Vodné dielo Liptovská Mara sa sta-
lo neodmysliteľnou súčasťou liptov-
skej krajiny. Boli síce zatopené viaceré 
prírodovedné lokality, čim sa charak-
ter tohto územia výrazne zmenil, ale 
začali sa tu však postupne formovať 
nové hodnotné biotopy, z ktorých naj-

významnejšia je vtáčia lokalita a rybná 
populácia. 

O  všetkých týchto faktoch, ale aj 
ďalších zaujímavostiach sa neskôr dis-
kutovalo aj na  celoslovenskej konfe-
rencii v Bešeňovej, ktorá sa uskutočni-
la pod záštitou ministra životného pro-
stredia SR Ing. Petra Žigu, PhD. 

Účastníkov konferencie najskôr po-
zdravil prvý štátny tajomník Minister-
stva životného prostredia SR Ing. Voj-
tech Ferencz, PhD., ktorý v  krátkos-
ti zhodnotil obrovský význam tohto 
vodného diela, ktoré je spolu s ďalší-
mi dielami vážskej kaskády symbolom 
najúčinnejšej protipovodňovej ochra-
ny na  Slovensku. Ako ďalej uviedol: 
„Je síce pravdou, že vybudovanie Lip-
tovskej Mary, podobne ako to bolo pri 
výstavbe Oravskej priehrady či vodá-
renskej nádrže Starina, bolo spojené aj 
s  bolestivým vysťahovaním vyše 3 900 
obyvateľov a  zaplavením 14-tich obcí, 
z ktorých 9 voda úplne zaliala, no všet-

ci obyvatelia boli fi nančne odškodnení, 
aby si mohli kúpiť byty, respektíve po-
staviť rodinné domy. Pýtam sa ale: aký 
by bol život týchto ľudí, keby sa Mara 
nebola bývala vybudovala a oni by kaž-
dý rok museli znášať povodňové útra-
py, tak ako to bolo celé stáročia pred-
tým?“

Pre dnešnú generáciu je však už Lip-
tovská Mara úplne prirodzenou a  in-
tegrálnou súčasťou zmenenej liptov-
skej krajiny, pričom jej význam si na-
plno uvedomujú a  oceňujú aj oby-
vatelia liptovských obcí, ale najmä 
najbližších sídelných centier  –  Liptov-
ského Mikuláša a Ružomberka. Spoloč-
ne sa na  tom zhodli aj primátori obi-
dvoch týchto miest Ing.  Ján Blcháč, 
PhD. a  genmjr. MUDr.  Igor Čombor, 
PhD. Vo svojich príhovoroch ocenili 
však aj veľmi dobrú spoluprácu so Slo-
venským vodohospodárskym podni-
kom, š. p. pri správe vodohospodárske-
ho majetku štátu v katastrálnej pôsob-
nosti ich okresných miest.

Nesmiernu dôležitosť tohto jubi-
lujúceho vodného diela pri regulá-
cii toku vody, jej zadržiavaní a  proti-
povodňovej funkcii potom vo svojom 
príhovore vyzdvihla aj predsedníč-
ka Slovenského priehradného výboru 
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., ktorá 
okrem iného poznamenala: „Než sme 
pristúpili k  výstavbe, boli tam v  mno-
hých rokoch, napríklad v  r. 1602, 1625, 
1683, 1713, 1813, ale aj v ďalších rokoch 
katastrofálne povodne. Výstavbou sa 
síce ublížilo takmer štyrom tisícom ľudí, 
ale vytvorili sa dlhodobé priaznivé pod-
mienky pre ďalšie tisíce ľudí a ich celé ge-
nerácie v budúcnosti. Architektúra diela 
výrazne zmenila ráz krajiny v  prospech 
a význam života a človeka. Bol to dobrý 
počin vybudovať toto vodné dielo,“ zdô-
raznila prof. Bednárová.

V  druhej časti konferencie potom 
odznelo niekoľko odborných predná-
šok sumarizujúcich poznatky zo 40 roč-
nej vodohospodárskej prevádzky, pre-
vádzky vodnej elektrárne, ale aj zabez-
pečovania technicko-bezpečnostné-
ho dozoru či rešpektovania záujmov 
ochrany prírody. Spoločným  výsled-
kom obidvoch podujatí k  40. výročiu 
vodného diela Liptovská Mara je však 
jednoznačný záver: Táto priehrada je 
príkladom toho, akým spôsobom sa dá 
zabezpečiť komplexná a  účinná pro-
tipovodňová ochrana na  mimoriadne 
rozsiahlom území. Je príkladom aj pre 
našich nasledovníkov, aby sa nebáli in-
vestovať do takýchto diel. Veď Sloven-
sko by potrebovalo ešte minimálne dve 
väčšie vodné diela. Dôležité je však pre-
lomiť negatívne myslenie niektorých 
samozvaných tzv. „ochrancov“ prírody 
a ľudí presvedčiť o tom, že vodné diela 
im prinesú určite viac osohu ako škody. 

Foto: autor a archív SVP, š. p.

Liptovská Mara – čelný pohľad z odpadového kanála na priehradnú hrádzu.

Pohľad z hrádze na elektráreň a odpadový kanál. V pozadí vyrovnávacia vodná nádrž Bešeňová.
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Spomienky na veci tragické patria 
vždy medzi tie najsmutnejšie. Od tra-
gédie v roku 1965, keď sa besniaci Du-

naj cez dve prietrže dunajských hrádzí 
a  jednu vážsku vylial na Žitný ostrov 
uplynulo síce už 50 rokov, no v  mys-
liach tých, ktorí toto peklo zažili, obra-
zy z tej doby vymazať nemožno. Poko-
ra k dunajskému vodnému živlu v nich 
zostáva aj po vybudovaní gabčíkov-

ského vodného diela, či po dokonče-
ní nových protipovodňových bariér 
v Bratislave i Štúrove. O to viac sa srd-

cia všetkých tých viac ako dvoch desia-
tok ženistov, policajtov, hasičov a  vo-
dohospodárov, ktorí v 65-tom roku bo-
jovali s  povodňou na Dunaji potešilo, 
keď sa rezorty vnútra, obrany a  život-
ného prostredia dohodli, že 50-temu 
výročiu historickej a najkatastrofálnej-

šej povodne na Dunaji v novodobých 
dejinách Slovenska dodajú lesk najvyš-
ších štátnických pôct. 

STREDA – 10. JÚN 2015 
Na parkovisko pod zrúcaninami hra-

du Devín už od skorého rána prichá-
dzajú vodohospodári, hasiči a  ženisti. 
Na protipovodňovej línii spod Devín-
skeho brala pracovníci Správy povodia 
Moravy Slovenského vodohospodár-
skeho podniku stavajú mobilné hrade-
nie. Presne také, aké pred dvoma rok-
mi, v júni 2013, zachránilo Devín pred 
potopou. Po stranách parkoviska si 
svoje návesy s  pásovými obojživelný-
mi transportérmi umiestňuje Záchran-
ná brigáda Hasičského a  záchranné-
ho zboru z  Malaciek i  Ženijný prápor 
Ozbrojených síl Slovenskej republi-
ky zo Serede. Samozrejme, že nechý-
ba ani ďalšia technika, ktorú vyskúša-
li už neraz počas povodní – pontóno-
vý most, autožeriav, motorové člny, 
nafukovacie protipovodňové bariéry, 
veľkokapacitné čerpadlo alebo potá-
pačská súprava. Niektorí turisti sa síce 
s  obavami pýtajú, či sa neblíži povo-
deň, no keď zistili, že vodohospodári 
so záchranármi majú tu dnes iba cvič-
né „manévre“, rýchlo sa upokoja a nie-
ktorí si nenechajú ujsť ani slávnostný 
ceremoniál. 

Čestné miesta pred tribúnou patria 
tým, ktorých spomienky na zaliaty Žit-
ný ostrov sú stále živé. Piati ženisti, šty-
ria vodohospodári, jedenásti policajti 
a jeden hasič, ktorí sa v roku 1965 bez-
prostredne podieľali na záchranných 
a zabezpečovacích prácach. Pri nich sú 
však aj ďalší 10-ti ženisti – veteráni, kto-
rí svoje sily nasadzovali počas povodní 
v ďalších rokoch.

Po štátnej hymne v podaní Vojen-
skej hudby OZ SR a za prítomnos-
ti čestnej stráže so slávnostným prí-
hovorom vystúpil podpredseda Vlá-

Zaznamenali sme

Povodeň na Dunaji 1965 a súčasnosť

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Predstavitelia štátu vzdali pod Devínom hold ľuďom, 
ktorí pred 50-timi rokmi zachraňovali Žitný ostrov

Rozľahlé parkovisko pod Devínskym bralom sa stalo miestom spomienky, úcty i prezentácie súčasnej protipo-
vodňovej techniky.

Účastníci zhromaždenia – vpredu priami účastníci záchranných prác spred 50-tich rokov – vzadu ženijná tech-
nika.
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dy SR a  minister vnútra Robert Ka-
liňák. Pripomenul udalosti spred 
50-tich rokov, keď po dlhodobej daž-
divej jari Dunaj postupne stúpal až 
tak, že 15. júna najskôr nevydržala 

ochranná hrádza pri Patinciach, pri-
čom voda okrem Patiniec zaplavila aj 
Ižu, Marcelovú, Zelený Háj a časť Cho-
tiny a o dva dni neskôr voda pretrhla 
aj hrádzu medzi obcami Číčov a  Kľú-
čovec, čo spôsobilo zaplavenie ďal-
ších desiatok obcí. Tieto prietrže zna-
menajú doteraz najväčšiu povodňo-
vú katastrofu na Dunaji, keď voda zni-
čila zhruba 300 tisíc stromov a úrodu 
na takmer 100 tisíc hektároch pôdy. 
Okrem toho zaplavila 250 km ciest 
a  70 km železníc. Najviac však po-
stihla samotných obyvateľov Žitného 
ostrova, keď im úplne zničila takmer 
4 tisíc domov, ďalších viac ako 6 tisíc 
vážne poškodila a  z  domov doslova 
vyhnala 54 tisíc ľudí, ktorým bolo po-

trebné poskytnúť náhradné ubytova-
nie v rôznych mestách. 

Minister životného prostredia Pe-
ter Žiga v  nasledujúcom príhovore 
zase vyzdvihol všetky ďalšie protipo-

vodňové opatrenia po 65-tom roku. Či 
už to boli následné vodohospodárske 
úpravy, no predovšetkým vybudova-
nie Vodného diela Gabčíkovo, ktoré už 
viac ako 20 rokov okrem svojej energe-
tickej funkcie spoľahlivo plní aj úlohu 
protipovodňovú. Navyše, vodohospo-
dári v rokoch 2005 až 2010 vybudova-
li aj v Bratislave veľmi dôležité protipo-
vodňové zábrany s možnosťou rýchle-
ho a  operatívneho namontovania tzv. 
mobilných hradení, ktoré pred dvoma 
rokmi valiacu sa povodeň korytom Du-
naja zmenili doslova na atrakciu pre di-
vákov. Minister Žiga však nezabudol 
spomenúť aj novú protipovodňovú 
ochranu v Štúrove a fakt, že Slovenský 
vodohospodársky podnik tohto roku 

už buduje aj nové mobilné hradenie 
na ochrannej hrádzi v Komárne. 

Do svojich spomienok potom načrel 
aj niekdajší hlavný veliteľ ženijného 
vojska Československej ľudovej armá-
dy generálporučík Ing. Jiří Brychta. „Ko-
ryto Dunaja v tom čase určite nebolo pri-
pravené na takú povodeň. A taktiež hrá-
dze, ktoré boli dlhodobo vystavené tlaku 
vody a  podmáčané. V  hrádzi pri Číčove 
vtedy vznikla až 86 metrov dlhá trhlina. 
Najprv tam postavili most, z ktorého sy-
pali do vody každý deň vyše 200 náklad-
ných áut kameňa. Prietok bol však taký 
silný, že odnášal aj veľké balvany, takže 
túto trhlinu sa absolútne nedarilo zaha-
tať. Vtedy sa však zrodila myšlienka pri-
plaviť do miesta prietrže 6 tzv. vlečných 
člnov naplnených kameňmi a  štrkom, 
ktoré vojaci potom odpálili a  potopili 
priamo v mieste prietrže, čím sa podari-
lo zahatať tú obrovskú masu vody, ktorej 
prietok bol až 1 200 m3/s. Bol to skutočne 
geniálny nápad, pretože inej cesty nebo-
lo,“ zdôraznil Jiří Brychta.

Predstavitelia Vlády SR a  Ozbroje-
ných síl, ale aj Zväzu vojakov Sloven-
skej republiky a  Združenia pontonié-
rov potom ocenili viac ako 30 vojen-
ských, policajných i  vodohospodár-
skych veteránov.

OCENENÍ VETERÁNI:
Pamätná medaila náčelníka Gene-

rálneho štábu OS SR III. stupňa – gen.

por. Jiří Brychta

Pamätná medaila „Ruky ženistov“ 
za obetavosť a  úsilie pri poskytovaní 
pomoci obyvateľstvu v  zaplavených 
oblastiach: 
plk. v.v. Ing. Štefan Ďuračka 
plk. v.v. Miroslav Bárta 
pplk. v.v. Jozef Blaho 
plk. v.v. Ing. Ondrej Hanusek 
pplk. v.v. PaeDr. Svatomír Ambrož 

Pamätné medaily a pamätné listy 
pre policajných veteránov a hasiča
Karol Tóth

Jozef Mácz

Pavol Čavojský 

Štefan Botka 

Ján Bališ  

František Martiška

Michal Hanák

Peter Soroka

Václav Sklenář

Jindřich Tovaryš

Ľudovít Galovich 

Michal Mazan - hasič

Podpredseda Vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák predniesol úvodný slávnostný príhovor.

Minister životného prostredia SR Peter Žiga odovzdáva Pamätný list Ing. Ladislavovi Décsimu, ktorý bol v roku 
1965 námestníkom Okresnej vodohospodárskej správy v Komárne a bezprostredne riadil aj záchranárske a za-
bezpečovacie práce počas povodne.
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Zaznamenali sme

Pamätné listy pre vodohospodá-
rov, ktorí sa priamo podieľali na zá-
chranných prácach:

Ing. Ladislav Décsi – v  r. 1965 ná-
mestník riaditeľa Okresnej vodohospo-
dárskej správy v Komárne

Ing. Milan Jankovič – v r. 1965  úse-
kový technik na pravostrannej hrádzi 
Váhu

Ing. József Fűry – v r. 1965  pracov-
ník Okresnej vodohospodárskej správy 

v Šamoríne
Dpt. Radek Miškeřík – bývalý pra-

covník Povodia Dunaja v Bratislave
Po ofi cialitách si účastníci spomien-

kového podujatia pod Devínom po-
chutili aj na pravom vojenskom gulá-
ši, pri ktorom nechýbali ani spomienky 
mnohých z nich.

Ing. József Fűry, ktorý v roku 1965 
pracoval na Okresnej vodohospodár-
skej správe v  Dunajskej Strede – pra-
covisku Šamorín si na túto povodeň 

spomína takto: „Na ten rok sa nedá za-
budnúť. Bol nezvyklo mokrý. Už od kon-
ca marca veľmi často a  výdatne prša-
lo. My, vtedajší vodohospodári sme po-
čas jari zažili niekoľko povodňových vĺn. 
No a tým sa práve vtedajšia hydrologic-
ká situácia podstatne líšila od tej, ktorá 
bola na Dunaji pred dvoma rokmi. Pre-
tože k   tým bohatým jarným zrážkam 
sa v 65-tom roku potom pridalo aj tope-
nie sa alpských ľadovcov, no a povodňo-
vý prietok v  Bratislave dosiahol vtedy 9 

400 m3.s-1 , čo síce nie je žiadny rekord, 
ale práve to reťazenie povodňových vĺn 
malo mimoriadne zhubné následky. Na 
hrádzach vznikali početné vývery a prie-
saky, ktoré bolo treba sanovať, no aj na-
priek tomu hrádze v  Patinciach a  Číčo-
ve, ale aj na Váhu pri Kolárove nevydrža-
li a keď to spočítam, tak ja som mal ne-
pretržitú službu 126 dní v jednom kuse.“

Takmer 80 ročný bývalý hasič Mi-

chal Mazan zase poznamenáva, že 
hoci od povodne prešlo už 50 rokov, 
udalosť sa mu vryla veľmi hlboko do 
pamäti. „Na kilometre bolo počuť ako 
padali domy jeden za druhým. My si už 
dnes takú živelnú pohromu nedokážeme 
ani predstaviť. Len pri Číčove vtedy vy-
tieklo z Dunaja toľko vody ako tri Orav-
ské priehrady. A keď pretrhlo hrádzu pri 
Číčove, tak za týždeň sa z Komárna stal 
ostrov. Zalialo aj futbalové ihrisko a keby 
ľudia nestavali zábrany, tak by vo vode 
plávalo celé mesto“, dodáva na záver 

Michal Mazan, ktorý bol v tom čase ha-
sičom v Komárne a na motorovom člne 
odviezol do bezpečia matku, manželku 
i svokru. 

Spomienky sa striedali s  hodnote-
ním súčasnosti. Všetci sa však zhodli na 
jednom – keby nebolo Gabčíkova, tak 
by určite Žitný ostrov nebol tak chrá-
nený ako je teraz. Hoci takmer 90-roč-
ný vtedajší technický námestník Okres-
nej vodohospodárskej správy v Komár-
ne a neskôr aj riaditeľ tamojšej Správy 

vnútorných vôd Štátneho podniku Po-
vodia Dunaja Ing. Ladislav Décsi ne-
zabudol poznamenať, že „čert nikdy ne-
spí“, ale aj on sa nazdáva, že za súčas-
nej ochrany Vodného diela Gabčíko-
vo by mal byť Žitný ostrov dostatočne 
chránený. 

Generálny riaditeľ Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š.  p. Ing. 
Marián Supek však aj napriek vyko-
naným opatreniam zdôrazňuje, že 
celý slovenský 170-kilometrový úsek 
Dunaja potrebuje ešte dôkladnejšiu 
ochranu. Už prvou stavbou, ktorá musí 
byť tohto roku ukončená je zabezpe-
čenie nových mobilných hradidiel na 
protipovodňovom múre v  Komárne, 
v  ďalších rokoch aj pokračovanie ďal-
ších protipovodňových opatrení v Štú-
rove a aj prakticky ďalšie opatrenia od 
Devína až po Chľabu. 

10. jún 2015 pod hradom Devínom 
tak priniesol nielen prejavy úcty k niek-

dajším záchranárom na Žitnom ostrove 
a množstvo spomienok veteránov, ale 
aj ukážky praktickej činnosti dnešných 
záchranárov i  protipovodňových akti-
vít Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š. p. a  jeho obetavých ľudí, 
ktorí svoje nasadenie naplno ukázali 
aj pred dvoma rokmi počas povodne, 
keď hladina Dunaja v  Bratislave bola 
oproti 65-temu roku dokonca o  120 
centimetrov vyššia. 

Foto: autor 

Súčasnú záchranársku techniku predstavili hasiči zo Záchrannej brigády HaZZ 
z Malaciek.

Podujatie zaujalo aj širokú novinársku obec. Minister životného prostredia SR 
Peter Žiga informuje o súčasnej stratégii rezortu pri ochrane pred povodňami.

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



10  Vodohospodársky spravodajca   7 – 8  2015

Zaznamenali sme

Historické zábery: archív SVP, š. p.
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Technický informačný systém Slo-
venského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p. (ďalej len TIS) je svojou modu-
lárnosťou širokospektrálny pracovný 
nástroj, ktorý pomáha pri každoden-
ných pracovných povinnostiach za-
mestnancom podniku a  zároveň je aj 
zdrojom vybraných informácií pre ve-
rejnosť a iné organizácie (v zmysle zá-
kona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraš-
truktúre pre priestorové informácie 
(NIPI)).

K  prioritným cieľom TIS patrí sprí-
stupňovanie vodohospodárskych, 
technických a  geopriestorových infor-
mácií pre potreby protipovodňových 
opatrení, krízového manažmentu, evi-
dencie majetku, tvorby máp povodňo-
vých ohrození a  rizík, prípravy inves-
tičných stavieb, vyjadrovacej a  rozho-
dovacej vodoprávnej činnosti, rozvo-
ja a stratégie podniku ako aj rezortnej 
a medzirezortnej spolupráce pri výme-
ne údajov.

POPIS NOSNÝCH MODULOV TIS
MODUL MAPOVÝ PORTÁL (MP)

Aplikácia vo forme webového ma-
pového portálu pre zobrazovanie ge-
opriestorových údajov, založená 
na  najmodernejších technologických 
štandardoch (tiling, mapové služby, 
geoprocesné nástroje, ap.,), poskytu-
júce veľmi efektívny nástroj pre prácu 
s priestorovými údajmi.

Používateľské prostredie bolo vy-
tvárané s ohľadom na rýchlosť a jedno-
duchosť použitia o čom svedčí aj mini-
málna potreba použitia používateľskej 
príručky. Okrem základných, dnes už 
štandardných funkcií, ako napríklad in-
tuitívna práca s  mapou, zobrazovanie 
popisných informácií, meranie, znače-
nie, tlač, umožňuje veľmi rýchle a inte-
ligentné vyhľadávanie. Obrovskou vý-
hodou, ktorá šetrí čas, je možnosť vy-
tvárania mapových kompozícií, ktoré 
umožňujú jednoduchým spôsobom 

zapnúť všetky priestorové údaje podľa 
profesijného záujmu jednotlivých za-
mestnancov.

Akákoľvek aplikácia je iba tak dobrá, 
aké údaje obsahuje. Aktualizácia úda-
jov je základným stavebným kame-
ňom tejto aplikácie a  prebieha v  pra-
videlných časových intervaloch poč-
núc internými údajmi z porealizačných 
zameraní a  končiac údajmi z  katastra 
nehnuteľností, ktoré sú prepojené 
na majetok podniku.

Ide o  modelovací nástroj, do  kto-
rého bol integrovaný digitálny mo-
del terénu celej SR, takže používate-
ľom umožňuje kdekoľvek na  Sloven-
sku označiť miesto, určiť výšku vod-
nej hladiny v  danom mieste a  GIZČ 
vypočíta indikatívnu záplavovú čiaru, 
t. j. hranicu, kam sa teoreticky rozleje 
voda. Vzhľadom na jednoduchosť geo-
priestorovej analýzy (rezanie digitálne-
ho modelu terénu rovinou vodnej hla-
diny), nejedná sa o nástroj porovnateľ-
ný s hydrodynamickým modelovaním, 
ale výsledok takejto analýzy je k dispo-
zícii do  5 minút a  pomáha pracovní-
kom SVP, š. p. pri krízovom rozhodova-
ní alebo pri vyjadrovacej činnosti.

Jedná sa o  plne automatizovaný 
modelovací nástroj, ktorý nezasiela vo-
pred pripravené statické obrázky ale 
po  prijatí niekoľkých parametrov dy-
namicky vypočítava IZČ. Takto konci-
pované riešenie má samozrejme svo-
je výhody aj nevýhody. Preto je pri in-
terpretácii výslednej IZČ potrebné mať 
na zreteli mieru jej spoľahlivosti.

Spoľahlivosť použitej metodiky a vy-
medzeného územia:
 Priamo súvisí s  (ne)presnosťou 

vstupného modelu reliéfu.
 Závisí od  odhadu výšky hladiny 

vody, resp. hĺbky vody v defi ničnom 
bode.

 Chyba spôsobená vodorovnosťou 
IZČ narastá od  defi ničného bodu 
v  závislosti na  vzdialenosti od  defi -

ničného bodu a sklonu prirodzenej 
hladiny toku.

 Na  rovinatých územiach IZČ môže 
vymedziť územie nereálne veľké 
v porovnaní s reálnou záplavou.

 Tvorba IZČ nie je založená na hyd-

raulických princípoch prúdenia 

vody.
Modul Mapový portál TIS je vďaka 

tomuto submodulu schopný komuni-
kovať a prepájať sa s inými systémami 
formou štandardizovaných sieťových 
služieb bez potreby hlbšej integrácie 
rôznorodých systémov. V  súčasnosti 
touto formou komunikuje v oblastiach:
 NIPI/INSPIRE – WMS je v  TIS využí-

vané aj pre zverejňovanie mapo-
vých vrstiev podľa zákona č. 3/2010 
Z. z. o  národnej infraštruktúre pre 
priestorové informácie (NIPI), defi -
nované katalógom objektov INSPI-
RE. Konkrétne je SVP, š. p.  povinné 
aktualizovať a následne zverejňovať 
GIS vrstvy: riečna sieť, úprava toku, 
ochranná hrádza, inundačné úze-
mie, objekt na  toku, prevod vody, 
plošný vodný útvar, vodná plocha, 
priehradné teleso, územie odštep-
ného závodu SVP.

 Silní GIS klienti SVP – Geopriesto-
rové údaje zhromažďované v  Ma-
povom portáli TIS sú aj pre silných 
klientov SVP, š. p. sprístupňované vo 
forme WMS, čo umožňuje univerzál-
nu dostupnosť údajov bez potre-
by konverzií do  rôznych formátov 
s  ohľadom na  desktopovú apliká-
ciu akú používateľ využíva (ArcGIS, 
Geomedia, QGIS, Microstation, ....). 
Nasadením tohto riešenia sa SVP, š. 
p. dostalo na súčasný technologický 
vrchol štátnych organizácií.

 PLUSK - V  rámci medzinárodného 
projektu PLUSK (Vytvorenie infor-
mačného systému PLUSK pre spo-
ločné slovensko-poľské hraničné 
vody v  zmysle požiadaviek Rámco-
vej smernice o  vode a  Protipovod-

Z vodohospodárskej praxe

Odborné aplikácie v Technickom 
informačnom systéme SVP, š. p.

Mgr. Štefan Hudák, Mgr. Radovan Sunega

YMS, a. s., Trnava
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ňovej smernice) sprístupňuje SVP, 
š. p.  pre internetový portál (http://
mapy.plusk.eu/imap/), okrem úda-
jov o kvalite vody projektového úze-
mia (povodie Popradu a  Dunajca), 
prostredníctvom sieťových služieb 
aj nástroj GIZČ (bod 1.1.1.).

MODUL DIGITÁLNY ARCHÍV (DA)
Modul slúžiaci na  archiváciu digi-

talizovanej technickej dokumentácie, 
napr. manipulačných a prevádzkových 
poriadkov vodných stavieb, pasportov 
vodných tokov, vodoprávnych rozhod-
nutí a  vyjadrení/stanovísk, generelov 

vodných tokov, dokumentácie opráv 
a  údržby, investičnej dokumentácie, 
hydroekologických plánov, vodohos-
podárskych plánov, havarijných plá-
nov/plánov zásahu, atď. Od roku 2012 
bolo archivovaných viac než 100 tisíc 
mnohostranových dokumentov, ktoré 

Z vodohospodárskej praxe

Submodul Generátor indikatívnych záplavových čiar (GIZČ)
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Z vodohospodárskej praxe

okrem textovej časti obsahujú aj roz-
siahle grafi cké prílohy (schémy a tech-
nické projekty).

Digitálny archív je prepojený na mo-
dul Mapový portál TIS (bod 1.1.) čo zna-
mená, že všetky archivované doku-
menty sú lokalizovateľné na mape.

MODUL PRIESKUM O TOKOCH 
V INTRAVILÁNOCH (POTVI)

Modul POTVI získava údaje od pou-
žívateľov SVP, š. p. z posudzovania prí-
rodných a  hospodárskych pomerov 
jednotlivých intravilánov miest a  obcí 
SR z  hľadiska protipovodňovej ochra-

ny, následne na  základe algoritmu 
defi novaného v  metodickom poky-
ne SVP, š. p.  určí poradie naliehavosti 
a  množstvo potrebných vodohospo-
dárskych úprav, čo pomáha pri hod-
notení vodných tokov v  intravilánoch 
miest a obcí SR z hľadiska protipovod-
ňovej ochrany.

Poznámka: Tento modul bol detail-
ne popísaný v samostatnom článku Vo-
dohospodárskeho spravodajcu číslo 11-
12/2014, na  stranách 10 – 12, pod ná-
zvom „Nástroj pre hodnotenie vodných 
tokov v intravilánoch miest a obcí z hľa-

diska protipovodňovej ochrany (Ing. Pe-
ter Bobáľ, PhD., Ing. Marta Harmanová)“.

MODUL ÚDAJE 
Z VODOHOSPODÁRSKEHO 
DISPEČINGU (ÚVHD)

Modul UVHD zabezpečuje získanie, 
spracovanie a poskytovanie informácií 
získavaných z vodohospodárskeho dis-
pečingu SVP, š. p.  Konkrétne sa jedná 
o údaje o bezobslužnej prevádzke vod-
ných elektrární, údaje z vodomerných 
staníc z vodných tokov a vodných diel 
a  údaje technicko-bezpečnostného 
dohľadu vodných diel.

Submodul Sieťové mapové služby (WMS)

Miki Fekete
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Vodné dielo Gabčíkovo už od  sko-
rého rána otvorilo svoje brány pre zve-
davcov z  blízka aj z  ďaleka. Návštev-
níci mohli na vlastné oči vidieť  ako sa 
krútia turbíny a  ako sa vyrába elektri-
na, ktorou svieti každá desiata sloven-
ská žiarovka. Počas tohto ročníka mali   
jedinečnú možnosť zažiť Vodné dielo 
Gabčíkovo na  vlastnej koži. Pozrieť si 
slovenskú megastavbu zo vzduchu aj 
z vody, a to vďaka plavbám vyhliadko-
vou loďou cez gigantické plavebné ko-
mory a šťastlivci, ktorí vyhrali v tombo-
le si užili aj pohľad na vodné dielo z vr-
tuľníka.   Ako to vyzerá na  vode počas 
náročnej záchrannej akcie predviedli 
v ukážkach záchranári Komplexnej cen-
trálnej záchrannej služby z Gabčíkova.

„Je tu obrovské množstvo atrakcií, 
ja osobne som si pozrel útok policajtov 
proti teroristom. Vyzeralo to veľmi dob-
re. Dúfajme, že to bude vždy len takto 
cez nácvik “ uviedol premiér Róbert 
Fico, ktorý si pozrel Vodnú elektráreň 
v  sprievode Ministra životného pros-
tredia SR Petra Žigu. „Naše najväčšie 

vodné dielo sme sprístupnili verejnosti, 
aby videli o  čom vlastne hovoríme. Aby 
sa naživo mohli dotknúť turbín a vlastne 
celého Vodného diela Gabčíkovo“, pove-
dal šéf envirorezortu.

Deň Dunaja ponúkol   množstvo 
atrakcií pre 5  000 malých aj veľkých 
návštevníkov. Po  vyčerpávajúcich in-
formáciách z  prehliadky vodnej elek-
trárne sa návštevníci roztancovali pri 
koncertoch Kristíny a Majka Spirita.

„Chceli sme tento sviatok priblížiť 
hlavne deťom a  mladým ľuďom.  Pre-
to sme zvolili túto formu, ktorá je vďaka 
speváckym hviezdam atraktívna aj pre 
mladých“, povedal generálny riaditeľ 
Vodohospodárskej výstavby, Ladislav 
Lazár a dodal, že podstatou tohto pod-
ujatia naďalej zostáva potreba pripo-
mínať si, že Dunaj spája národy žijúce 
v povodí. Tie si na základe  Dohovoru 
o spolupráci pri ochrane a trvalom vyu-
žívaní Dunaja, ktorý bol uzavretý v So-
fi i, v  júni v roku 1994, každoročne pri-
pomínajú potrebu jeho ochrany. Deň 
Dunaja oslavujú vo všetkých krajinách, 

ktorými preteká. Rovnako tak robí aj 
Slovensko. A  prečo na  Vodnom diele 
Gabčíkovo?
  je to najväčšie vodné dielo na  Du-

naji a   v Strednej Európe v nepretr-
žitej prevádzke od roku 1992

  počas povodní dokáže ochrániť úze-
mia pred 1  000 ročnou vodou

  zabezpečuje hlbokovodnú medzi-
národnú plavbu po  Dunaji, ročne 
15 000 plavidiel, 285 000 osôb a viac 
ako 6 mil. ton nákladu

  vyrába ekologicky čistú zelenú ener-
giu z vody, prvýkrát 2. 9. 1992, 

každá 10-ta žiarovka na Slovensku svie-
ti vďaka vode z  Dunaja spracovanej 
v elektrárni  Vodného diela Gabčíkovo
  na  Vodnej elektrárni Gabčíkovo je 

osadených 8 Kaplanových turbín, 
každá s výkonom 90 MW

  priemer jednej turbíny je 9,33 m, cel-
ková hmotnosť turbíny 1  225 ton = 
váha dvoch lietadiel Antonov, hmot-
nosť obežného kolesa 223 ton

Spracované z tlačovej správy VV, š.  p. 

Deň Dunaja v Gabčíkove

Zaznamenali sme

Vodné dielo Gabčíkovo z vody aj zo vzduchu. Koncerty Majka Spirita a Kristíny na jednom pódiu. Prehliadka Vodnej elektrár-

ne Gabčíkovo, záchranárske akcie na vode aj na suchu. Plavby cez plavebné komory, vyhliadkové lety vrtuľníkom. Všetky 

zaujímavosti o našom veľtoku, skúmanie dunajských mikroorganizmov a množstvo atrakcií. Aj  o tom bol Deň Dunaja 2015 

v  priestoroch Vodného diela Gabčíkovo. Podujatie, ktorého cieľom bolo poukázať na  význam najväčšej slovenskej rieky, 

Dunaja. Vodohospodárska výstavba, š. p. v spolupráci s partnermi podujatia preto v sobotu 20. júna pripravili pod záštitou 

Ministerstva životného prostredia SR  Deň Dunaja 2015 v priestoroch, kde je jeho sila najbadateľnejšia, a kde ju zároveň 

vedia najúčinnejšie využiť a regulovať –  v priestoroch Vodného diela Gabčíkovo.

Partneri podujatia:

Prichádzajúca loď bola jednou z veľkých atrakcií podujatia.  Foto: Mgr. Ľuboš Krno V stánku VÚVH bolo stále plno.  Foto: Bc. Tomáš Hajdin
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Dunaj opäť oslavoval
Ing. Jana Poórová, RNDr. Peter Škoda

Slovenský hydrometeorologický ústav

NIEČO O DUNAJI
Dunaj, po Volge, druhá najdlhšia rie-

ka v  Európe, pramení v  Čiernom lese 
v Nemeckej spolkovej republike a jeho 
tok po 2 857 km dlhej trase cez 10 eu-
rópskych štátov vteká na  území Ru-
munska do Čierneho mora. Dunaj tým, 
že preteká štátmi s  odlišnými národ-
nými jazykmi, má aj mnohé ďalšie re-
gionálne pomenovania, po  nemecky 
– Donau, po maďarsky – Duna, po bul-
harsky – Dunav, či po anglicky – Danu-
be. Dunaj poznali už starí Rimania, a to 
pod latinským názvom Danubius. Po-
vodie Dunaja zaberá plochu 817  000 
km2 , čo predstavuje 1/11 plochy Euró-
py. Tak ako aj v minulosti, aj dnes Du-
naj spája jednotlivé štáty a  umožňuje 
spoluprácu ako v  hospodárskom, tak 
i v sociálnom rozvoji. 

Do povodia Dunaja svojím územím 
zasahuje až devätnásť krajín. Tieto kra-
jiny musia spoločne zdieľať zodpoved-
nosť za manažment a starostlivosť ce-
lého tohto povodia, a  tak zabezpečiť 
pre život človeka jeho primeraný stav, 
vrátane vodných zdrojov, ktoré tvoria 
jeho neoddeliteľnú súčasť. 

O  Dunaji, tým že do  jeho povodia 
zasahuje svojím územím až deväťnásť 
krajín, môžeme povedať že je „najme-
dzinárodnejšou“ riekou na svete. 

Napriek hospodárskym, politic-
kým, ako aj sociálnym rozdielom, 
ktoré sú dôsledkom historického vý-
voja v  jednotlivých podunajských 
krajinách, vždy existovala a  stá-
le existuje snaha spolupráce a  koor-
dinácie na  zabezpečenie spravodli-
vého a  ekologického hospodárenia 
s  prírodnými zdrojmi a  najmä s  vo-
dou v Dunaji pre nielen súčasné, ale 
aj budúce generácie. 

DUNAJ NA SLOVENSKU
Dunaj preteká slovenským územím 

od  ústia rieky Moravy (v  rkm 1  880,2) 
po  ústie Ipľa (v  rkm 1  708,2) v  dĺžke 
172 km, pričom v prevažnej časti je hra-
ničnou riekou (v dĺžke 149,5 km). Cha-
rakter jeho odtokového režimu je od-

razom predovšetkým klimatických po-
merov, ale aj ľudskej činnosti na  sa-
motnom toku a v priľahlom povodí.

Svojím charakterom patrí Dunaj 
k  vysokohorskému typu riek. Zbiera 
vody z  alpských oblastí večného sne-
hu a  ľadovcov, preto má pomerne vy-

Medzinárodný deň Dunaja, podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ a ktorý oslavuje-

me dňa 29.6. každý rok od roku 2004, je oslavou čistej a bezpečnej rieky s cieľom pripomínať význam ochrany Dunaja ako 

prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít 

pre deti, mládež a širokú verejnosť. Poskytnutím informácií o Dunaji v tomto príspevku chceme tiež prispieť k oslave Dňa 

Dunaja.

Tab.  Štáty tvoriace povodie Dunaja
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rovnané prietoky vody počas celého 
roka. V  mesiacoch máj až júl, najmä 
v  dôsledku topenia sa snehu na  alp-
ských úbočiach, odtečie z hornej časti 
povodia v priemere až 34 % celoročné-
ho odtoku. Ak sa zároveň vyskytuje aj 
intenzívna zrážková činnosť, vznikajú 
na Dunaji charakteristické zvýšené sta-
vy a letné povodne, ktoré sú z hľadiska 
vodnej bilancie vo vegetačnom obdo-
bí mimoriadne dôležité.

Zložité odtokové pomery Dunaja 
pod Bratislavou, navyše komplikova-
né odberom vody do  Malého Dunaja 
a  Mošonského Dunaja a  vsakovaním 
vody do mohutných štrkových vrstiev 
Žitného ostrova (ŽO), ovplyvnili aj bu-
dovanie a  rozmiestnenie vodomernej 
siete. Spočiatku boli zriaďované iba vo-
dočty na  sledovanie vodných stavov 
(prvý v Bratislave v  roku 1823) predo-
všetkým pre zabezpečovanie plavby 
a  povodňovej ochrany. O  ich potrebe 
a  významnosti v  tomto úseku Dunaja 
svedčí skoré obdobie ich zriaďova-
nia (koniec minulého a  začiatok toh-
to storočia) a  pomerne veľká hustota 
ich rozmiestnenia (11 vodočtov na cca 
115 km úseku Devín – Komárno, a  to 
bez vodočtov na rakúskej a maďarskej 
strane), neporovnateľná s  inými tok-
mi na  Slovensku. Okrem počiatočné-
ho merania vodných stavov, pribúdali 
neskôr v niektorých profi loch aj pravi-
delné merania a vyčísľovania prietokov 
(prvé v  Bratislave v  roku 1901), kto-
ré však boli limitované mostným ob-
jektom, potrebným pre priame mera-
nie prietokov v mieste, alebo v blízkos-
ti vodomernej stanice. Limnigrafom, 
pre kontinuálny záznam vodných sta-
vov, bola dlho vybavená iba vodomer-
ná stanica v Bratislave (od roku 1933). 
K doplneniu ďalších staníc limnigrafi c-
kým prístrojom došlo až po roku 1990, 
hlavne v  súvislosti s  monitorovaním 
ovplyvneného režimu Dunaja VD Gab-
číkovo.

HYDROLOGICKÉ POMERY
Dlhodobý priemerný prietok Du-

naja vo vodomernej stanici Bratisla-
va je 2 061 m3.s-1 (určený za referenčné 
obdobie 1961 – 2000). Ďalších takmer 
už 15 rokov hodnotu priemerného 
prietoku zatiaľ nezmenilo. (pozn. Dl-
hodobý priemerný prietok za obdobie 
1901 – 2000 je 2 050 m3.s-1.)

Z  dlhodobého hľadiska najvodnej-
ším mesiacom je jún, kedy priemer-
ný mesačný prietok dosahuje hodno-

tu 2  807 m3.s-1, druhým najvodnejším 
mesiacom je máj s hodnotou priemer-
ného mesačného prietoku 2 710 m3.s-1.

Z  jednotlivých mesiacov v  jednotli-
vých rokoch celého storočia, výrazne 
najvodnejším mesiacom je jún v  roku 
1965, keď priemerný mesačný prietok 
dosiahol hodnotu 7 324 m3.s-1. Pre po-
rovnanie 5-ročný prietok pre profi l Du-
naj v Bratislave je 7 050 m3.s-1 a 10-roč-
ný prietok 8  000  m3.s-1. Aj v  prípade 
priemerných mesačných prietokov 
platí, že hodnoty priemerných mesač-
ných prietokov za  posledných 15 ro-
kov nezmenili hodnoty za  referenčné 
obdobie 1961 – 2000.

Najmenší priemerný denný prietok 
v dvadsiatom storočí bol zaznamenaný 
6. januára 1909, kedy dosiahol hodno-
tu iba 580 m3.s-1. V období rokov 1947 
– 1949 boli na  Dunaji v  Bratislave po-
stupne vyhodnotené minimálne prie-
toky s hodnotami 603 m3.s-1, 610 m3.s-1

a  582 m3.s-1. Pod 600 m3.s-1 poklesol 
priemerný denný prietok ešte aj v  ja-
nuári a vo februári v roku 1909. V me-
siacoch máj, jún a  júl, teda v  období 
v  ktorom sa topí v  Alpách sneh, naj-
menší priemerný denný prietok nekle-
sol nikdy pod hodnotu 1  000 m3.s-1. 
Na  základe hodnotenia neprietoko-
vých charakteristík malej vodnosti naj-
významnejšia prietoková depresia (t. j. 
najdlhšie trvajúce sucho a sucho s naj-
väčším nedostatkovým objemom) 
na Dunaji v Bratislave sa vyskytla v ob-
dobí od 4.  10. 1953 do 17. 1. 1954. Zau-
jímavosťou je aj skutočnosť, že v  hyd-
rologickom roku 1954 bola zazname-
naná povodeň s  kulmináciou, ktorá 
v 20. storočí je najväčšou zaznamena-
nou kulmináciou. (pozn. Pri povodni 
v  roku 1954 Dunaj v  Bratislave kulmi-
noval pri vodnom stave 984 cm, ktoré-
mu zodpovedal prietok 10 400 m3.s-1)

Verejnosti najznámejšie povodne 
od  roku 1901 sa vyskytli v  júni 2013 
a  v  júni 1965. Tieto povodne svojimi 
vlastnosťami a  priebehom predstavu-
jú dva modelové typy povodní, ktoré 
sa na  Dunaji môžu vyskytnúť najčas-
tejšie. Doteraz zaznamenanou povod-
ňou s najvyššou kulmináciou je povo-
deň z roku 2013 a predstavuje povod-
ňovú vlnu, ktorá vzniká v  čase, kedy 
v povodí horného Dunaja končí obdo-
bie topenia sa snehu v  Alpách. Povo-
die v  tomto období má slabú retenč-
nú schopnosť, a v prípade synoptickej 
situácie, ktorej prejavom sú intenzívne 
lejaky, vzniká povodeň s  vlastnosťami 

ako mala povodeň v  roku 2013 alebo 
aj povodeň v  roku 1954. Práve takéto 
podmienky vedú k vytvoreniu povod-
ňových vĺn s  rýchlym nástupom, po-
merne krátkym trvaním a kulmináciou, 
ktorá môže dosiahnuť rekordných 
hodnôt. Pri povodni v  roku 2013 Du-
naj v Bratislave kulminoval pri rekord-
nom vodnom stave 1 034 cm a prieto-
ku 10 640 m3.s-1. (pozn. hydrologickou 
službou SHMÚ v mernom profi le z No-
vého mosta bol priamo zameraný hyd-
rometrovaním prietok 10  540  m3.s-1,
vpriem  =  3,28  m3.s-1, resp. vpovrchová, max 
= 5,38 m3.s-1 a maximálna hĺbka v mer-
nom profi le bola 13,68 m). 

Iný typ povodňovej vlny predsta-
vuje vlna z  roku 1965. Vznikla v  čase, 
keď v  Alpách bolo ešte dostatok sne-
hu. Podľa odhadov rakúskych hydro-
meteorológov to bolo až 18  miliárd 
m3 snehu. Dunaj v Bratislave kulmino-
val pri tejto povodni pri vodnom sta-
ve 917 cm a prietoku 9 225 m3.s-1, čo je 
tretí najväčší prietok v  období 1901 – 
2000. Ide však jednoznačne o objemo-
vo najväčšiu vlnu.

OVPLYVNENIE 
HYDROLOGICKÉHO REŽIMU

Výstavbou VD Gabčíkovo sa odtoko-
vé pomery na  slovensko-maďarskom 
úseku Dunaja podstatne pozmenili. 
Po prehradení Dunaja haťou pri Čuno-
ve (v októbri 1992) sa nad touto haťou 
vytvorila akumulačná zdrž, umožňujú-
ca krátkodobé regulovanie prietokov 
Dunaja pod haťou. Vzdutím hladi-
ny vody až nad Bratislavu sa na tomto 
úseku, predovšetkým pri menších prie-
tokoch, zvýšila hladina vody, poklesla 
rýchlosť jej prúdenia, a tým sa zastavil 
nežiadúci proces vymieľania dna kory-
ta, resp. došlo k jeho zanášaniu. Vybu-
dovaním prívodného a  odpadového 
kanála VD Gabčíkovo vznikol na  slo-
venskom území medzi týmito kanál-
mi a  starým korytom Dunaja v  úseku 
Čunovo – Sap nový ostrov, zaberajú-
ci podstatnú časť ľavostrannej (sloven-
skej) ramennej sústavy Dunaja. Po pre-
hradení Dunaja pri Čunove je väčšia 
časť jeho prietoku odvádzaná do  prí-
vodného kanála VD a  menšia, zmluv-
ne dohodnutá časť, do starého koryta 
Dunaja.

Zmeny odtokových pomerov Du-
naja vyvolané výstavbou a  prevádz-
kou VD Gabčíkovo sa významnou mie-
rou podieľajú na  formovaní nového, 
VD ovplyvneného odtokového režimu. 
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Zaznamenali sme

Najvýraznejšia zmena jeho charakteru 
sa prejavuje tesne nad haťou v Čunove 
(trvalé zvýšenie hladiny a zníženie prú-
denia vody hlavne pri menších prie-
tokoch), ale predovšetkým pod touto 
haťou (v úseku Čunovo – Sap), kde sa 
od roku 1995 prietokový, a tým aj hla-
dinový režim, riadi slovensko-maďar-
skou medzivládnou „Dohodou“. Podľa 
tejto dohody dolnou hraničnou hod-
notou prietoku vypúšťaného do  sta-
rého koryta Dunaja má byť 250  m3.s-1

v  mimovegetačnom (zimnom), resp. 
400  m3.s-1 vo vegetačnom období 
a hornou hranicou je 600 m3.s-1 (pri po-
vodňových prietokoch aj viac), pričom 
v ročnom priemere by malo starým ko-
rytom odtiecť približne 400 m3.s-1 (vrá-
tane odberu vody v Helene), čo je zhru-
ba pätina z prirodzeného priemerného 
prietoku Dunaja.

Pod VD (v  Medveďove) bol opro-
ti očakávaniu odtokový režim Dunaja 

ovplyvňovaný iba nepodstatne. Za-
registrované bolo prevažne iba men-
šie rozkolísanie okamžitých prietokov 
a  vodných stavov s  minimálnym do-
padom na  ich priemerné charakteris-
tiky (hlavne v  dôsledku manipulácie 
na hydroelektrárni v Gabčíkove).

ZÁVER
Tok Dunaja a jeho povodie predsta-

vujú hodnotný a jedinečný ekosystém, 
ktorý poskytuje prostredie pre veľmi 
rôznorodú faunu a fl óru. Dunaj je dnes 
považovaný za  symbol integrácie Eu-
rópy. Spája obyvateľov susediacich štá-
tov, je jedným zo základných pilierov 
formovania kultúrno-spoločenských, 
hospodárskych a  obchodných vzťa-
hov v  podunajských krajinách aj ce-
lej Európy. Povodie Dunaja, ako aj sa-
motná rieka Dunaj, predstavuje v rám-
ci Európskej únie osobitný fenomén. 
Ide o región, ktorý spája „staré“ členské 

štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré iba nedáv-
no prešli cestou ekonomickej a spolo-
čenskej transformácie a  stali sa člen-
mi EÚ a zároveň nečlenské štáty EÚ. Pri 
využívaní prírodných zdrojov dochá-
dzalo a  dochádza ku konfl iktom záuj-
mov medzi záujmovými skupinami. Je 
nevyhnutné, aby si štáty nielen regio-
nálne chránili, udržiavali a zachovávali 
svoje zdroje vody ako dôležitú a nena-
hraditeľnú surovinu strategického vý-
znamu, ale zároveň aj spoločne hľada-
li a realizovali riešenia na ich udržanie 
a racionálne využívanie, na zmiernenie 
dôsledkov klimatickej zmeny na vodné 
zdroje v rámci celého povodia Dunaja, 
a to aj pre budúcnosť. 

Počas Dňa Dunaja si viac ako ino-
kedy pripomíname význam vody pre 
človeka a  spoločnosť, pretože dnes 
už o  potrebe spoločnej ochrany vody 
a o racionálnom spoločnom využívaní 
Dunaja nikto nepochybuje.

Dňa 15. 5. 2015 sa v Košiciach (Košice Hotel o 10:00 hod.) 
uskutočnila za  účasti zástupcov Nórskej ambasády, Minis-
terstva životného prostredia SR, Úradu vlády SR a dotknu-
tej samosprávy otváracia konferencia projektu: „Zemplín 

– prevencia povodní a sucha – ZEMPPAS“, spolufi nanco-
vaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodár-
skeho priestoru a  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
Konferencia predstavovala prvú etapu, resp. ofi ciálny za-
čiatok schváleného projektu, ktorý má   ambíciu reagovať 
na zmenenú klímu oprávneného územia na Zemplíne. Slo-
venský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný 
závod Košice (ďalej len SVP, š. p., OZ KE) ho ako oprávne-
ný prijímateľ podal už v marci 2013 formou žiadosti o pro-
jekt registrovanej pod číslom 6394/2014/ONG v rámci výzvy 

na predkladanie žiadostí programu: Prispôsobenie sa zme-

ne klímy – prevencia povodní a sucha. Predmetná žiadosť 
o projekt bola rozhodnutím Správcu programu – Úrad vlá-
dy Slovenskej republiky, schválená dňa 13. 8. 2014. Sna-
hou projektu je v spolupartnerstve s obcami Sirník a Hraň 
reagovať na zmenenú klímu oprávneného územia Zemplín 
a  navrhnutými opatreniami prispieť k  prevencii proti po-
vodniam a  suchu. Predmetné protipovodňové a  vodozá-
držné opatrenia pri svojom komplexnom účinku a zachova-
ní nárokov rôznych záujmov majú predovšetkým zabezpe-
čiť bezpečnosť chráneného územia s primárnym zameraním 
na ochranu ľudských obydlí, znižovanie materiálnych škôd 
s minimálnym zásahom do životného prostredia a bezpeč-
né odvedenie povodňových prietokov.

Otváracia konferencia projektu: 
„Zemplín – prevencia povodní 

a sucha – ZEMPPAS“
Ing. Maroš Giba

SVP, š. p., OZ Košice
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Príspevok partnerov prijímateľa je zabezpečenie všet-
kých potrebných povolení, ktoré sú nutné k  realizácii ich 
podprojektov, majetko-právne vysporiadanie a  poskytnu-
tie všetkých dostupných technických informácií potrebných 
k  riešeniu a  realizácii. Partnerstvom s  obcami sa dosiahne 
operatívna spolupráca pri realizácii projektu, napomôže sa 
komunikácii medzi jednotlivými cieľovými skupinami v obci 
ohľadom informovanosti a zvýšenia povedomia o realizácii 
projektu, organizovaní konferencií projektu a distribúcii in-
formačných materiálov.

Projekt: „Zemplín – prevencia povodní a  sucha – 
ZEMPPAS“ sa skladá z piatich podprojektov Prijímateľa, kto-
rým je SVP, š. p.:

  ČS Kamenná Moľva – rekonštrukcia technologických 

zariadení

  ČS Ladislav – rekonštrukcia technologických zaria-

dení

  Borša, Viničky – čerpacie stanice vnútorných vôd

 podprojektu Partnera 1 obce Sirník:
  Vodozádržný systém v obci Sirník

 a podprojektu Partnera 2 obce Hraň:
  Prečerpávacia stanica vnútorných vôd Hraň

Programom otváracej konferencie bolo bližšie predsta-
venie jednotlivých podprojektov a  adaptačnej stratégie 
projektu. Ako na konferencii zdôraznil štátny tajomník Mi-
nisterstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz, aj ten-
to projekt zapadá do  rozsiahleho programu protipovod-
ňových opatrení, ktoré v posledných troch rokoch realizu-

je SVP, š. p. za účinnej pomoci Ministerstva životného pros-
tredia SR. V rámci projektu ZEMPPAS SVP, š. p. zrekonštruuje 
dve čerpacie stanice vnútorných vôd a vybudujú sa ďalšie 
dve mobilné jednotky čerpacích staníc. Obec Sirník vybudu-
je na svojom území nový vodozádržný systém s akumulač-
nými nádržami a obec Hraň, popri čerpacej stanici vnútor-
ných vôd SVP, š. p., si v rámci tohto projektu postaví pri pra-
vobrežnej hrádzi potoka Trnávka aj ďalšiu menšiu prečer-
pávaciu stanicu vnútorných vôd, ktorá zabezpečí ochranu 
intravilánu obce. Finančne najnáročnejšie budú však rekon-

štrukcie dvoch súčasných veľkokapacitných čerpacích sta-
níc vnútorných vôd, ktoré spravuje a prevádzkuje SVP, š. p. 
Ide o čerpaciu stanicu Ladislav, ktorá zabezpečuje prečerpá-
vanie vnútorných vôd do Ondavy a čerpacia stanica Kamen-
ná Moľva, postavená nad sútokom Ondavy a Latorice, ktorá 
prečerpáva vnútorné vody ponad hrádzu zase do Latorice. 
Technologické zariadenie obidvoch týchto čerpacích sta-
níc je už zastarané a mimoriadne poruchové, takže jeho vý-
mena je prakticky nevyhnutná. SVP, š. p. v rámci tohto pro-
jektu vybuduje aj zemné stanovištia pre ďalšie dve mobilné 
čerpacie stanice a to v obciach Borša a Viničky pri Bodrogu, 
pričom z fi nančných prostriedkov projektu sa zabezpečí aj 
dodávka obidvoch mobilných čerpacích staníc. Protipovod-
ňové a vodozádržné opatrenia v rámci projektu ZEMPPAS, 
ktoré majú byť ukončené do apríla budúceho roka, bezpeč-
ným odvádzaním povodňových prietokov zabezpečia pre-
dovšetkým ochranu príslušného územia pozdĺž Ondavy, La-
torice a Bodrogu, ale najmä ochranu tamojších obyvateľov 
a ich majetku. 

Foto: autor
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 Pán generálny riaditeľ, ako vnímate 
toto najvyššie rezortné ocenenie, jednak 
v nadväznosti na svoje celoživotné pôso-
benie vo vodnom hospodárstve, ale naj-
mä na množstvo úloh, s ktorými sú spoje-
né Vaše ostatné tri roky na pozícii šéfa slo-
venských vodohospodárov?

Ing. Supek: Ocenenie ministra život-
ného prostredia nevnímam len ako oce-
nenie práce jednotlivca, ale predovšet-
kým práce celého nášho tímu vodohos-
podárov, pretože jednotlivec by sám 
určite nič nezmohol. Nové vedenie Mi-
nisterstva životného prostredia začalo 
pred tromi rokmi, možno povedať, takú 
novú etapu riadenia rezortu s  naštar-
tovaním všetkých procesov systémo-
vej práce. Čiže, ak to chápeme z hľadis-
ka práce nás vodohospodárov, tak nej-
de len čisto o procesy technické, ale sú-
časne také, aby výsledky našej práce boli 
blízke aj prírode a  človeku. Mohol by 
som vymenovať množstvo riešení, kto-
ré sme v ostatných troch rokoch urobi-
li, jednak s  osobnou iniciatívou minis-
tra životného prostredia, alebo štátne-
ho tajomníka pán Ferencza pri stavbách 
a  rekonštrukciách vodohospodárskych 
technických diel, ktoré mali však aj svoje 
ďalšie pozadie a ďalší význam. Napríklad, 
taká rekonštrukcia priehradného múru 
Oravskej priehrady. Okrem nevyhnutnej 
technickej rekonštrukcie sme po niekoľ-
kých desiatkach rokov opäť sprejazdni-
li aj cestu po múre, čo potešilo všetkých 
obyvateľov Oravy, ale aj turistov. Mohol 
by som uvádzať príklady o podpísaných 
dohodách so Žilinským samosprávnym 
krajom, s Košickým samosprávnym kra-
jom, alebo samotným mestom Koši-
ce, kde sme začali robiť rekonštrukcie 
na  Hornáde, no technické riešenia sme 
zamerali tak, aby sme okrem tých našich 
potrebných protipovodňových funk-
cií vedeli ponúknuť širokej verejnosti aj 
čosi viac. Popri Hornáde sme začali sú-

časne budovať aj obslužné komunikácie, 
ktoré však môžu tamojší obyvatelia vyu-
žívať aj ako cyklotrasy, korčuliarske tra-
sy, alebo chodníky na  prechádzky, po-
dobne, ako je to napríklad na hrádzach 
v  Bratislave. Okolo Ťahanovského mos-
ta pri Hornáde v  Košiciach sa v  rozšíre-
nej berme taktiež vytvorilo pekné oddy-
chové miesto. Len pred niekoľkými dňa-
mi sme napríklad dokončili opravu hrá-
dze na  Veľkom Kolpašskom tajchu pri 
Banskej Štiavnici, ktorá bola vystavená 
veľkým a  nežiaducim abrazívnym vply-
vom, no technické riešenie sme po  do-
hode s pamiatkarmi zvolili také, aby sme 
na  tejto stavbe vybudovali aj pláž pre 
mamičky s malými deťmi. Čiže my v Slo-
venskom vodohospodárskom podni-
ku plne podporujeme nastúpený trend 
nášho rezortu, ale vlastne aj strategickú 
líniu súčasnej vlády – priblížiť sa ľuďom 
a robiť pre ľudí. To znamená konkrétne 
v  našich podmienkach realizovať rôz-
ne protipovodňové opatrenia a  ochra-
nu vodohospodárskych stavieb tak, aby 
slúžili aj ľuďom. Takže ak som bol pocte-
ný Cenou ministra životného prostredia 
SR, tak je to určite ocenenie všetkých nás 
vodohospodárov. 
 V  minulých dňoch uplynuli tri roky 

ako ste sa ujali vedenia Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. p., ktorý je 
najvýznamnejším správcom vodohospo-
dárskeho majetku Slovenskej republiky. 
Každý vie, že riadiť štátny podnik s takmer 
3  400 zamestnancami a  celosloven-
skou pôsobnosťou vo všetkých jeho čin-
nostiach je úloha mimoriadne náročná, 
najmä keď chýbajú nevyhnutné fi nanč-
né zdroje. Aj napriek tomu si však SVP, š. 
p.  svoje úlohy plní a  ako sa vraví „šliape 
na  plný plyn“. V  čom podľa Vás spočíva 
ten „hnací motor“?

Ing. Supek: Hnací motor je vždy len 
v  ľuďoch, keď ťahajú za  spoločný pov-
raz, no a potom sa naozaj aj dielo darí. 

Ako som už povedal, je to vždy tímo-
vá práca. Z  podnikového riaditeľstva 
SVP, š .p., ktoré sídli v Banskej Štiavnici 
sa v spolupráci s vedeniami našich šty-
roch odštepných závodov v  Bratisla-
ve, Piešťanoch, Banskej Bystrici a  Koši-
ciach   snažíme tento podnik, povedal 
by som trochu rozdýchať, rozbehnúť, 
zakcelerovať, pretože stále ešte máme 
„na  krku“ taký balvan viacerých nedo-
statkov z  minulosti, keď chýbala systé-
mová koncepčná práca, čo nás dnes stá-
le ťaží. Nemáme napríklad pripravené 
niektoré projekty, ktoré mali byť už dáv-
no hotové, ešte pred nástupom nášho 
vedenia. Mnohé úlohy, ako sa hovorí, 
sme museli chytať doslova „za chvost“, 
veď napríklad poslednú, piatu výzvu 
z  Operačného programu Životné pros-
tredie sme stíhali doslova len na posled-
nú chvíľu v  septembri minulého roka, 
pričom bolo potrebné urobiť verejné 
obstarávania a stavby tohto roku aj de-
fi nitívne ukončiť. Takže tých problémov 
z minulosti sme zdedili viacero, ale, ako 
som už spomínal, snažíme sa vo všet-
kých oblastiach riadenia podniku presa-
dzovať systémovosť. Urobili sme množ-
stvo opatrení, ktorými sme sa snažili zra-
cionalizovať našu činnosť, ale súčasne 
pri tom aj zaktivizovať naše možnosti. 
Aj keď sme si vedomí, že tých peňazí nie 
je nazvyš, trúfl i sme si vlastnými kapa-
citami a  z  vlastných zdrojov realizovať 
pomerne náročné rekonštrukcie hrá-
dzí v Košiciach. Boli to zatiaľ 4 stavby – 
úpravy hrádzí v mestskej časti Džungľa, 
pod Ťahanovským mostom a  dva úse-
ky na  pravom brehu Hornádu v  intra-
viláne Košíc. Ďalej budovanie protipo-
vodňových hrádzí v Starej Ľubovni, prá-
ce na 11-kilometrovej ochrannej hrádzi 
v Trsticiach, ktoré chceme tohto roku aj 
dokončiť a odovzdať verejnosti do uží-
vania, no a  takto by som   mohol me-
novať aj ďalšie stavby. Takže tým „hna-

Nepripúšťam možnosť nevyčerpania
fi nančných zdrojov

Počas tohtoročného oceňovania pracovníkov rezortu životného prostredia ministrom Petrom Žigom si najvyššie ocenenie 

– Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky prevzal aj generálny riaditeľ SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKE-

HO PODNIKU, š. p. v Banskej Štiavnici Ing. Marián Supek, ktorý celý svoj profesijný život zasvätil vodnému hospodárstvu. 

V tejto súvislosti redakcia Vodohospodárskeho spravodajcu požiadala Ing. Mariána Supeka o rozhovor.
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cím motorom“ je naša vlastná aktivizá-
cia, snaha veci posúvať dopredu, a  to 
napríklad aj presúvaním našich kapacít, 
pracovníkov i  techniky, aby sme stav-
by realizovali čo najskôr. Nakoniec sme 
podnik s  celoslovenskou pôsobnos-
ťou, no a  ak je potrebné sústrediť pra-
covníkov napríklad na niektorej stavbe 
na východnom Slovensku, tak presunie-
me našich pracovníkov aj zo západné-
ho Slovenska. Vždy to robíme samozrej-
me v záujme toho, aby sme stavby rea-
lizovali v čo najkratšom čase, aby mohli 
začať slúžiť verejnosti, aby sme ochráni-
li ľudí, ich majetok i majetok obcí, miest, 

štátu i podnikateľských subjektov pred 
povodňami. 
 Momentálne sa nachádzame v  tzv. 

prechodnom roku, keď sa uzatvára 
programové obdobie 2007 – 2013 a s ním 
sa defi nitívne končí aj fi nancovanie Ope-
račného programu Životné prostredie, ale 
súčasne sa už od vlani začalo nové 7 roč-
né programové obdobie 2014 – 2020. In-
vestičné akcie budú potom fi nancované 
z  nového Operačného programu Kvali-
ta životného prostredia. Je už známe, že 
Európska únia nám na  protipovodňové 
opatrenia na toto obdobie vyčlenila zhru-
ba 400 miliónov eur. Na vyčerpanie takej-
to sumy bude musieť byť však aj dokona-
lá príprava. Je v silách SVP, š. p. pripraviť 
všetky investičné stavby, tak, aby boli jed-
nak akceptované v jednotlivých výzvach, 
ale aj spoľahlivo a bezpečne realizovateľ-
né? Veď nakoniec ešte nemáme ukonče-
né stavby z piatej výzvy OP ŽP, kde je ro-
zostavaných vyše 20 stavieb a  pomerne 
často počúvame pochybnosti a  obavy či 
už starostov, ale aj občanov, či sa stavby 
vôbec dokončia a  či peniaze z  EÚ nepre-
padnú? 

Ing.  Supek: Pokiaľ ide o  ukončenie 
stavieb z  Operačného programu Život-
né prostredie, ktoré máme momentálne 
rozpracované, tak ja nepripúšťam mož-
nosť, že by sme všetky zdroje z  EÚ ne-
vyčerpali! Robíme všetko preto, neustá-
le sme v kontakte s dodávateľmi, staros-
tami, primátormi, úradmi, tak aby sme 
odstránili všetky prípadné riziká, kto-
ré by mohli ohroziť dočerpanie týchto 
zdrojov. Je pravdou, že v mnohých prí-
padoch sú termíny dokončenia priam 
šibeničné. Žiaľ, dlhšie nám trvali súťa-
že, súťažné podmienky, ako vieme, sa 
sprísnili a  tak nám po  zdĺhavých verej-

ných obstarávaniach zostalo na  reálne 
budovanie stavieb len niekoľko mesia-
cov. Ja som však presvedčený, že stav-
by budú dokončené a  ich fi nancovanie 
uzavreté. Veď ide o stavby, ktorých cel-
kový náklad predstavuje zhruba 60 mi-
liónov eur. Je to napríklad rekonštrukcia 
hate Vyšné Opátske na Hornáde v Koši-
ciach, protipovodňová ochrana v Barde-
jove a Kružlove, rekonštrukcia a navýše-
nie pravostrannej i  ľavostrannej hrádze 
na  vodnom diele Kráľová, rekonštruk-
cia bezpečnostného sklzu na  vodnej 
stavbe Teplý vrch, ale aj rekonštrukcie 
na  ďalších obľúbených vodných nádr-
žiach, na Zemplínskej šírave, či na ban-
skoštiavnických historických tajchoch 
Veľká Richňava a  Dolná Hodruša. Ďal-
šie stavby máme v Modre, Myjave – Tu-
rej lúke a na viacerých ďalších miestach. 

Pokiaľ ide o ďalšie programové obdo-
bie, tak je pravdou, že objem ponúka-
nej možnosti 400 mil. eur je pre nás veľ-
kou príležitosťou na  realizáciu rozsiah-
lych protipovodňových opatrení. Sa-
mozrejme, že my sa na toto obdobie už 
teraz plne pripravujeme. Niektoré stav-

by máme už v takom štádiu rozpracova-
nosti, že sa na začiatku budúceho roka, 
keď predpokladáme prvú výzvu, už bu-
deme môcť uchádzať o  tieto fi nanč-
né prostriedky. Ale intenzívne budeme 
pracovať aj na  ďalších stavbách, ktoré 
vyplynú z  plánov manažmentu povod-
ňového ohrozenia a  povodňového ri-
zika schvaľovaných v  decembri tohto 
roka. Treba si však uvedomiť, že my už 
len na samotnú prípravu týchto stavieb 
budeme potrebovať zhruba 60 miliónov 
eur. Stavby totiž musia byť majetkovo-
-právne vysporiadané, pretože my ne-
môžeme stavať, ani nič iné robiť na cu-

dzích pozemkoch. Jedine na tých, ktoré 
sú vo vlastníctve štátu a v našej správe. 
Takže veľkú časť fi nančných prostried-
kov budeme potrebovať práve na  vý-
kupy pozemkov a s tým súvisiacu agen-
du. Samozrejme, čakajú nás aj projekto-
vé úlohy, posudzovanie vplyvov na  ži-
votné prostredie, alternatívne riešenia 
v prípade neschválenia projektov a tak-
tiež aj zapojenie mimorezortných inšti-
túcií tak, ako sme to začali už aj v tom-
to programovom období, napríklad pri 
podpore projektov Vojenských lesov 
a  majetkov Pliešovce v  oblasti Levoč-
ských vrchov, pri budovaní poldrov.
 Je evidentné, že ďalší rozvoj vodné-

ho hospodárstva na  Slovensku sa bude 
orientovať predovšetkým na  budovanie, 
rozširovanie a skvalitňovanie protipovod-
ňových opatrení a to v súlade s potrebami 
tých oblastí, kde je najväčšie riziko povod-
ňového ohrozenia, ale aj v súlade s plán-
mi manažmentov povodňových rizík. Roz-
hodne by sa však mal v protipovodňových 
opatreniach presadzovať princíp ich kom-
plexnosti. Je možné opäť na Slovenku sko-
ordinovať a sfunkčniť spoluprácu s poľno-

Minister životného prostredia Peter Žiga s 11-timi osobnosťami, ktoré prevzali najvyššie rezortné ocenenie.
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hospodármi, štátnymi lesníkmi, resp. ďal-
šími vlastníkmi lesov a  prijímať seriózne 
vzájomné opatrenia a postupy?

Ing. Supek: Plány manažmentu mu-
sia byť komplexné. Musia obsahovať aj 
návrhy opatrení v  lesoch, na poľnohos-
podárskej pôde, v  urbanizovanom úze-
mí, a  preto sme z  mojej iniciatívy oslo-
vili prof.  Ing.  Matúša Jakubisa z  Tech-
nickej univerzity vo Zvolene, odborníka 
v  oblasti lesov, lesných meliorácií, hra-
denia bystrín i  malých vodných nádr-
ží a  doc.  Ľuboša Juríka z  Poľnohospo-
dárskej univerzity v  Nitre, ktorý sa zase 
týmto otázkam venuje na  poľnohospo-
dárskej pôde, ale aj v  urbanizovaných 
územiach, pretože mnoho vecí je mož-
né riešiť aj v rámci parkových úprav obcí 
a  miest, parkovísk a  pod. tak, aby sme 
znížili povodňové riziko naozaj na mini-
mum. Tieto komplexné opatrenia musí-
me smerovať do priestorov, kde zachytí-
me extrémne zrážky, lebo či sa to už nie-
komu páči, alebo nie, treba si uvedomiť, 
že klimatická zmena je tu a vidíme jej dô-
sledky, vidíme extrémne zrážky, v  pod-
statne väčšom rozsahu ako boli v  mi-
nulosti. A  my naozaj nemôžeme done-
konečna zvyšovať hrádze. Je preto po-
trebné túto vodu zachytiť. Pritom  každý 
polder má samozrejme vplyv aj v celom 
povodí ďalšieho toku, čiže práve budo-
vaním poldrov chceme znižovať po-
vodňové riziko. Práve zanedbanie kom-
plexného prístupu k  protipovodňovej 
ochrane je jedným z hriechov minulých 
viac ako 20-tich rokov. Práve toto teraz 
musí riešiť súčasný minister životného 
prostredia a  ja ako predstaviteľ štátne-
ho vodohospodárskeho podniku zod-
povedného za realizáciu protipovodňo-
vej ochrany. Ale určite „nehádžem fl in-
tu do žita“. Jednoducho nie je možné ro-
biť tieto opatrenia len na tokoch, keď už 
voda stečie z  lesa, alebo z poľnohospo-
dárskej pôdy. Musí to byť komplex opat-
rení. My vodohospodári, ako som už 
uviedol, môžeme investovať len do ma-
jetku štátu, ktorý máme v  správe. Ne-
môžeme investovať napríklad na poľno-
hospodárskej pôde ani na  lesnej pôde. 
Poľnohospodári zase nemajú odborné 
oprávnenia na  protipovodňovú ochra-
nu. Takže toto je možné riešiť jedine, po-
vedal by som, dobrou vôľou, a  to tak, 
že sa dohodnú rezortní ministri, rezort-
né organizácie a budú ťahať naozaj všet-
ci za ten jeden spoločný povraz tak, aby 
sme dokázali poskytnúť ľuďom protipo-
vodňovú ochranu a  bezpečnosť. Viete, 
dnes je všetko otázka peňazí, hodnotia 

sa len výsledky, hodnotí sa len ekonomi-
ka, aký je hospodársky výsledok podni-
ku, no a potom sa dostávame do takého 
štádia, že nakoniec začínajú prevažovať 
negatíva, škody na  poľnohospodárskej 
pôde, škody v  lesoch, škody, ktoré po-
stihujú obyvateľov, škody na infraštruk-
túre, na rodinných domoch atď. Preto si 
myslím, že tu sa nemôže spájať len vod-
né hospodárstvo, lesníctvo a poľnohos-
podárstvo, tu sa musí do protipovodňo-
vých ochranných opatrení zapojiť celý 
štát, pretože je napríklad nezmysel bu-
dovať priemyselný park, ktorý každoroč-
ne ohrozuje voda, je nezmysel budovať 
diaľnicu, ktorá nie je ochránená pred po-
vodňou, alebo rekonštruovať železnice 
a  pripravovať veľké investície, keď vie-
me, že by boli vodou priamo ohrozené. 
 Je to pravda, zdá sa, že postoj k vý-

znamu protipovodňovej ochrany sa už aj 
v našej spoločnosti značne zmenil. Avšak 
SVP, š. p.  ešte stále nedostáva na  proti-
povodňové opatrenia toľko, koľko by bolo 
potrebné. Ukazujú to aj výsledky hospo-
dárenia zverejnené vo výročnej správe 
za  minulý rok. Vlaňajší hospodársky vý-
sledok bol napríklad vo fi nančných uka-
zovateľoch oproti roku 2013 horší, no Vy 
rok 2014 nepovažujete za rok zlý? V čom 
teda prevažujú práve tie pozitíva nad čís-
lami ekonomickými? 

Ing.  Supek: Je pravda, že v  eko-
nomickej bilancii štatisticky vykazuje-
me za  minulý rok 21 miliónovú stra-
tu, no treba zdôrazniť, že za túto stratu 
náš podnik nenesie priamu zodpoved-
nosť. Záporný hospodársky výsledok 
evidujeme len kvôli tomu, že zo štátne-
ho rozpočtu sme na zákonné tzv. nere-
gulované platby, najmä na  preventív-
ne protipovodňové opatrenia a  udržia-
vanie splavnosti vodných ciest nedo-
stali v roku 2014 žiadnu dotáciu. Všetky 
tieto činnosti, na  ktoré sme vynaloži-
li vyše 26 miliónov eur, sme museli vy-
krývať z vlastných zdrojov. V prípade, že 
by sme boli na neregulované platby do-
stali požadovaných takmer 32,5 milióna 
eur, čo je naša každoročná reálna potre-
ba na tento účel, tak by náš podnik do-
siahol 11 miliónový zisk. A  preto prácu 
celého nášho vyše 3  300 členného ko-
lektívu, aj napriek bilancovanej strate, 
musím hodnotiť ako úspešnú. Pomer-
ne dobre sa nám darilo plniť si svoje cie-
le tak v starostlivosti o vodné toky, nádr-
že, hrádze, čerpacie stanice, vodohospo-
dárske objekty a pod., ako aj úlohy v in-
vestičnej činnosti. Veľmi úspešne sme sa 
napríklad vyrovnali s odstraňovaním ná-

sledkov povodní. Vlani nás síce povo-
deň na Dunaji nepostihla, ale našu prá-
cu komplikovalo viacero, prevažne lo-
kálnych povodní. Bola to predovšetkým 
májová povodeň na Orave, Liptove, Spi-
ši, ale prakticky aj v  celom povodí Hor-
nádu, Laborca či Bodrogu. Výborne sme 
zvládli aj dve ďalšie lokálne povodne, 
kde sa nám zase osvedčili vybudované 
poldre. Obec Dobrú Nivu počas prietrže 
mračien 1. augusta 2014 zachránil pol-
der na  Dobronivskom potoku a  obyva-
teľov časti Brezna o dva dni neskôr pol-
der Drábsko a polder Lúčky, ktoré sú vy-
budované na  prítokoch Hrona. Obidve 
tieto povodne jednoznačne potvrdili, že 
naša snaha riešiť protipovodňovú ochra-
nu, najmä v hornatých častiach Sloven-
ska, budovaním poldrov, má plné a reál-
ne opodstatnenie. Za významný úspech 
našej práce však môžeme považovať aj 
rýchlosť s  akou sme sa dokázali vyrov-
nať s následkami prírodnej katastrofy vo 
Vrátnej doline. Pracovníci z  nášho od-
štepného závodu v Piešťanoch za 4 me-
siace od ničivej júlovej smršte zabezpe-
čili obnovu povodňou a zosuvom pôdy 
totálne zdevastovaného vodného toku 
Varínka – Vratňanka. To všetko sú príkla-
dy toho, keď naši pracovníci bez váhania 
nasadzovali svoje sily v  záujme ochra-
ny občanov a majetku. Takže opäť sa len 
potvrdilo, že systematická a koncepčná 
práca, ktorú náš podnik zaviedol od ná-
stupu nového vedenia svojho zaklada-
teľa Ministerstva životného prostredia 
SR po  marcových parlamentných voľ-
bách v roku 2012 prináša aj svoje ovocie. 
Náš podnik sa vo svojej činnosti zameral 
aj na potlačenie akejkoľvek potenciálnej 
korupcie a  plne sa otvoril aj verejnosti 
a médiám. Naše fungovanie je absolút-
ne transparentné a  kedykoľvek kontro-
lovateľné. Mimochodom, organizácia, 
zaoberajúca sa hodnotením transpa-
rentnosti verejných fi riem TRANSPA-
RENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO za-
radila v  rebríčku hodnotených 80-tich 
slovenských fi riem s  verejnou účasťou 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. 
p. na veľmi pekné 5. miesto, pričom naj-
vyššie ohodnotili problematiku komu-
nikácie a  zverejňovania. Potvrdil sa tak 
všeobecný názor, že Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š. p.  sa aj v  pove-
domí verejnosti upevnil ako podnik, kto-
rý je vnímaný v pozitívnom svetle.

Za rozhovor sa poďakoval 

Mgr. Ľuboš Krno

Foto: Mgr. Alena Lovičová

MŽP SR
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1. ÚVOD
Povodeň je hydrologický jev, jehož 

příčinou mohou být například srážky, 
tání sněhu, případně další meteoro-
logické jevy nebo lidská činnost, kte-
rý se zpravidla projevuje například vý-
razným zvýšením odtoku povrcho-
vých vod, zvýšením hladiny podzem-

ních vod, přechodným zaplavováním 
zemského povrchu či erozními proce-
sy. Ve  vztahu ke  vzniku povodňových 
škod se často uvádí defi nice, kdy je po-
vodeň chápána jako přechodné výraz-
né zvýšení hladiny vodních toků nebo 

jiných povrchových vod, při  kterém 
již voda zaplavuje území mimo koryto 
vodního toku a  může způsobit škody. 
Dle [4] se rozeznávají:
  přirozené povodně způsobené přírod-

ními jevy, zejména táním, dešťovými 
srážkami nebo chodem ledů a různou 
kombinací uvedených příčin,

  zvláštní povodně způsobené jinými 
vlivy, zejména poruchou vodního 
díla, která může vést až k  jeho ha-
várii (prolomení), nouzovým řeše-
ním kritické situace na vodním díle, 
apod.

Zvláštní povodeň je průtoková vlna 
způsobená umělými vlivy. Rozlišují se 
tři základní typy zvláštní povodně po-
dle charakteru situace, která může na-
stat při stavbě nebo provozu vodního 
díla [1], [9]:
  Porušení hráze vodního díla mno-

hdy vede k jejímu úplnému protr-

žení (obr.  1). Zkušenosti ukazují, 
že prakticky při každé větší povod-
ni dochází k  poškození až desítek 
hrází rybníků, resp. ochranných 
hrází, v řadě případů dochází k je-
jich úplnému prolomení. Tak na-
příklad při katastrofické povod-
ni v  roce 2002 bylo evidováno 85 
vážně poškozených hrází malých 
vodních nádrží, 23 hrází se zcela 
protrhlo.

Veda, technika, technológia

Vymezení rozsahu zvláštní povodně 
a odhad jejích dopadů

Jan Jandora1, Jaromír Říha2

1,2 Ústav vodních staveb, VUT FAST v Brně

Vzdouvací stavby představují vždy určité riziko poruchy hradicí konstrukce (hráze). Poruchou díla může vzniknout zvlášt-

ní povodeň, přičemž se rozeznávají její tři základní typy podle charakteru situace, která může nastat při výstavbě nebo 

provozu vodního díla. Jde o porušení vzdouvacího tělesa, o poruchu hradicí konstrukce, bezpečnostních nebo výpustných 

zařízení vodního díla nebo o nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla. Území ohrožené zvláštní 

povodní je území, které může být při výskytu zvláštní povodně zaplaveno vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný 

rozsah území ohrožený zvláštní povodní výrazně převyšuje záplavové území přírodní povodně, vymezí se jeho rozsah v kri-

zovém plánu. Pro stanovení plošného rozsahu území ohroženého zvláštní povodní a jejího očekávaného časoprostorového 

průběhu se používá speciálních postupů obdobných jako při stanovení záplavových území hydrologických povodní. V článku 

je stručně uveden postup vyhodnocení charakteristik zvláštní povodně spolu s hodnocením očekávaných dopadů v zasaže-

ném území.

Obr. 1 Obec Metly pod porušeným vodním dílem Metelský rybník (2002) [17] - na obrázku jsou patrné dva 
průlomové otvory a část obce zničená zvláštní povodní.

Obr. 2 Porušení hrazeného přelivu na přehradě 
Folsom v roce 1995 [16].
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  Porucha hradicí konstrukce bezpeč-
nostních a výpustných zařízení vod-
ního díla může vést k neřízeném od-
toku vody z  nádrže. Dopady takto 
vzniklé zvláštní povodně obvykle 
nemívají tak katastrofi cký rozsah 
jako předchozí případ (obr. 2).

  Nouzové řešení kritických situací 
z hlediska bezpečnosti vodního díla 
může vyvolat potřebu mimořádné-
ho vypouštění vody z nádrže. V řadě 
případů bylo s cílem zachránit vlast-
ní vodní dílo provedeno nouzo-
vé vypouštění vody jak výpustný-
mi a pojistnými objekty, tak umělým 
nouzovým přelivem, např. postran-
ním překopem v rostlém terénu.
Mezi nejdůležitější charakteristiky 

průchodu zvláštní povodně patří ze-
jména:
  rozsah území ohrožené zvláštní po-

vodní,
  místní hloubky a rychlosti vody,
  kulminační průtoky v  jednotlivých 

profi lech,
  časové charakteristiky průchodu 

čela, kulminace a  opadnutí zvláštní 
povodně.

Pokud pro krizové situace předpo-
kládaný rozsah území ohrožený zvlášt-
ní povodní výrazně převyšuje záplavo-
vé území při průchodu průtoku Q100, 
vymezí se jeho rozsah v krizovém plá-
nu. Zpracování a  vyhodnocení území 
ohroženého zvláštní povodní se prová-
dí na  základě ustanovení § 69 zákona 
[4] pro prostor pod vodním dílem. Tak-
to vymezená území jsou součástí kri-
zového plánu sestaveného dle zákona 
[2]. Obecný postup při stanovení úze-
mí ohroženého zvláštní povodní sestá-
vá z následujících kroků:
  Stanovení způsobu porušení díla. 

Statisticky nejčastějšími způsoby 
porušení přehrad jsou vnitřní ero-
ze a přelití [11]. Stanovení způsobu 

porušení vždy vychází z  podrobné 
analýzy konstrukce vzdouvací stav-
by a jejího podloží ve vazbě na hyd-
rologické podmínky lokality.

  Odvození průlomové vlny v  profi lu 
hráze se obvykle provádí modelová-
ním průběhu porušení studované-
ho vodního díla. Výsledkem je hyd-
rogram průlomové vlny.

  Odvození průběhu průlomové 
vlny územím pod hrází se prová-
dí hydraulickým výpočtem. Vstup-
ními údaji pro výpočet jsou topo-
logie a  geometrie území. Ideálním 
podkladem je digitální model teré-
nu doplněný pozemním geodetic-
kým zaměřením příčných řezů ko-
ryta toku a údolí. Dalším nezbytným 
podkladem je hydrogram průlomo-
vé vlny v profi lu hráze.

2. BEZPEČNOST VODNÍCH DĚL 
A JEJÍ HODNOCENÍ

Protože se vznikem zvláštních po-
vodní úzce souvisí bezpečnost a  spo-
lehlivost vzdouvacích staveb, zejmé-
na přehrad, jsou na tomto místě struč-
ně uvedeny postupy používané v  ČR 

při posuzování přehrad při povodních. 
Tyto postupy vychází z  požadavků 
vodního zákona [4], vyhlášky 471/2001 
Sb. [5], vyhlášky 590/2002 Sb. [7] a me-
todického pokynu [8]. Podle potenciál-
ních dopadů porušení se vodní díla čle-
ní do 4 kategorií [5]. Zařazení vodních 
děl se provádí podle platného, každo-
ročně aktualizovaného seznamu pu-
blikovaného ve  věstníku Ministerstva 
zemědělství, který je uveden na  jeho 
internetových stránkách. U  nově na-
vrhovaných vodních děl či  jejich re-
konstrukcí se zařazení provede po  in-
dividuálním zhodnocení možných ná-
sledků a škod v případě havárie. 

Z rozsahu dopadů zvláštní povodně 
se odvozují návrhové parametry vod-

ních děl, zejména pak kapacita bez-
pečnostního přelivu. Statistiky z poru-
šení přehrad totiž ukazují, že přelití sy-
paných hrází je jedním z nejčastějších 
důvodů jejich protržení [11]. Tab.  1 
ukazuje požadovanou míru bezpeč-
nosti vodních děl při povodních dle [7], 
tj. vyjadřuje jejich požadovanou kapa-
citu ve vazbě na pravděpodobnost pří-
chodu kontrolní povodně. Je skuteč-
ností, že řada existujících vodních děl 
tento požadavek nesplňuje. To v  sou-
časné době vede k  rozsáhlým rekon-
strukcím významných vzdouvacích 
staveb, jako jsou přehrada u  Znojma, 
vodní díla Šance, Bystřička a  řada dal-
ších.

3. ODVOZENÍ PRŮLOMOVÉ VLNY 
V PROSTORU HRÁZE

Při odvození hydrogramu průlomo-
vé vlny se nejprve provede vyhodno-
cení možného typu poruchy a  jejího 
místa, a to na základě morfologie profi -
lu hráze, geologických poměrů v pod-
loží hráze, hydrologických podkladů, 
tvaru hráze (zejména úrovně koruny 
hráze), projektovaných parametrů pře-

livu a spodních výpustí, analýzy moni-
toringu v průběhu výstavby a provozu 
díla, atd. Následuje analýza předpoklá-
daného průběhu poruchy, která musí 
zohlednit možné místo vzniku poru-
chy, konstrukci hráze (těsnicí prvky, 
materiál tělesa hráze), stavbu podloží 
hráze, objem nádrže a předpokládaný 
průběh přítoku do  nádrže. Předběžný 
odhad doby trvání poruchy a očekáva-
ného kulminačního průlomového prů-
toku v profi lu hráze se doporučuje pro-
vést nejdříve srovnáním s údaji v data-
bázi poruch hrází obdobných parame-
trů (výšky, objemu zadržované vody, 
konstrukce tělesa hráze). Tento odhad 
je vhodné doplnit výpočtem paramet-
rů porušení pomocí empirických a  re-

Tab. 1 Požadovaná míra ochrany vodních děl při povodni [7]

Kategorie VD 

[5]

Označení výše 

škody

Hodnotící hlediska
Požadovaná míra

bezpečnosti VD

Škody Ztráty lidských životů p = 1/N N [let]

I. velmi vysoké
mimořádně vysoké ekonomické škody, škody na životním pros-

tředí a sociální dopady v rozsahu státu
předpokládají se ztráty lidských životů 0,0001 10 000

II. vysoké
vysoké ekonomické škody, škody na životním prostředí 

a sociální dopady v rozsahu regionu, případně státu

předpokládají se ztráty lidských životů 0,0001 10 000

ztráty lidských životů nepravděpodobné 0,0005 2 000

III. Střední
značné ekonomické škody, škody na životním prostředí 

a sociální dopady v rozsahu regionu 

ztráty lidských životů se předpokládají 0,001 1 000

ztráty lidských životů nepravděpodobné 0,005 200

IV. Nízké

nízké ekonomické škody, škody na životním prostředí 

a sociální dopady lokálního rozsahu

předpokládají se ojedinělé ztráty lidských životů 0,005 200

ztráty lidských životů nepravděpodobné 0,01 100

nízké ekonomické škody pouze u vlastníka VD, ostatní 

škody jsou nevýznamné
ztráty lidských životů nepravděpodobné 0,05 20

Pozn.: N je doba opakování povodně vyjádřená v letech.
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gresních vztahů pro stanovení doby 
porušení a kulminačního průtoku prů-
lomovým otvorem [11]. Další modelo-
vé výpočty by měly zohlednit časový 
průběh přítoku vody do nádrže, prázd-
nění nádrže během porušení a průběh 
eroze tělesa hráze při jejím porušení. 
Vždy se doporučuje vzájemné srovná-
ní různých metod výpočtu doplněné 
citlivostní analýzou jednotlivých pa-
rametrů modelu. Výsledky jednotli-
vých metod se nicméně mohou výraz-
ně lišit [11]. Proto je vždy třeba provést 
analýzu získaných výsledků s ohledem 
na  typ hráze, skladbu a  materiálové 
složení jejího podloží a další parametry 
ovlivňující průběh porušení. Na obr. 6 
je hydrogram zvláštní povodně v profi -
lu modelově „protržené“ hráze VD Bu-
tovice. Za pozornost stojí, že hodnota 
Q100 v profi lu hráze je 4,32 m3/s, hodno-
ta Q10000 je 11,2 m3/s a průlomový prů-
tok má v kulminaci cca 78 m3/s.

4. STANOVENÍ ÚZEMÍ 
OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ 
POVODNÍ

Základními údaji pro krizové řízení 
jsou rozsah území ohroženého zvlášt-
ní povodní, hloubka vody, rychlost pří-
chodu zvláštní povodně, zaplavení ko-
munikací a mostů, atd. Pro určení těch-
to veličin se běžně používá matematic-
kých modelů proudění vody v  tocích 
a  v  inundačních územích. Dimenze 
těchto modelů a přijaté zjednodušující 
předpoklady jsou kompromisem mezi 
úrovní dostupných dat a časovými a fi -
nančními možnostmi zadavatele, příp. 
řešitele.

Při stanovení území ohroženého 
zvláštní povodní je obvykle nutné pou-
žít model neustáleného proudění vody 
s  jednorozměrnou (1D) nebo dvojroz-
měrnou (2D) schematizací. Jednoroz-
měrným modelem lze získat konstant-
ní průřezové rychlosti a  polohu hladi-
ny vody konstantní v celém průtočném 
profi lu. Pro získání přesnějších a  po-
drobnějších informací (místních rych-
lostí a  hloubek vody) je nutné použít 
dvojrozměrný model. Oproti 1D mo-
delu je však náročnější na vstupní data, 
na vlastní výpočet a na dobu zpracová-
ní. Pro praktické řešení se obvykle pou-
žívají komerční programové prostřed-
ky jako HEC-RAS (1D), MIKE11 (1D), 
MIKE21 (2D), SMS (2D), atd.

Značným problémem při vymeze-
ní území ohroženého zvláštní povod-
ní je kalibrace a verifi kace modelů. Dů-

Obr. 3 Území ohraničené zvláštní povodní pod VD Butovice – mapový podklad [14]

Obr. 4 Území zasažené zvláštní povodní pod VD Butovice – ortofotomapa území [14]

Obr. 5 Hloubky vody ve Vyškově v případě protržení VD Opatovice [12]
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vodem je, že hodnoty vodních stavů 
jsou většinou známé pouze pro mno-
hem menší průtoky v toku než je prů-
tok při prolomení vodního díla. Jedná 
se o  průtoky řádově do  Q100, přičemž 
průlomový průtok je obvykle několika-
násobně vyšší.

Výrazné usnadnění při přípravě dat 
a následném zobrazení výsledků výpo-
čtu ať již záplavového území nebo úze-
mí ohroženého zvláštní povodní při-
nesly geografi cké informační systémy 
(GIS). Pokud je vytvořen digitální mo-
del terénu lze poměrně snadno pře-

vést osu toku, příslušné příčné profi -
ly, břehové hrany, atd. do výpočetních 
programů. Samozřejmě tato „automa-
tizace“ má své hranice a vždy je nutné 
takto vytvořený model důsledně kont-
rolovat. Po provedení modelového vý-
počtu lze pomocí GIS zobrazit výsledky 
řešení v mapových podkladech (obr. 4 

až 6 a obr. 8).
Pro předběžné vymezení území 

ohroženého zvláštní povodní lze také 
použít poměrně jednoduchých postu-
pů a vztahů doporučených např. v [8]. 
Při jejich použití je však vždy nutné mít 
na vědomí, že se jedná o značně zjed-
nodušené postupy [13].

5.  VÝSTUPY Z ŘEŠENÍ JAKO 
PODKLAD PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

5.1 PODKLADY O PRŮBĚHU 
ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

Vyhodnocení rozsahu území ohro-
ženého zvláštní povodní a časoprosto-
rového průběhu průlomové vlny se 
provádí prostřednictvím mapy roz-
livu na  mapovém podkladě v  měřít-
ku 1  : 10 000 (obr. 3), popř. nad orto-
fotomapou území (obr.  4). Současně 
lze vyhodnotit další hydraulické veliči-
ny v tzv. mapách hloubek vody (obr. 5) 
či rychlostí vody. Doplňující informa-
cí je časový průběh nástupu průlomo-
vé vlny zvláštní povodně ve vybraných 
kritických profi lech území pod vod-
ním dílem (obr.  6), případně postup 
průlomové vlny zobrazený na  mapo-
vém podkladě (obr. 7). Získané výstu-
py slouží ke  stanovení dopadů vyvo-
laných protržením tělesa hráze, které 
představují:
  materiální škody,
  ztráty na životech lidí. 

Tyto analýzy jsou podkladem pro 
další hodnocení efektivnosti úprav 
a  rekonstrukcí vodních děl a  pro po-
souzení akceptovatelnosti možného 
počtu obětí na životech. 

5.2 ODHAD MATERIÁLNÍCH ŠKOD
Protržení hráze vodního díla může 

vyvolat škody na majetku třetí strany, 
na vlastním díle a také škody spojené 
se ztrátou využití nádrže (ztráty pří-
jmů). Dále jde o  nároky třetích stran 
vyplývající ze ztížení podmínek (např. 
zničení infrastruktury) či z  narušení 
obchodování. Je třeba také uvážit ná-
klady bezpečnostních a  záchranných 
složek, škody na  životním prostředí, 

Obr. 7 Postup průlomové vlny v časech 3, 6 a 9 hodin v případě protržení VD Opatovice [12]
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Obr. 6 Časový průběh kulminačního průtoku po délce toku pod VD Butovice [14]



7 – 8  2015   Vodohospodársky spravodajca 27

Veda, technika, technológia

obtížně postižitelné škody na  míst-
ní komunitě (např. léčebné výlohy) 
či ztrátu důvěry ve vlastníka a provo-
zovatele díla, ale i v přehradní stavby 
či vodní díla samotné. Vyjádření škod 
se provádí vyjádřením roční fi nanční 
újmy [15]. 

Součástí analýz bývá často hodno-
cení efektivnosti opatření na  zvýšení 
bezpečnosti a  spolehlivosti hrází me-
todou nákladů a užitků. Ta slouží pře-
devším k  posouzení ekonomické ren-
tability zamýšlených opatření. Meto-
da obvykle vyžaduje popis prostorové-
ho rozložení škod v území zasaženém 
zvláštní povodní v  důsledku porušení 
přehrady a odhad jejich výše. Nezbyt-
nými nástroji pro tyto analýzy jsou pro-
středky GIS s podpůrnými databázemi 
a software pro vyhodnocení ukazatelů 
efektivnosti. 

Hodnocení se provádí metodami 
obdobnými jako při hodnocení škod 
při přírodních – hydrologických po-
vodních s  využitím ztrátových křivek 
[15]. Pomocí vhodně zvolených ukaza-
telů se porovná výše povodňové škody 
s  náklady na  realizaci opatření, na  je-
jich opravy a údržbu. Vhodnými ukaza-
teli jsou například: 
  poměrový ukazatel efektivnosti, 

který vyjadřuje poměrnou ekono-
mickou efektivnost investice vlože-
né do zvýšení bezpečnosti vodního 
díla,

  ukazatel absolutní efektivnosti, kte-
rý vyjadřuje efektivnost investice 
v absolutních jednotkách,

  doba návratnosti umožňující porov-
nání návratnosti jednotlivých opat-
ření s  přijatelnými hodnotami pro 
díla podle domácích a zahraničních 
zkušeností.

5.3 ODHAD POČTU OBĚTÍ 
NA LIDSKÝCH ŽIVOTECH 

Počet ohrožených lidských živo-
tů PAR se odvozuje z rozmístění obyt-
né a průmyslové zástavby v území pod 
přehradou a  z  míry osídlení ohrože-
ného území. Rozsah tohoto území je 
ovlivněn parametry průlomové vlny 
(kapitola 4). Pro odhad počtu obětí 
jsou směrodatnými údaji místní rych-
lost a  hloubka vody, popř. agregova-
ný ukazatel nazývaný povodňové ne-
bezpečí [15]. Často se používá zjedno-
dušených ukazatelů, jako jsou např. 
průměrná rychlost vody v daném úse-
ku toku, průtok vztažený k  zaplavené 
šířce údolí, apod. S ohledem na počet 
možných kombinací podmínek při pro-
lomení přehrady a proměnnost rozdě-
lení obyvatelstva v  údolí je třeba při-
jmout četná zjednodušení a  předpo-
klady. Při řešení je třeba provést analý-
zu dvou skupin problémů:
  Určení časoprostorového průběhu 

a parametrů průlomové vlny v úze-
mí pod hrází. Těmito parametry jsou 
zejména rychlost proudu, hloubka 
vody, doby doběhu, apod. (obr. 6 

a 7)
  Odvození počtu ohrožených obyva-

tel PAR v  postiženém území, které 
vychází z celkového počtu obyvatel 
vyskytujících se v zasaženém území.
Odhad počtu obětí musí zohledňo-

vat způsob informování obyvatel o po-
ruše hráze, postup evakuace a její oče-
kávanou úspěšnost. Faktory, které nej-
více ovlivňují počet obětí jsou:
  nebezpečí představované zvláštní 

povodní,
  příčina a typ poruchy hráze,
  počet ohrožených obyvatel (PAR), 
  včasnost varování.

Počet obětí dále ovlivňují fakto-
ry jako hloubka a  rychlost vody, den-
ní doba, kdy ke zvláštní povodni dojde 
(v  noci lze očekávat vyšší ztráty na  ži-
votech), roční období, klimatické pod-
mínky, teplota vzduchu a vody, činnost 
lidí v době prolomení hráze (pracovní 
proces, spánek, ...), struktura osídlení 
v postižené oblasti (děti, zdravotně po-
stižení či přestárlí občané), charakter 
obydlí, v  nichž se obyvatelé nacháze-
jí, podmínky pro evakuaci, obslužnost 
území, apod.

Tak například Graham [10] při odha-
du počtu obětí vychází z laboratorních 
výzkumů a  vyhodnocení skutečných 
poruch přehrad. Podíl úmrtí je funkcí 
povodňového nebezpečí, doby varo-
vání TE a ze skutečnosti, zda byla zprá-
va o  poruše vodního díla a  příchodu 
zvláštní povodně přijata a správně po-
chopena (tab. 2). 

ZÁVĚR
V  článku jsou stručně shrnuty po-

stupy používané při stanovení rozsa-
hu a průběhu zvláštní povodně v úze-
mí pod porušeným vodním dílem. Zís-
kané výsledky slouží jako podklad pro 
krizové řízení v  ohrožené oblasti, pro 
hodnocení bezpečnosti vodního díla, 
pro posouzení efektivity a ekonomické 
rentability případných opatření na zvý-
šení bezpečnosti díla. Analýza také 
umožní vyhodnocení počtu potenci-
álních obětí na lidských životech a po-
souzení jejich přijatelnosti.

V  zahraničí, zejména v  USA, jsou 
o hrozbě vyplývající z možného poru-
šení vodního díla informováni obyva-
telé v ohroženém území, kteří jsou se-
známeni s  pravděpodobností mož-
né kritické situace (obvykle velmi ma-
lou), jsou poučeni o způsobu varování 
a o postupech při záchranných činnos-
tech. V našich podmínkách dosud tato 
praxe není rutinně používána. Je zřej-
mé, že by občané měli být informová-
ni o možné katastrofální situaci a měli 
by být seznámeni s rozsahem ohrože-
ného území a  pravděpodobné mož-
nosti jejího vzniku. Přitom by veřejnos-
ti měla být populární formou vysvět-
lena úloha technickobezpečnostního 
dohledu, dozoru vodoprávních úřadů 
a činnost správců či majitelů při zajišťo-
vání bezpečnosti vodních děl. Problé-
mem je, že informovanost o možném 
nebezpečí může zejména v  počáteč-
ní fázi vést k dezinformacím podporo-
vaným médii, zejména senzacechtivý-

Tab. 2 Podíl obětí z počtu ohrožených obyvatel [10]

Povodňové 
nebezpečí 

Doba varování 
TE [min]

Přijetí zprávy 
o povodni

Podíl úmrtí z ohrožených obyvatel

Očekávaná hodnota Interval hodnot

Vysoké

bez varování zpráva nepřijata 0,75 0,30 až 1,00

15 až 60
nejasná zpráva

Lze použít výše uvedených hodnot s tím, že se použije 
počet obyvatel, kteří nebyli ze záplavového území 

evakuováni.

přesná zpráva

nad 60
nejasná zpráva

přesná zpráva

Střední

bez varování zpráva nepřijata 0,15 0,03 až 0,35

15 až 60
nejasná zpráva 0,04 0,01 až 0,08

přesná zpráva 0,02 0,005 až 0,04

nad 60
nejasná zpráva 0,03 0,005 až 0,06

přesná zpráva 0,01 0,002 až 0,02

Nízké

bez varování zpráva nepřijata 0,01 0,0 až 0,02

15 až 60
nejasná zpráva 0,007 0,0 až 0,015

přesná zpráva 0,002 0,0 až 0,004

nad 60
nejasná zpráva 0,0003 0,0 až 0,0006

přesná zpráva 0,0003 0,0 až 0,0004
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Malé vodné nádrže – nové úlohy 
v budúcnosti?

Ľuboš Jurík,  Dušan Húska, Klaudia Pariláková

SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

mi novináři a reportéry. To může v na-
šich poměrech vést k  neoprávněným 
a neopodstatněným obavám obyvatel, 
v krajním případě i k omezení rozvoje 
některých lokalit. Tyto problémy však 
lze eliminovat kvalifi kovanou osvětou 
a informační kampaní.

Poděkování

Pozn. Tento příspěvek byl zpraco-
ván v rámci řešení úkolu č. TA04020670 
Využití spolehlivostních metod při tech-
nickobezpečnostním dohledu nad vod-
ními díly s ohledem na jejich bezpečnost 
v  období globálních klimatických změn 

a  projektu specifi ckého vysokoškol-
ského výzkumu na VUT v Brně č. FAST-
-S-15-2841 Přelivy za  specifi ckých hyd-
raulických podmínek.
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ÚVOD
História výstavby nádrží súvisí s po-

čiatkami intenzívneho vstupu človeka 
do prostredia a regulácie vodných po-
merov. Nádrže sú spájané najmä s po-
trebou zabezpečenia vody pre rôzne 
účely zlepšujúce život človeka a  jeho 
podporu a ochranu. Nádrže boli budo-
vané najmä tam, kde bol akútny nedo-
statok vody. 

V  podmienkach Slovenska, kto-
ré predstavuje hydrologickú strechu 
Európy, prevažnú časť vodných zá-
sob predstavujú zrážky. Rieky, prame-
niace na  našom území, sú charakte-
ristické veľkou rozkolísanosťou. Prie-
tok vody v  riekach, hlavne v  ich pra-
mennej oblasti, veľmi rýchlo reaguje 
na dažďové zrážky. Rozdiel medzi ma-
ximálnym a minimálnym prietokom je 
výrazne rozdielny a  môže dosahovať 

až 1  000-násobné prevýšenie. Extrém-
ne javy sú u bystrín, ktoré v časti roku 
môžu byť úplne bez vody. 

Aký majú vodné nádrže význam? 
Umožňujú ochranu pred povodňa-
mi, majú význam z hľadiska zásobova-
nia vodou, umožňujú využívať vodnú 
energiu, realizovať lodnú dopravu, sú 
zdroj vody pre zavlažovanie poľnohos-
podárskej pôdy, umožňujú turisticko-
-rekreačné činnosti, slúžia pre chov rýb 
a významne sa podieľajú pri zlepšova-
ní kvality vody v tokoch.

Vývojové etapy historických nádr-
ží sú spojené s  ich účelom v závislosti 
na  hospodárskych potrebách spoloč-
nosti a  zodpovedajú jej historickému 
vývoju. 

Na  Slovensku môžeme vyčleniť vý-
vojové etapy (Lukáč, 2010), ktoré sa 
odlišujú účelom využitia vody akumu-

lovanej vo vodných nádržiach:
  využitie vody pre potreby rudného 

baníctva v 16. až 18. storočí
  využitie vody ako dopravného mé-

dia pri ťažbe a doprave dreva od 16. 
do 20. storočia

  využitie vody ako zdroja výroby 
elektrickej energie od konca 19. sto-
ročia 

  využitie vody pre poľnohospodár-
stvo od konca 19. storočia, ale pre-
dovšetkým po roku 1960
Najstaršie stavby v  podmienkach 

Slovenska boli vybudované v  ban-
skoštiavnickom revíre a  pochádza-
jú z  rokov 1510 a  1511. Ďalšia výstav-
ba pokračovala hlavne v druhej polovi-
ci 16. storočia a v 17. storočí. Ich hlav-
ná úloha bola chov rýb, zásobovanie 
priľahlých miest a  osád pitnou a  úžit-
kovou vodou. V  okolí Banskej Štiavni-

Názory
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ce vznikla sústava nádrží využívaných 
na  technológiu ťažby a  spracovania 
zlatých a strieborných rúd v tomto re-
víri. Ich hlavná úloha bola poskytnúť 
akumulovanú vodu v nádržiach na po-
hon čerpacích strojov na  odvádzanie 
vody z  baní. Podobné stavby boli len 
v  Nórsku a  v  Nemecku v  oblasti Har-
tz a Sachsen-Anhalt. Odtiaľ aj prevzali 
naše nádrže označenie – tajch. 

Nádrže v  oblasti Banskej Štiavnice 
vytvorili vodohospodársky systém, za-
ujímavý originálnym využívaním vody 
z cudzieho povodia a vzájomným pre-
pojením viacerých nádrží sústavou 

spojovacích štôlní a šácht. To umožni-
lo viacnásobné využívanie akumulova-
nej vody. 

Budovanie nádrží a  priehrad po-
kračovalo aj v  19. storočí, kedy vzni-
kali klauzúry – nádrže na  splavovanie 
dreva. Začiatkom 20. storočia vznika-
li na  strednom a  východnom Sloven-
sku prvé nádrže, ktoré plnili energetic-
kú funkciu. 

MALÉ VODNÉ NÁDRŽE
Malými vodnými nádržami súhrnne 

označujeme umelé nádrže s  menšou 

hĺbkou, menším objemom a  zatope-
nou plochou, ktoré slúžia rôznorodým 
vodohospodárskym požiadavkám. Ro-
zumieme tým vodný útvar, ktorý vzni-
kol prirodzenou alebo umelou akumu-
láciou vody alebo vymedzený priestor 
vytvorený údolnou priehradou, ohra-
dením časti územia a využitím prírod-
nej alebo umelej priehlbiny na  zem-
skom povrchu, slúžia na  hospodáre-

nie s vodou, akumuláciu, zachytávanie 
vody pri povodniach, transformáciu 
povodňových vĺn, vytvorenie vodného 
prostredia a  k  úprave vlastností vody 
(Šálek, 2000).

Presnejší popis uvádza STN 73 6824 
– Malé vodné nádrže (účinnosť od 1. 5. 
1979), zahŕňa pod malé vodné nádrže 
také nádrže, pri ktorých sú splnené na-
sledujúce podmienky:
a)  Objem nádrže po hladinu ovládateľ-

ného priestoru nie je väčší ako 2 mil. 
m3.

b)  Najväčšia hĺbka nádrže nepresahuje 
9 m (po maximálnu hladinu, pričom 
sa neuvažujú lokálne väčšie hĺbky 
v mieste pôvodného koryta).

c)  Storočný prietok (Q100) nie je väčší 
ako 60 m3.s-1.

Pre nádrže s objemom menším ako 
5 tis. m3 je STN 73 6824 iba odporúča-
ná (Cited in Jurík, 2011).

Technická norma tak delí nádrže 
na tri kategórie. 
–  Nádrže do 5 000 m3 sú nádržky, kto-

ré sa konštruujú pre najrozličnejšie 
účely.

–  Nádrže od 5 000 m3 do 2 mil. m3 sú 
malé vodné nádrže. 

–  Nádrže s objemom viac ako 2 mil. m3 
sú nádrže priehrad. 
Nádrže je možné deliť podľa rôznych 

kritérií. Všeobecne hovoríme o  vod-
ných nádržiach pretekaných, nepre-
tekaných, bočných. Pritom môžu byť 
údolné, kopané, zahĺbené a  hrádzo-
vé. Môžeme ich tiež označovať pod-
ľa umiestnenia obecné, poľné, lúčne 
a lesné. Rovnako ich môžeme označo-
vať podľa pôvodu vody ako dažďové, 
pramenné, riečne a potočné. No a sa-
mozrejme asi najširšie je delenie nádrží 
podľa ich účelu využitia naakumulova-
nej vody, alebo priestorov nádrže. 

Malé vodné nádrže ako nádrže 
v  podmienkach Slovenska boli budo-
vané ako obecné nádrže – protipožiar-
ne, rybo chovné, ale hlavne nádrže zá-
vlahové. Vzhľadom na  rozkolísanosť 
prietokov vody v tokoch objekty, ktoré 
vyžadujú bezpečný zdroj vody pre rea-
lizáciu účelových aktivít, prevažná väč-
šina závlahových systémov bola odká-
zaná na  stabilné vodné zdroje. V  ob-
dobí po  roku 1960, keď vznikali prvé 
závlahové stavby, boli napojené na vý-
stavbu vodných diel ako napríklad Ma-
dunice, Kráľová – 27 000 ha, Zemplín-
ska šírava na  východnom Slovensku 
zabezpečuje 143 000 ha závlah. Menšie 
sústavy mali svoje vlastné malé vodné 
nádrže. Celkovo na  Slovensku máme 
viac ako 200 malých vodných nádrží 
(Tab.1).

Závlahové systémy na  území Slo-
venskej republiky boli vybudované 
na výmere 319 tis. hektárov a na zabez-
pečenie vodného zdroja boli doplnené 
486 závlahovými čerpacími stanicami. 
Toto číslo približne zodpovedá počtu 
závlahových stavieb (Heldi, 2004).

Prevažná časť malých vodných 
nádrží pre potreby závlah bola vybu-
dovaná v období rokov 1958 až 1970. 
Potom tempo ich výstavy postup-
ne klesalo (Simoník, 2004). Ak chce-
me zhodnotiť využívanie závlahových 
systémov po  roku 1989, potom je za-
ujímavý údaj, že stav funkčných zá-
vlahových systémov bol v  roku 2002 

Názory

Tab.1 Prehľad malých vodných nádrží v čiastkových povodiach SR

Medzinárodná oblasť Čiastkové  povodie SR Plocha Počet nádrží

povodia [km2]

Dunaj Morava 2 282 14

Dunaj 1 158 16

Váh 18 769 67

Hron 5 465 34

Ipeľ 3 649 16

Slaná 3 217 17

Bodrog 7 272 24

Homád 4 414 8

Bodva 858 2

Visla Dunajec a Poprad 1 950 5

SR spolu 49 034 203

Spracované na základe podkladov SVP.

Obr.1 Zavlažované územia na Slovensku (tis. ha.) (Zdroj: ŠÚ SR; Spracoval: SAŢP).
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 približne  280  000  ha. Dosah týchto 
vplyvov je zrejmý zo skutočnosti, že 
z prenajatej plochy závlah 214 tis. ha sa 
v skutočnosti zavlažovalo len 34 tis. ha, 
čo je 15,76 % prenajatej výmery. Po-
stupné znižovanie rozsahu využívania 
závlah uvádza obr. 1. 

V rozbore dodnes postavených vod-
ných nádrží sme získali informácie 
o  198 vodných nádržiach na  Sloven-
sku. Niektoré nie sú kompletné, ale po-
kúsime sa ich do budúcnosti skomple-
tizovať. 

Z rozboru informácií môžeme uviesť 
informácie o použitých riešeniach. 

Plocha povodia je pomerne rozdiel-
na. Najmenšia plocha povodia dote-
raz realizovaných nádrží bola 1,2 km2 
a najväčšia 117,12 km2. 

Návrhový prietok Q100 pre dimen-
zovanie bezpečnostného priepadu 
a  prietok povodňovej vlny cez nádrž 
je na už postavených nádržiach od 3,3 
m3/s až po 114 m3/s v oblasti Tulčík – 
Záhradné na potoku Ternianka. 

Zásobný objem malých vodných 
nádrží pre závlahy sa pohybuje od 2,1 
tis. m3 pri najmenšej nádrži po  3,352 
miliónov m3. Rozdiely vo veľkosti zato-
penej plochy nie sú tak zásadné. Naj-
menšia zatopená plocha je 1,08 ha 
po 74,2 ha. 

Zaujímavý je prehľad realizovanej 
šírky koruny hrádze. Podľa informácií 
šírka koruny menšia ako 3 m je použi-
tá na  18 nádržiach, 43 nádrží má ko-
runu so šírkou 3 m, 15 nádrží má šírku 
koruny hrádze 3,5 m, 44 nádrží má šír-
ku koruny hrádze 4 m a  zvyšné majú 
šírku koruny 5 m a niekoľko – 3 nádr-
že majú šírku koruny hrádze dokon-
ca 6 m. 

Údaje o  konštrukcii hrádze nádrže 
sa nám tak podrobne nepodarilo zís-
kať. Väčšia časť nádrží ale bola realizo-
vaná s homogénnou zemnou hrádzou 
a len menšia časť má heterogénnu hrá-
dzu. Pre niektoré sa použila aj zmes ze-
mín vytvorená na  stavenisku z  viace-
rých druhov zemín, ktoré boli k dispo-
zícii v mieste výstavby. 

Ako výpustné objekty sú použi-
té takmer výlučne dva typy výpustov. 
Nádrže s hĺbkou vody do 3 m majú zvy-
čajne použitý výpustný mních (pože-
rák). Pre ostatné nádrže bol použitý 
výpust hradený zasúvadlovým uzáve-
rom.

Malá vodná nádrž je predovšetkým 
vodná stavba a  jej prevádzkovateľ je 
povinný viesť prevádzkový a  manipu-

lačný poriadok a vykonávať merania 
pre technicko-bezpečnostný dozor. 

MALÉ VODNÉ NÁDRŽE DNES 
Prístup k  malým vodným nádr-

žiam sa v  súčasnosti zmenil. Vyplýva 
to nielen z  ich stavu a veku, ale aj zo 
zmien v  spoločnosti, krajine, ekono-
mických prioritách a  sociálnych zme-
nách v  spoločnosti. Z  pohľadu udr-
žateľného rozvoja je potrebné vyrie-
šiť ich súčasné ekonomické a sociálne 
a  environmentálne funkcie. Ekono-
mika nádrží je dnes založená predo-
všetkým na nákladoch na údržbu a re-
konštrukcie. Príjmy sú prevažne z pre-
nájmu, najčastejšie na  chov rýb ry-
bárskym zväzom. Nádrže, ktoré boli 
postavené prevažne v  období rokov 
1960 až 1970 majú dnes už minimál-
ne 45 rokov a ich stav je tomu zodpo-
vedajúci. Predovšetkým objekty nádr-
že ako bezpečnostný priepad alebo 
výpustné a  odberné zariadenia po-
trebujú často rekonštrukciu. Najväč-
šie investície súvisia s odstraňovaním 
sedimentov. Ich akumulácia zmenšu-
je reálny objem vody, vytvárajú plyt-
ké zóny s prehriatou vodou a intenzív-
nym rastom najskôr rias a neskôr vyš-
ších mokradných rastlín. To vedie ná-
sledne k strate plochy nádrže a napr. 
k  zníženiu ochrannej funkcie pri po-
vodniach. Problémom je mimoriad-
ne prísna legislatíva a zdĺhavé predpí-
sané postupy na ich aplikáciu na poľ-
nohospodársku pôdu. Ale je to len 
navrátenie pôdy na  miesto, odkiaľ ju 
odniesla erózia. Ale legislatíva z  toho 
spravila nereálny proces a tak sú u nás 
i v Českej republike mnohé nádrže za-
plnené sedimentmi. Stav nádrží ná-
sledne odrádza od  ich rekreačného 
využitia a tak obyvatelia obcí strácajú 
v  svojom katastri miesto pre využitie 
voľného času. Environmentálna funk-
cia bola v  minulosti založená na  od-
straňovaní živín a  iných rozpuste-
ných látok z vody vytváraním bioma-
sy v  nádrži. Po  prekročení zaťaženia 
sa táto schopnosť znižuje a neskôr sa 
z nádrže dostáva čas látok ukladaných 
po  roky na  dne. Malé vodné nádrže 
sú typickým lokálnym zdrojom vody 
a  ich význam sa v  budúcnosti práve 
z tohto dôvodu zvýši. 

Druhý prístup je z  pohľadu integ-
rovaného riadenia vodného hospo-
dárstva. Tu je potrebné prehodnotiť 
ich integrovanie do  miestneho, regi-
onálneho alebo štátneho hospodáre-

nia s  vodnými zdrojmi. Pri hospodá-
rení s  vodnými zdrojmi by sme mali 
využívať predovšetkým miestne au-
tochtónne zdroje. Proces využívania 
cudzích zdrojov začal s  využívaním 
vody pre závlahy. A dnes ich využíva-
me aj pre priemysel, energetiku a po-
trebu vody na pitie. Vodné hospodár-
stvo sa tak dostalo z lokálnych zdrojov 
k  regionálnym alebo až nadregionál-
nym. Spotreba vody sa zvyšuje aj v ob-
lastiach s pôvodným prebytkom a tak 
sa zabezpečenie vody stáva čoraz 
problematickejšie. Príkladom je napr. 
výstavba chladiacich veží pre ener-
getiku alebo zabezpečenie už pre-
vádzkovaných chladiacich veží, ktoré 
majú v poslednom desaťročí k dispo-
zícii čoraz menej vody. Preto bola pri-
jatá do manažérskych postupov riade-
nia vodných zdrojov metóda integro-
vaného vodného hospodárstva. A  tu 
sa zjednotia všetky dostupné zdroje 
a porovnávajú sa s potrebou všetkých 
sektorov hospodárstva. Pri tom je po-
trebné uprednostniť strategické ciele 
štátu ako je potravinová bezpečnosť, 
dostatok pitnej vody ale aj zabezpeče-
nie vody pre biotu a prírodu. 

PROBLÉMY MALÝCH VODNÝCH 
NÁDRŽÍ V BUDÚCNOSTI 

Základným problémom je proble-
matika klimatických zmien. Mali by 
sme prehodnotiť zmenu v ich zásobe-
ní zdrojmi vody ale aj zmenou potre-
by či strát. Klimatické zmeny sú prak-
tickým príkladom pre problémy vod-
ných zdrojov u nás a v okolitých kraji-
nách. Podľa prognóz pre naše územie 
sa zásadne nezmení úhrn zrážok, len 
sa zmení ich rozdelenie počas roku. 
Viac zrážok sa očakáva v zimnom ob-
dobí, kedy je spotreba vody minimál-
na a menej zrážok bude v letnom ob-
dobí, kedy je potreba vody podstat-
ne vyššia. Preto je potrebná časo-
vá sezónna akumulácia a  to je práve 
úloha malých vodných nádrží. Potom 
je v  lete menší počet dní s  dažďom 
a  preto sú vyššie úhrny jednotlivých 
dažďov. A  preto je predpoklad vyš-
ších povodňových prítokov do  nádr-
že. A tak je nevyhnutná zmena dimen-
zovania objektov nádrže – ochran-
ného priestoru a  bezpečnostného 
priepadu. Pri spracovaní nových pre-
vádzkových poriadkov sa do  doku-
mentácie dávajú nové stanovené prí-
toky do nádrže – Q50 a Q100, ale objek-
ty sa nemenia a tak v podstate novým 
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podmienkam nevyhovujú. Je potreb-
né preto vytvoriť metodiku prispôso-
benia objektov nádrží novým hydro-
logickým podmienkam. 

Vodohospodársky pohľad na malé 
vodné nádrže musí prehodnotiť nové 
požiadavky na fungovanie malej vod-
nej nádrže ako vodnej stavby. Tu je 
potrebné vyriešiť ich postavenie ako 
prekážky kontinuity na toku a potom 
bezpečnosť pri povodniach a ich úlo-
ha pri riešení sucha v krajine. V Euró-
pe je asi základný vodohospodársky 
dokument Rámcová smernica o  vo-
dách. Jeden z  problémov je vytvo-
rená diskontinuita tokov výstavbou 
vodných stavieb – hatí a hrádzí. Rieše-
nie je buď odstránenie diskontinuity 
a nahradenie prekážok inými opatre-
niami alebo výstavba rybovodov. A to 
je problém malých vodných nádrží. 
Z  pohľadu smernice to nie sú vodné 
útvary, lebo majú menej ako 0,5 km2 
a preto nie je zatiaľ tlak na ich úpravy. 
A potom sú tu záujmy vlastníkov ale-
bo nájomcov nádrží, ktorí ich použí-
vajú na chov rýb a rybovod by umož-
nil rybám uniknúť z chovného rybní-
ka. Vodohospodári sú zodpovední aj 
za stav celej stavby a jej súčastí. Nové 
hydrologické podmienky budú vyža-
dovať nové hodnotenie ich dimenzo-
vania a  spracovanie konštrukčných 
zmien. Meracia, regulačná techni-
ka a nové materiály sa od rokov 1960 
– 1970 podstatne zmenili a  preto sa 
budú musieť začleniť do riešenia ma-
lých vodných nádrží. Cestu v  rekon-
štrukciách poškodených hrádzí si už 
našli geosyntetické materiály. Je ne-
vyhnutné podobne prijať aj iné no-
vinky regulačných uzáverov, hradia-
cich prvkov a iných materiálov. Je po-
trebná väčšia medializácia vhodných 
riešení. 

Pozitíva využívania malých vod-
ných nádrží boli už vo všeobecnej ro-
vine čiastočne prezentované. Teraz je 

potrebné sa pozrieť na negatíva v celej 
šírke problematiky. Je si potrebné uro-
biť obraz o  vplyvoch na  hlavné para-
metre: kvalitu a kvantitu vody. 

V  prvom rade hovoríme o  zdro-
joch vody. Z  pohľadu kvality a  kvan-
tity výrazným vplyvom posledné-
ho vývoja sú klimatické zmeny. Ne-
hovoríme o budúcnosti podľa scená-
rov, ale reálnej skutočnosti. Treba si 
uvedomiť dôsledky zvýšenej teplo-
ty vody najmä na  eutrofi záciu vody, 
ktorá sa prejavuje najmä v  stojatých 
vodách (jazerách, rybníkoch a  vod-
ných nádržiach). Z  hydrobiologické-
ho a  rybárskeho hľadiska je eutrofi -
zácia za  určitých okolností pozitív-
nym javom zvyšujúcim produktivitu 
nádrže a  výnosy rýb. Prírodná eutro-
fi zácia môže viesť k  tzv. starnutiu ja-
zier (hovorí sa aj o ich degradácii). Je 
to veľmi pomalý prírodný proces po-
stupnej premeny pôvodne oligotrof-
nych jazier na  eutrofne. Prejavuje sa 
postupným hromadením sedimen-
tov z  odumretých vodných organiz-
mov a zmenami v chemickom zložení 
vody. Dôsledkom eutrofi zácie je po-
stupné znehodnocovanie povrcho-
vých vôd. Ich vysoká úživnosť sa pre-
javuje zvýšenou tvorbou organickej 
hmoty a  jej následným intenzívnym 
rozkladom. Tento jav prináša ďalšie 
nepriaznivé javy, ako je ochudobňo-
vanie vody o  kyslík a  jej obohacova-
nie o  amoniak, sulfán a  ostatné pro-
dukty anaeróbneho rozkladu. Mimo-
riadne intenzívny rozvoj rias a  siníc 
sa prejavuje tvorbou vodného kvetu. 
Tento jav sa môže prejaviť cez toxic-
ké účinky na vyššie vodné organizmy. 
Voda nadobúda nepriaznivé vegetač-
né sfarbenie, zhoršujú sa jej úžitko-
vé a  estetické vlastnosti. Dochádza 
k  zhoršeniu organoleptických vlast-
ností vody a niekedy aj k tvorbe toxic-
kých látok, ktoré majú po dlhšej dobe 
expozície nepriaznivý vplyv na ľudský 

organizmus (pri rekreačnom kúpaní 
sa môžu tvoriť vyrážky alebo dochá-
dza k zápalu očných spojoviek) ale aj 
vodné živočíchy (Virtanen 2001).

ZÁVER
Nové zmeny v  spoločnosti, využí-

vanie závlah, ako aj spoločná európ-
ska politika a  jej presadzovanie majú 
vplyv aj na využívanie a prevádzku ma-
lých vodných nádrží na Slovensku. Ke-
dysi jednoznačný intenzifi kačný prvok 
pre využívanie krajiny sa stal zdrojom 
problémov a  fi nančných a  ekologic-
kých záťaží. Ich výhodou je ale očaká-
vaná zvýšená potreba vody v dôsledku 
klimatických zmien, vyššia potreba rie-
šenia protipovodňovej ochrany v  naj-
menších čiastkových povodiach a  tiež 
potreba vody pre rekreáciu a  využitie 
voľného času. 

Správca vodných nádrží bude po-
trebovať oveľa viac fi nancií na  ich re-
konštrukcie alebo aj revitalizácie. Vý-
sledkom bude stabilizácia regionál-
nych zdrojov vody tak, ako to bolo už 
v 17. storočí u nás a ďalších krajinách. 

Vodné nádrže, ktoré sú dnes vý-
znamným zdrojom vody sa môžu 
v  budúcnosti stať zdrojom stability 
v  ich lokalite alebo zdrojom problé-
mov pre ich prevádzkovateľa. Pozor-
nosť štátu na stabilitu vodných zdro-
jov bude dôležitá a pomôže dnešným 
nádržiam vrátiť ich pôvodný význam, 
hoci aj pre nové použitie. Účasť vo-
dohospodárov a  inžinierov pri pod-
pore ich znovu oživenia je nevyhnut-
ná. Je potrebné rozlíšiť termín nádrž 
pre veľké priehrady, nádrž malej vod-
nej nádrže a  nádrž v  krajinotvorných 
opatreniach, napr. infi ltračné nádrže. 
Tým sa zmení aj pohľad na sedimen-
ty týchto nádrží a  aj potrebu kvality 
vody a  ich ekologickú a  vodohospo-
dársku funkciu.
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Na veľkom Kolpašskom tajchu 
v Štiavnických vrchoch 

vznikla pláž pre najmenšie deti
SVP, š.p. pri obnove vodohospodárskych stavieb myslí 

aj na širokú verejnosť

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Súčasťou jednej z najobľúbenejších 
a  najteplejších historických vodných 
nádrží v Štiavnických vrchoch – Veľké-
ho Kolpašského tajchu v  obci Banský 
Studenec – sa od  tohtoročnej letnej 

turistickej sezóny stala aj pláž pre naj-
menšie deti. Za účasti štátneho tajom-
níka Ministerstva životného prostredia 
Vojtecha Ferencza ju slávnostne odo-
vzdali verejnosti 26. júna. 

Generálny riaditeľ Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p.
Ing.  Marián Supek v  tejto súvislos-
ti zdôraznil, že vodohospodári sa pri 
budovaní protipovodňových opatre-
ní, ale aj pri rôznych opravách a údržbe 
vodných stavieb snažia aj o to, aby to 
nebola len jednoúčelová výstavba, ale 

aby priniesla aj ďalší praktický osoh na-
šim obyvateľom. Takým sú napríklad 
ochranné hrádze pozdĺž Dunaja, ale aj 
iných riek, ktoré slúžia rekreačným cyk-
listom, korčuliarom, ale aj na prechádz-

ky. Takýmto riešením bola aj rekon-
štrukcia priehradného múru Oravskej 
priehrady, kde okrem opravy poško-
denej železobetónovej rímsy a ďalších 
betónových prvkov vodohospodári 
zrekonštruovali aj cestu po  priehrad-
nom múre, ktorá mimoriadne potešila 
najmä obyvateľov Oravy, ktorí si pod-
statne skrátia cestu do Námestova. Nuž 
a do tejto kategórie viacúčelových sta-
vieb je možné zaradiť aj detskú pláž 
na  Kolpašskom tajchu. Hrádza medzi 
Veľkým a  Malým Kolpašským tajchom 

bola v minulých rokoch neustále pod-
mývaná, pričom dochádzalo k  jej roz-
rušovaniu a  postupnému odplavova-
niu brehu. V  rámci protiabrazívnych 
opatrení bolo preto nevyhnutné hrá-

dzu spevniť a zastabilizovať ju tak, aby 
už nedochádzalo k  jej ďalšiemu narú-
šaniu a poškodzovaniu tajchu, ktorý je 
jedným z tamojších klenotov svetové-
ho kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. 

Projekt protiabrazívnych opatre-
ní na  tomto tajchu teda vypracova-
li však takým spôsobom, aby sa súčas-
ťou ochranných kamenných opevnení 
stal aj takmer 500 metrov štvorcových 
veľký, rozsiahly priestor so štrkovým 
dnom, s  plynulým sklonom a  hĺbkou 

Počas prác museli vodohospodári znížiť hladinu  tajchu o 2 a pol metra. Po jej opätovnom stúpnutí, keď sa jazero naplní na maximálnu Počas prác museli vodohospodári znížiť hladinu  tajchu o 2 a pol metra. Po jej opätovnom stúpnutí, keď sa jazero naplní na maximálnu 
prevádzkovú hladinu, voda zaleje aj štrkové dno a vytvorí pozvoľna klesajúce kúpalisko s hĺbkou vody od 10 do 80 centimetrov.prevádzkovú hladinu, voda zaleje aj štrkové dno a vytvorí pozvoľna klesajúce kúpalisko s hĺbkou vody od 10 do 80 centimetrov.
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vody od  10 do  80 centimetrov. Je to 
ideálne miesto aj pre najmenšie de-
tičky, ktoré sa doteraz v  tajchoch kú-
pať nemohli, a  keď, tak len na  rukách 
svojich rodičov. Kolpašský tajch, ktorý 
je najteplejším tajchom v  celej sústa-
ve štiavnických historických vodných 
nádrží, práve na  tomto mieste s  veľ-
mi plytkou a  slnkom prehriatou vo-
dou ponúkne priam ideálne podmien-
ky na kúpanie, porovnateľné s detský-
mi bazénmi iných kúpalísk. Výhodou 
kúpania na  takomto prírodnom jaze-

re so samočistiacou schopnosťou vody 
je však omnoho priaznivejšia kvalita 
vody, ako napríklad na termálnych kú-
paliskách, kde sa v teplej vode darí naj-
mä nežiaducim baktériám. 

Detskú pláž za  necelé dva mesia-
ce vybudovali pracovníci Správy povo-
dia stredného Hrona Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku zo Zvole-
na a jeho Strediska historických tajchov 
zo Štiavnických Baní. Štrková pláž, ktorá 
bude po stúpnutí hladiny vody v tajchu 
prekrytá vodou je 63 metrov dlhá a  7 
a pol metra široká, pričom na 20 centi-
metrovú vrstvu štrkového dna bolo po-
trebné doviezť zhruba 170 ton štrku.

Pláž na  odpočinok a  opaľovanie 
na  opornom múre, ktorá má rozlohu 
viac ako 100 m², je zase prekrytá hlad-
kými dubovými doskami, ktoré v kom-
binácii s ďalšou upravenou a zatrávne-
nou časťou svahu vytvoria jedno z naj-
krajších oddychových miest na  brehu 

nielen Kolpašského tajchu, ale aj štiav-
nických tajchov vôbec. 

Detská pláž, ktorú vybudovali zhru-
ba za  45 tisíc eur je vôbec prvým ta-
kýmto kultivovaným prvkom v oblasti 
štiavnických tajchov, pričom ale nena-
ruší ich historický charakter, na čo dô-
sledne dozerali aj pamiatkari. 

Pracovníci Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p., by však 
podobným spôsobom chceli potešiť 
aj návštevníkov ďalšieho obľúbené-
ho tajchu, tajchu Veľká Richňava, kto-
rý je však ešte v generálnej rekonštruk-
cii a s jeho využívaním na rekreáciu sa 
v  prípade priaznivých hydrologických 
podmienok môže počítať najskôr až 
o  rok. Na  Veľkej Richňave taktiež pri-
budne jednak viacero schodísk na po-
hodlný vstup do  vody z  hrádzí ako aj 
plynulý terasovitý vstup do  vody pre 
malé deti a neplavcov. 

Foto: autor

Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnili aj hostia. Zľava: štátny tajomník MŽP SR I. Ing. Vojtech Ferencz, PhD., riaditeľka Pamiatkového úradu v Banskej Bystrici 
Ing. Zuzana Klasová, primátorka Banskej Štiavnice, Mgr. Nadežda Babiaková a generálny riaditeľ  SVP, š. p. Ing. Marián Supek.

So zámermi SVP, š. p. realizovať vodohospodárske stavby tak, aby mohli v čo najväčšej miere poslúžiť aj 
širokej verejnosti oboznámil novinárov generálny riaditeľ  Ing. Marián Supek.

Priestor na odpočinok a opaľovanie, ktorý je po-
krytý ohobľovanými, vode a poveternostným pod-
mienkam dobre odolnými dubovými doskami pre-
krýva oporný múr na rozlohe viac ako 100 metrov 
štvorcových.
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Deň prístavov 2015

Dve čestné uznania pre zamestnankyne VÚVH

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s., spolu so svojimi part-
nermi pripravila pre obyvateľov a návštevníkov hlavného 
mesta prvý ročník podujatia „Deň prístavov 2015“. Usku-
točnilo sa dňa 6. 6. 2015 od 10:00 hod. na nábreží pri ob-
chodnom centre Eurovea a  vo vyhradených priestoroch 
nákladného prístavu v Bratislave. Záštitu nad ním prevza-
lo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Urče-
né bolo pre rodiny s deťmi ale aj všetkým priateľom vody 
a lodí.

Počas celého dňa mohli návštevníci absolvovať jazdu vlá-
čikom po  nákladom prístave a  pozrieť si remorkér Bradlo, 

plaviť sa po Dunaji loďou Kriváň, vidieť názorné dynamické 
ukážky práce na vode Dopravného úradu, Hasičského a zá-
chranného zboru SR a Policajného zboru – Poriečne odde-
lenie. Na námestí Eurovea sa nachádzalo „Enviro kino“ kde 
sa premietali zaujímavé dokumenty a  okrem získania no-
vých informácii si tu mohli návštevníci oddýchnuť a načer-
pať sily na absolvovanie ďalších sprievodných aktvít. Na zá-
ver podujatia vystúpil spevák Peter Cmorík so svojou skupi-
nou a príjemným hodinovým koncertom zakončil toto prí-
jemné celodenné podujatie.

Zdroj: Tlačová správa Verejné prístavy, a. s.

Foto: Verejné prístavy, a. s. 

Minister životného prostredia Pe-
ter Žiga pri príležitosti Svetového dňa 
životného prostredia odovzdal 31 
ocenení za mimoriadne výsledky a dl-

hodobé aktivity v ochrane a starost-
livosti v tejto oblasti. Slávnostný akt 
konaný v Slovenskej fi lharmónii v Bra-
tislave umocnil niekoľkými skladbami 
Slovenský komorný orchester. Cenu 

ministra životného prostredia ako naj-
vyššie rezortné ocenenie si z rúk mi-
nistra Petra Žigu prevzalo 11 osob-
ností.

Za mimoriadne výsledky a  dlho-
ročný prínos v  starostlivosti o  životné 
prostredie a  rozvoj environmentalis-
tiky získali za Výskumný ústav vodné-
ho hospodárstva čestné uznanie minis-

tra životného prostredia SR Ing. Júlia 
Šumná z Oddelenia odpadových vôd v 
rámci Odboru kvality vôd a RNDr. Jana 
Gajdová, vedúca Oddelenia vodného 
plánovania v rámci Odboru koncepcií, 
programov a vodného plánovania.

Možnosť oceniť tých, ktorí najaktív-
nejšie prispievajú k ochrane a skvalit-
neniu životného prostredia, ponúka 
Ministerstvo životného prostredia SR 
občianskym združeniam, obciam, pod-
nikom, kolektívom, ale aj jednotlivcom 
z radov širokej verejnosti. Cena minis-
tra životného prostredia sa udeľuje ako 
nefi nančné čestné ocenenie za mimo-
riadne výsledky alebo dlhoročný prí-
nos v starostlivosti o životné prostre-
die a rozvoji environmentalistiky už od 
roku 1999. Minister životného prostre-
dia SR udeľuje cenu na odporúčanie 
osobitnej hodnotiacej komisie.

Spracovala Zuzana Kolačanová 

z tlačovej správy MŽP SR

Foto: Mgr. Alica Lovičová, MŽP SR
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Strata blízkeho človeka nás vždy zasiahne nepripravených. Spomienky víria hla-
vou, len ťažko hľadáme slová. Pocity ovládne žiaľ a smútok. 

Naplnení takýmito pocitmi sme sa 15. mája stretli na Verejnom cintoríne v Koši-
ciach na poslednej rozlúčke s Ing. Alešom Mazáčom, ktorý nás navždy opustil dňa 11. 
mája 2015 vo veku 72 rokov.

Nečakali sme, že sa jeho čas už naplnil. A to aj napriek chorobe, ktorá ho trápila. 
Lebo s ňou statočne bojoval a v rozhovoroch s ním, do poslednej chvíle bolo cítiť silnú 
vôľu, odhodlanie a optimizmus. 

Veď nakoniec, tieto vlastnosti boli pre neho charakteristické a  formovali celý 
jeho život. Aj ten pracovný, ktorý na  dlhých štyridsať rokov zasvätil vode a  vodné-
mu hospodárstvu. Od roku 1968, až do odchodu do dôchodku v roku 2007. Okrem 
prirodzených schopností – aj láska k  vode sa pričinila o  to, že sa stal uznávaným 
odborníkom vo vodnom hospodárstve a vypracoval sa, celkom prirodzene a zaslú-
žene, až do  pozície Generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p. Banská Štiavnica.

Ing. Aleš Mazáč sa narodil 2. apríla 1943 v Prešove. Po maturite na jedenásťro-
čenke jeho kroky smerovali do Nitry, kde na vysokej škole poľnohospodárskej vyštu-
doval odbor poľnohospodárske a prevádzkové inžinierstvo. Vedomosti si doplnil po-
stgraduálnym štúdiom na Vysokej škole ekonomickej a na City University v Bratislave. 
Vzdelanie predurčilo jeho prvé zamestnanie, ako ekonóma na poľnohospodárskom 
družstve v  Košických Olšanoch a  v  obci Rákoš. Vzájomná prepojenosť a  spoluprá-
ca odvetví pôdy a vody podnietila jeho záujem o vodné hospodárstvo, ktorý vyústil 
do zmeny zamestnania a príchodu v roku 1968 na podnik Povodie Bodrogu a Hor-
nádu v Košiciach.

Z  pozície vedúceho oddelenia a  vedúceho odboru na  ekonomickom úseku sa 
prepracoval do  funkcie ekonomického námestníka a  v  roku 1989 sa stal riadite-
ľom štátneho podniku Povodie Bodrogu a Hornádu. Tejto funkcie sa zhostil s plnou 
zodpovednosťou a v hektickom období politických, ekonomických a organizačných 
zmien dokázal s prehľadom, ba až s vizionárskym nadhľadom riešiť zložité situácie 
a trvale zabezpečiť vysoký kredit podniku nie len v rámci Československa, ale aj v me-
dzinárodnom meradle. Podporoval medzinárodné projekty. Medzi nimi osobitné po-
stavenie mala spolupráca s Holandským kráľovstvom, z ktorej vzišli projekty smerom 
k   integrovanému riadeniu vodného hospodárstva a pri tvorbe Pilotného vodohos-
podárskeho plánu povodia Hornádu bol prvý krát v histórii vodohospodárskej praxe 
na Slovensku aplikovaný tzv. „otvorený plánovací proces“. 

Odbornosť a  organizačné schopnosti preukázal aj pri povodňových situáciách 
a  odstraňovaní ich následkov. Z  obdobia jeho pôsobenia ako riaditeľa a  hlavné-
ho povodňového technika v  Košiciach spomeniem napr. ničivú povodeň na  Svinke 
v roku 1998, kde po povodni bolo v krátkom čase potrebné zrealizovať obnovu zde-
vastovaného údolia a infraštruktúry pre sprístupnenie obcí na hornom toku Svinky. 
Alebo významné povodne na Východoslovenskej nížine v rokoch 1999 a 2000 kedy 
boli prekročené dovtedy historické vodné stavy a ktoré sa podarilo úspešne zvládnuť.

A  práve Východoslovenská nížina sa stala jeho srdcovou záležitosťou. A  to 
po  stránke odbornej, kde problematika protipovodňovej ochrany VSN bola jednou 
z jeho nosných tém a v jej záujme aj cezhraničným vzťahom s vodohospodárskymi 
partnerskými organizáciami v Maďarsku a na Ukrajine vdýchol nový rozmer. Ale aj 
po stránke osobnej, pretože malebnú krajinu na moľve – terénnej vyvýšenine nad sú-
tokom Latorice a Laborca, si zvolil za miesto svojho oddychu a rekreácie, kde na cha-
lupe trávil príjemné chvíle so svojou rodinou.

Generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku sa Ing.  Aleš 
Mazáč stal v  roku 2000. Túto pozíciu zastával plných šesť rokov, v období prípravy 
a  schvaľovania nového vodného zákona a  súvisiacich právnych noriem dôležitých 
pre vodné hospodárstvo, ale aj pre chod samotného podniku. Za  jeho pôsobenia 
bol, okrem iných, úspešne zrealizovaný projekt „Povodne na území Slovenska v ro-
koch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“ s podporou So-
ciálneho fondu rozvoja Rady Európy, ale tiež príprava a začiatok budovania protipo-
vodňovej ochrany Bratislavy. Obidva projekty v súčasnosti potvrdili svoju opodstat-
nenosť a pri povodniach v posledných rokoch ochránili nemalé materiálne hodno-
ty i ľudské životy. 

V  rokoch 2001 až 2004 bol poradcom prezidenta SR pre otázky vodného 
hospodárstva. Za svoje mimoriadne pracovné úspechy získal mnohé ocenenia doma 
i v zahraničí a bol vyznamenaný aj Krížom prezidenta SR za významný prínos pre vod-
né hospodárstvo SR.

Z pozície generálneho riaditeľa odišiel v roku 2006 na základe vlastného rozhod-
nutia a so cťou. Ako riaditeľ a generálny riaditeľ mal prirodzenú autoritu a plnú dôve-
ru podriadených. Tú si vyslúžil svojim ľudským prístupom, zvláštnou schopnosťou vi-
dieť do vnútra človeka a citom pre správne rozhodnutia v pravej chvíli. Dokázal vy-
tvoriť osobitú atmosféru spolupatričnosti, vzájomnej podpory a empatie. Vyžaroval 
z neho pokoj a charizma. A tak si ho zachováme aj v našich spomienkach.

Česť jeho pamiatke!  Ing. Marián Miščík, SVP, š. p., OZ Košice

Informácie o nových STN

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Opustili naše rady

Za Ing. Alešom Mazáčom

STN EN ISO 4375: 2015 (75 1303) 
Hydrometrické určovania. Lanový sys-
tém na hydrometrické merania

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN ISO 4375: 2015 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN ISO 
4375: 2004.

STN EN 14718: 2015 (75 8704) 
Vplyv organických materiálov na pit-
nú vodu. Stanovenie spotreby chlóru. 
Skúšobná metóda

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 14718: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 14718: 
2007.

STN EN 16421: 2015 (75 8730) 
Vplyv materiálov na pitnú vodu. Zvýše-
nie rastu mikroorganizmov 

Norma vyšla v anglickom jazyku. 

STN ISO 14189: 2015 (75 7845) 
Kvalita vody. Stanovenie Clostridium 

perfringens. Metóda membránovej fi l-
trácie 

Norma vyšla v slovenskom jazyku.
Návrh na zrušenie noriem:

Na zrušenie bez náhrady je navrhnu-
tá norma STN 83 0520-27: 1977 Fyzi-

kálno-chemický rozbor pitnej vody. 

Stanovenie ropy a ropných látok.
Ak nebudú zo strany odbornej verej-

nosti námietky voči zrušeniu tejto nor-
my, bude zrušená k 1. 8. 2015.

V máji a júni 2015 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

INFORMATION ON NEW SLOVAK WATER MANAGEMENT STANDARDS (STN)
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Oznamy

Zaznamenali sme

Pozývame Vás na spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou 
pod záštitou ministra životného prostredia SR a za podpory Medzinárodného vyšehradského fondu

SEKCIE

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Tatiana Šimková, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,tel.: +421 2 59 343 255; e-mail: simkova@vuvh.sk

Bližšie informácie aj záväznú prihlášku nájdete na:

http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/konferencie/manazment-povodi-a-povodnovych-rizik-2015
alebo http://www.zzvh.sk/index.php?ID=61

do 10. augusta 2015: doručenie príspevkov a podkladov pre reklamu
do 18. septembra 2015: doručenie záväznej prihlášky spolu s avízom o platbe

- Les a sneh
- Pôda
- Podzemné vody
- Toky a korytá riek

- Povodne a sucho (extrémy)
-  Manažment vodného 

hospodárstva
- Hydrologické procesy v krajine

Cieľom konferencie je výmena domácich a zahraničných poznatkov a skúseností, teoretických a prak-
tických vedomostí odborníkov venujúcich sa problematike vodného hospodárstva.

MANAŽMENT POVODÍ A POVODŇOVÝCH RIZÍK 2015
A

HYDROLOGICKÉ DNI 2015
6. – 8. október 2015, hotel Družba Bratislava

Let’s Clean Up Europe alebo Vyčis-
time si Európu inicioval eurokomisár 
pre životné prostredie Janez Potoč-
nik.  V záujme redukcie odpadu v príro-

de a zvýšenia povedomia o Európskom 
týždni redukcie odpadov vyhlásil 10. 
máj za európsky deň čistenia. 

Základnou myšlienkou iniciatívy 
bolo zmobilizovať čo najviac dobrovoľ-
níkov za  spoločným účelom – odstrá-
niť odpad vo svojom okolí, odbreme-

niť voľnú prírodu od odpadkov a čier-
nych skládok. Asi tri stovky zamestnan-
cov rezortu životného prostredia a ich 

rodinných príslušníkov čistili 16. mája 
2015 breh Dunaja od odpadkov. Na pri-
bližne 10 kilometrovom úseku od vod-
ného diela Čunovo po  obec Dobro-
hošť vyzbierali zhruba 500 vriec s  od-
padom, ktorý putoval na legálnu sklád-
ku. VÚVH zrealizovalo v rámci iniciatívy 
Let’s Clean Up Europe brigádu, ktorá sa 
uskutočnila 22. mája 2015 v dopolud-
ňajších hodinách.   Pracovné rukavice 
a vrecia im poskytlo Ministerstvo život-
ného prostredia SR. Zamestnanci vy-
čistili okolie ústavu a malý úsek nábre-
žia. Zamerali sa najmä na odstránenie 
odpadkov, konárov a  suchých listov. 
Aj keď odpadu bolo menej ako minulý 
rok, potvrdilo sa, že realizácia takýchto 
iniciatív má svoj význam a je zároveň aj 
dobrou team-buildingovou aktivitou.

Mgr. Zuzana Kolačanová

Foto: Ing. Peter Vrabec

Zamestnanci VÚVH vyčistili okolie budov i nábrežia
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Naši jubilanti

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

doc. Ing. Jarmily Božíkovej, PhD.

V  máji 2015 oslávila životné jubileum doc. 
Ing. Jarmila Božíková, PhD., ktorá celú svoju 
profesionálnu kariéru zasvätila jednoducho 
povedané vode. Tejto vzácnej tekutine a jej po-
chopeniu po stránke technickej i prírodovednej 
sa venovala a venuje v odbornej, pedagogickej 
i  riadiacej praxi. V konečnom dôsledku ostala 
verná do dnes svojej alma mater Stavebnej fa-
kulte STU, Katedre zdravotného a environmen-
tálneho inžinierstva. 

Doc. Božíková sa narodila ako druhé dieťa 
z troch dievčat v Kolárove. Keď mala 2,5 roka, 
rodina sa presťahovala do Hnúšte. Tu absolvo-
vala aj základnú školu a tiež ukončila maturitou gymnázium 
v roku 1974. Už v rannom veku začala spoznávať problematiku 
okolo vody, pretože jej matka pracovala na úpravni vody v Kle-
novci ako chemička. Prvé poznania tohto média sa týkali fyzi-
kálnych, chemických a biologických vlastností. Toto prostredie 
napokon rozhodlo aj pri zvažovaní ďalších štúdií. Voľba pad-
la na Stavebnú fakultu SVŠT, odbor vodné stavby a vodné hos-
podárstvo. Už od štvrtého ročníka sa profi lovala na zdravotné 
inžinierstvo, kde na katedre pracovala ako vedecká pomocná 
sila. K minerálnym vodám ju tak, ako to v živote chodí privied-
la náhoda. Zadanie diplomovej práce bolo zamerané na bal-
neotechniku s lokalitou v historicky najvýznamnejších sloven-
ských kúpeľoch – Piešťany. Odvtedy sa poznanie minerálnych, 
termálnych, či liečivých vôd stalo pre doc. Božíkovú v pracov-
nom zmysle slova doslova osudovým, pretože sa ňou zaobe-
rá až doteraz. 

Po ukončení štúdia ostala na katedre a pod vedením prof. 
Ing. Jozefa Martoňa, PhD., pracovala ako interná ašpirantka 
a neskôr ako pedagogická pracovníčka – odborná asistentka 
a po úspešnej habilitácii v roku 2001 ako docentka. A čo sa týka 
tém, tie zapadli úplne do objektu záujmu: Hydrodynamické 
charakteristiky piešťanského bahna (dizertačná práca) a Bal-
neotechnické využitie minerálnej vody (habilitačná práca). 

V  rokoch 1996 – 2006 zastávala doc. Božíková pozíciu zá-
stupcu vedúceho katedry a  v  rokoch 1980 – 1996 pozíciu ta-
jomníka katedry.

Významnou, možno povedať aj ďalšou zo srdcových zále-
žitostí doc. Božíkovej je pedagogika. Počas doterajšieho pôso-
benia vychovala 2 doktorandov, 45 diplomantov a 15 bakalá-
rov. Práca so študentmi bola a je pre ňu stále zdrojom inšpirá-
cie a nových poznaní, navyše aj pri spontánnej spätnej väzbe, 
ktorá dodáva pedagógovi ešte viac entuziazmu a istý pocit po-
trebnosti. Počas 35 rokov pedagogickej praxe na Stavebnej fa-
kulte STU, Katedre zdravotného a environmentálneho inžinier-
stva doc. Božíková prednášala viacero vyučovacích predme-
tov, z ktorých možno vybrať hlavne:
 Balneotechnika
 Vodárenstvo 
 Inžinierske siete a vodohospodárske stavby
 Inžinierske siete
 Realizácia zdravotných a vodohospodárskych stavieb

 Infraštruktúra urbanizovaných území
 Ateliér – technika vnútorného prostredia
  Ateliér – krajinné inžinierstvo a infraštruktú-

ra urbanizovaných území.
Doc. Božíková zostavila pre študentov 4 vy-

sokoškolské učebnice. Okrem toho je aj odbor-
ne angažovaná formou jednej monografi e, 
množstva odborných publikácií ako v karento-
vaných, tak aj nekarentovaných zahraničných 
a  domácich periodíkách a  zborníkov z  konfe-
rencií.

Jej odborný rast nesporne podporili aj dlho-
dobejšie študijné pobyty vo Francúzsku (Uni-

versité VII. de Paris, Université de Grenoble), Belgicku (Univer-
sité Liége, Université Catolighue de Leuven la Neuve) a Talian-
sku (Universita Pavia).

Pri systematickom prístupe k rozvoju vedeckej kariéry a pe-
dagogických povinností sa doc. Božíková venovala aj mana-
žérskym a spolkovým aktivitám vo vodohospodárskej  komu-
nite, kde dosiahla významné postavenie vo viacerých  spoloč-
nostiach a komisiách. Okrem funkcie podpredsedu je členom 
skúšobných komisií štátnych záverečných skúšok bakalárske-
ho, magisterského a doktorandského štúdia. Ďalej je autori-
zovaný inžinier pri SKSI (Slovenská komora stavebných inži-
nierov), predseda Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR, člen Komi-
sie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd MŽP SR, člen 
skúšobnej komisie pre autorizácie pri SKSI a člen skúšobnej ko-
misie pre osvedčovanie na prevádzkovanie vodovodov a  ka-
nalizácií. Mnohokrát pôsobila ako odborný garant konferen-
cie a člen prípravného výboru  početných konferencií a semi-
nárov. V  rokoch 2001 – 2004 pracovala ako tajomníčka re-
dakčnej rady Podzemná voda a do roku 2011 ako jej členka.

Odborné aktivity doc. Božíkovej charakterizuje aj množstvo 
vypracovaných posudkov doktorandských a  diplomových 
prác, súdnoznalecké a expertízne posudky. Bola zodpovedným 
projektantom 10 realizovaných projektov líniových stavieb. 
Svoje odborné, manažérske a praktické znalosti doc. Božíková 
od roku 2006 doposiaľ uplatňuje vo funkcii riaditeľa Inšpekto-
rátu kúpeľov a žriedel MZ SR. 

Odborná činnosť doc. Božíkovej bola ocenená viacerými vy-
znamenaniami. V  roku 2005 ju Stavebná fakulta ocenila ďa-
kovným listom dekana SvF STU a  pri tohtoročnom životnom 
jubileu ju ocenila Plaketou akademika Duba 

Pri príležitosti Tvojho životného jubilea Ti srdečne blahože-
láme a do ďalších rokov prajeme Tebe i celej Tvojej rodine, kto-
rá Ti je dôležitou oporou, pevné zdravie, ďalšie pracovné úspe-
chy, ale aj to, aby Ti zostal i naďalej životný optimizmus, o ktorý 
si sa vždy vedela podeliť so svojimi priateľmi a spolupracovník-
mi. Veríme, že to bude zároveň na prospech rozvoja slovenské-
ho kúpeľníctva a vodohospodárstva.

RNDr. Dušan Bodiš, CSc., GÚDŠ Bratislava
a kolektív Katedry zdravotného 

a environmentálneho inžinierstva
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word. 
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca 

1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no použiť tučné písmo.  

1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku 
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod 
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr. 
[1] HUCKO, P.: ...).

2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha 
Pitter, P.  2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN 
9788070807019.
 Kapitola v knihe 
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1 
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych 
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise 
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava 
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53,  č. 
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku 
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich 
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vod-
ných tokov a  nádrží. Zborník prednášok z  konferencie so zahraničnou účasťou, 
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spo-
ločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin : 
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na in-
ternete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>

3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.

4. Obrázky (t. j. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do  textu, ale zasielajte originály v  samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografi ách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg; 
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci prí-
spevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
  celé meno a titul autora (autorov)
  úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
  úplná adresa bydliska
  rodné číslo 
  číslo účtu (v  prípade, ak chcete zaslať honorár 

na bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestná-
vateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6. Posielajte nám iba originálne práce: 
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, 
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade 
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie. 
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk

© Vodohospodársky spravodajca
dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie

ročník 58

Vydavateľ: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 30 841 721,
tel.: 048/41 48 742, www.zzvh.sk

Redakcia: Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, tel.: 02/59 34 32 38,  0915 73 34 72, e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
Redakčná rada: Ing. P. Hucko, CSc. (predseda), Ing. S. Dobrotka, Ing. I. Galléová, Ing. I. Grundová, doc. Ing. Ľ. Jurík, PhD., 

RNDr. Andrea Vranovská, PhD., Mgr. Ľ. Krno, RNDr. O. Majerčáková, CSc., Ing. J. Poórová, PhD., Ing. Ivan Málinka, Ing. Juraj Jurica, 
Ing. P. Rusina, doc. RNDr. I. Škultétyová, PhD., Ing. G. Tuhý, Dr. Ing. A. Tůma.

Dátum vydania: 19. júl 2015
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Kolačanová 

Grafi cká úprava: Peter Vlček    Tlač: Polygrafi cké centrum, www.polygrafcentrum.sk

Príspevky sú recenzované.
Ďalšie šírenie článkov alebo ich častí je dovolené iba s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

Evidenčné číslo: EV 3499/09
ISSN: 0322-886X

Ako písať
do Vodohospodárskeho spravodajcu





Vybrané práce študentiek stredných umeleckých škôl zaslaných do súťaže 
k Svetovému dňu vody 2015
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ná stredná um

elecká škola, N
itra –

 názov diela: Voda je dar

Lenka Pánová, Súkrom
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elecká škola H
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re –

 názov diela: Podm
orský svet

Patrícia Prerovská, Súkrom
ná stredná um

elecká škola dizajnu B
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 názov diela: Kvapka života

Anna H
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re –

 názov diela: Živá voda
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Milí vodohospodári,
v  ostatných desaťročiach sa 

do  povedomia nielen odbornej, ale 
aj laickej verejnosti stále častejšie 
dostávajú otázky globálneho otep-
ľovania, extrémov počasia s násled-
kami opakujúcich sa povodní a dlho-
trvajúcich období sucha, či problémy 
trvalo udržateľného rozvoja. Toto 
všetko sú nesporné fakty, posúva-
júce oblasť vodného hospodárstva 
na  post, ktorý mu právom náleží – 

do polohy strategického riadenia a rozvoja spoločnosti. Potvrdzujú 
to aj Európskou úniou vytýčené dokumenty – Rámcová smernica 
o  vode (2000/60/ES; „RSV“), Smernica o  hodnotení a  manažmente 
povodňových rizík (2007/60/ES), príp. ďalších problémov, súvisia-
cich s nedostatkom vody, resp. problémami sucha v EÚ. Naliehavosť 
riešenia týchto problémov graduje aj s  ohľadom na  demografi cký 
vývoj obyvateľov na Zemi. Je všeobecne známe, že cenu vody, toh-
to ničím nenahraditeľného daru prírody a  jeho nanajvýš dôležité 
miesto pri existencii života na Zemi si ľudia uvedomovali od pradáv-
na. Dokazuje to viac ako 7000 rokov stará história výstavby rôznych 
vodohospodárskych objektov – nádrží, priehrad, hrádzí, prívod-
ných kanálov, akvaduktov a pod. Aj keď história výstavby vodných 
stavieb na území Slovenska je podstatne mladšia a jej začiatky sia-
hajú do 13. – 14. storočia (Turčekovský vodovod, ochranné hrádze 
Dunaja, neskôr Banskoštiavnické tajchy), dokazujú, že bez vodných 
stavieb tohto druhu nemožno racionálne hospodáriť s  vodou ani 
na  našom území. Je nesporné, že aj naši predchodcovia, vodohos-
podári novodobej histórie, dôsledne dbali o rozvoj vodného hospo-
dárstva na našom území. Svedčí o tom prijatie Štátneho vodohospo-
dárskeho plánu v roku 1954, neskôr Smerného vodohospodárskeho 
plánu v  1975, ktorých hlavný cieľ spočíval, podobne ako Rámcová 
smernica o vodách, príp. Smernica o hodnotení a manažmente po-
vodňových rizík, v  zostavení vedeckej koncepcie vodného hospo-
dárstva, v jeho zosúladení vo väzbe na rozvoj národného hospodár-
stva, v ochrane vodných zdrojov a ich trvalo udržateľným využíva-
ním, atď. Treba poznamenať, že v  tomto komplexe riešenia racio-
nálneho hospodárenia s vodou, ktoré sa do povedomia spoločnosti 
dostáva predovšetkým v období jej prebytkov (povodne), resp. v ob-
dobí jej nedostatkov (obdobie dlhotrvajúceho sucha), zohrávali aj 
zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu závažné technické opatrenia 
– výstavba nádrží a priehrad, poldrov, ochranných hrádzí, zavlažo-
vacích systémov a i. Aj vďaka týmto existujúcim vodným dielam nie 
sú dôsledky extrémov počasia tak katastrofálne, ako by tomu bolo 
bez nich. Na to by sme nemali zabúdať.

Extrémy počasia – sú to nevyspytateľné zákony prírody, kto-
ré nemožno ovládať. Skúsenosti však potvrdili, že možno zmierňo-
vať ich dôsledky. Hľadanie optimálnych riešení pomocou konštruk-
tívnych diskusií, výmeny bohatých a  nenahraditeľných poznatkov 
a skúsenosti praxe s vedeckým potenciálom akademickej pôdy a vý-
skumných pracovísk v rámci konferencií, sympózií či workshopov – 
to je jedna z racionálnych metód napredovania pri riešení týchto zá-
važných úloh vo vodnom hospodárstve. Medzi takýmito vedeckými 
konferenciami majú svoje pevné „Manažment povodí a  povodňo-
vých rizík“ a „Hydrologické dni“, ktoré tohto roku spoločne zasad-
nú, aby za  účasti popredných odborníkov vodného hospodárstva 
prezentovali najnovšie poznatky vedy, výskumu a praxe, aby hľada-
li účinné riešenia problémov, súvisiacich s extrémami počasia a jeho 
následkami. 

Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Predsedníčka Slovenského priehradného výboru
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Hydrologické hodnotenie leta 2015
Peter Škoda, Jana Poórová, Zuzana Danáčová, Lotta Blaškovičová

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

ZRÁŽKOVÉ POMERY
Konkrétne zrážkové pomery v hlav-

ných čiastkových povodiach na Slo-
vensku v prvej polovici roku 2015 boli 
v  jednotlivých mesiacoch nasledovné: 
Január bol zrážkovo vysoko nadnor-
málny vo všetkých povodiach Sloven-
ska, hodnoty dosahovali cca 160 až 260 
% normálu pre tento mesiac. Vo febru-
ári boli zrážky takmer vo všetkých po-
vodiach okrem slovenskej časti povo-
dia Moravy podnormálne (na úrovni 
približne 50 až 90 % normálu). V mar-
ci sa množstvo zrážok vo väčšine po-
vodí priblížilo alebo aj prekročilo nor-
mál s  výnimkou povodí na východe 
Slovenska, kde boli hodnoty približne 
na úrovni 70 %  normálu. Výrazne de-
fi citné boli mesiace apríl a  jún, kedy 
na niektoré povodia spadlo len cca 30 
% zrážok oproti normálu, výnimočne 
aj menej (napr. v povodí Slaná v aprí-
li len 26 %, v povodí Morava v júni 22,6 
% normálu), zatiaľ čo zrážky v máji boli 
nadnormálne vo všetkých povodiach 
okrem Moravy. V  júli prevládala situá-
cia s podnormálnymi zrážkami takmer 
na celom území Slovenska, s hodnota-
mi zväčša v rozmedzí 50 až 70 % nor-
málu, s  výnimočným lokálnym výsky-
tom hodnôt blízkych normálu.

HYDROLOGICKÉ HODNOTENIE 
POVRCHOVÝCH VÔD 

Hydrologické sucho v  lete 2015 sa 
vyskytovalo prakticky na všetkých slo-
venských tokoch, vrátane Dunaja. 
Pozn.: Na Dunaji v Bratislave bol v čase 
prípravy tohto hodnotenia (začia-
tok augusta 2015) operatívny prietok 
na  úrovni 1 200 m3.s-1, čo predstavuje 
62 % dlhodobého prietoku a iba 49 % 
dlhodobého prietoku za mesiac júl.

Na slovenských tokoch okrem Du-
naja je hydrologická situácia popri ne-
dostatku zrážok podmienená aj veľ-
kosťou a realizáciou jarného odtoku. 

Z dlhodobého hľadiska má rozdele-
nie vodnosti v roku na území Sloven-
ska tvar  jednoduchej  vlny  s  výraz-
ným  maximom v  jarných mesiacoch 

Hydrologickú situáciu v lete 2015 na Slovensku možno označiť ako učebnicový príklad nástupu hydrologického sucha po 

suchu meteorologickom. Meteorologické sucho bolo prvotnou príčinou – prejavuje sa dlhodobým nedostatkom zrážok, vy-

sokými teplotami vzduchu, výsušným počasím a ďalšími sucho podporujúcimi meteorologickými ukazovateľmi. Následkom 

nedostatku zrážok dochádza k poklesu prietokov v povrchových tokoch, poklesu hladín podzemných vôd, v jazerách, mok-

radiach a vo vodných nádržiach. 
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Obr. 1, 2 Aktuálna prietoková situácia 2015 v porovnaní s dlhodobými hodnotami vo vodomerných sta-
niciach Píla – Gidra a Poprad – Velický potok (pozn. červená vyplň sú dlhodobé mesačné prietoky 1961 
– 2000 a červená plna čiara sú priemerné mesačné prietoky v roku 2015)
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(apríl) a s  minimom v  jeseni (septem-
ber). Okrem hlavného septembrové-
ho  minima sa  vyskytuje ešte podruž-
né zimné  minimum, v januári. U povo-
dí  s  väčšou vertikálnou členitosťou a 
s  vyššou strednou výškou povodia sa 
stáva  zimné podružné minimum hlav-
ným minimom a jesenné minimum 
podružným. Kým celkový tvar odtoko-
vého režimu v  jednotlivých hlavných 
povodiach Slovenska ostáva zachova-
ný, jeho extrémy sú v závislosti od výš-
kovej členitosti povodia časovo pre-
menlivé. Najväčšia mesačná vodnosť 
sa vyskytuje v povodiach Morava, Nit-
ra, Ipeľ a Bodrog v marci, v povodiach 
Váh, Hron, Slaná, Hornád a Bodva sa 
vyskytuje v  apríli a v povodí Popradu 
(vrátane  Dunajca) sa vyskytuje v máji. 
Na hlavnom toku Dunaja sa najväčšia 
mesačná vodnosť vyskytuje až v  júni. 
Najmenšia mesačná vodnosť je, čo sa 
týka sezonality výskytu, priestorovo 
vyrovnanejšia. Takmer vo všetkých po-
vodiach prevláda jej výskyt v septem-
bri, len v povodí Váhu a Popradu sa vy-
skytuje už v  januári, čoho príčinou je 
výšková poloha povodia. Na toku Du-
naj je dlhodobo najmenej vodným me-
siacom november.

Charakter hydrologického režimu 
letného obdobia 2015 v  jednotlivých 
povodiach predurčilo „správanie sa“ 
jarného odtoku, ktorý je v značnej mie-
re závislý od snehových zásob v povodí 
po uplynulej zime a od vývoja zrážko-
vých pomerov. V zime 2014/2015 ma-
ximálne zásoby snehovej pokrývky do-
sahovali priemerné až mierne podprie-
merné hodnoty, a jej topeniu vplyvom 
oteplenia a zrážok prišlo na väčšine 
územia netradične už vo februári, pre-
to sa nevytvorili priaznivé podmienky 
na prirodzenú retenciu vodných zdro-
jov pre nasledujúce obdobie. Jedno-
ducho povedané, začiatkom roka bolo 
vody relatívne dosť, ale nebolo jej dosť 
v  správnom čase. V  tých povodiach, 
v ktorých jarný odtok neabsentoval 
(napr. Gidra v  povodí Váhu), je aj do-
terajšia vodnosť celého hydrologické-
ho roka 2015 nadnormálna a výtoko-
vé čiary bezzrážkového obdobia nie sú 
tak výrazne klesajúce ako v oblastiach, 
kde vodnosť v jarných mesiacoch bola 
menšia (obr. 1, 2). 

Paradoxne, aj keby súčasná nepriaz-
nivá hydrologická situácia naďalej po-
kračovala, budú na Slovensku povodia, 
v ktorých vodnosť roka 2015 (od no-
vembra 2014 po október 2015) bude 
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Obr. 3, 4  
Aktuálna 
prietoková 
situácia 
v porovnaní 
s dlhodobými 
hodnotami vo 
vodomerných 
staniciach 
Ľubochňa – 
Ľubochnianka 
a Mýto pod 
Ďumbierom – 
Štiavnička.

Obr. 5, 6 
Aktuálna 
prietoková 
situácia 
v porovnaní 
s dlhodobými 
hodnotami vo 
vodomerných 
staniciach 
Hanušovce – Topľa 
a Veľké Kapušany – 
Latorica
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pravdepodobne nadnormálna, resp. 
na úrovni dlhodobých prietokov. Pred-
pokladáme, že táto situácia nastane  na 
ľavostranných prítokoch Váhu (napr. 
Revúca, Ľubochnianka), v horných čas-
tiach povodí Hrona a Ipľa, tokov po-
vodia Malého Dunaja a vysokotatran-
ských tokov (obr. 3 a 4).

Naopak, najnepriaznivejšia situ-
ácia je na východoslovenských to-
koch v  povodí Ondavy a Tople, vráta-
ne tokov pritekajúcich na naše územie 
z Ukrajiny (Uh, Latorica), ale aj v povodí 
Nitry, a na prítokoch do Oravskej nádr-

že, resp. na tokoch v povodí Oravy. Na 
týchto tokoch je pri hodnotení aktu-
álnej prietokovej situácie zrejmé, že aj 
pri prípadnom zlepšení prietokovej si-
tuácie v ďalšom období bude priemer-
ná hodnota prietokov za hydrologický 
rok 2015 podpriemerná (obr. 5 a 6).

Ako je to ale v letných mesiacoch, 
keď sa líši objektívne hodnotenie z 
hydrologického hľadiska a dojem ve-
rejnosti z prázdnych korýt tokov? 

Priemerné mesačné prietoky v  júli 
poklesli pod 20 % dlhodobých prie-
merov na Latorici vo  Veľkých Kapuša-
noch, Krupinici v Plášťovciach a Oravi-
ci v Trstenej. Pod 30 % dlhodobých jú-
lových priemerov poklesli prietoky na 
Belej v  Podbanskom, Varínke v  Stráži, 

Rajčianke v  Poluvsí, Jablonke v  Čach-
ticiach, Toryse v  Košických Olšanoch 
a na Topli v Hanušovciach.

Subjektívne hodnotenie tak pri po-
vodniach ako aj suchu je často sprevá-
dzané rovnakou úvahou: „Také niečo 
tu ešte nebolo.“ Objektívne hodnote-
nie, vychádzajúce z ofi ciálnych údajov 
štátneho monitoringu často ukáže, že 
„niečo také tu už bolo“, ba dokonca v 
nedávnej minulosti. A keď rad priemer-
ných mesačných prietokov v júli na To-
ryse v Košických Olšanoch preložíme 
trendovou smernicou, tá má dokonca 

pomerne výrazný stúpajúci charakter 
(obr. 7). 

ZÁVER
Striedanie extrémnych hydrologic-

kých situácii v období posledných 15 
rokov sme zažili viackrát; a práve zvý-
šený počet hydrologických extrémov, 
resp. výskyt výnimočných hydrologic-
kých situácií na našom území je váž-
nym dôvodom, aby sme sa popri otáz-
kach súvisiacich s uplatňovaním európ-
skych legislatívnych noriem (či už Rám-
covou smernicou o vode, Smernicou o 
ochrane pred povodňami alebo doku-
mentmi vydanými k problémom sucha 
a nedostatku vody) s plnou vážnosťou 
zaoberali faktom, že primerané množ-

stvo „bezpečnej“ vody pre všetkých a 
to vždy a všade v súčasnosti už nie je 
samozrejmosťou. V rovnakom mieste a 
v rovnakom čase jej často máme buď 
priveľa alebo primálo.

K tomu je potrebné dodať, že 
k  akýmkoľvek hodnoteniam stavu kli-
matického systému, ktorého je hydro-
sféra súčasťou, sú potrebné systema-
tické merania prvkov tohto systému. 
Tieto merania SHMÚ vykonáva v štát-
nych monitorovacích sieťach v zmysle 
zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hyd-
rologickej službe a o štátnej meteoro-

logickej službe. Monitoring predstavu-
je jeden zo základných nástrojov plá-
novania, využívania a ochrany vôd. 
Jeho základným rysom je opakova-
né meranie vybraných ukazovateľov a 
ich vyhodnocovanie v  presne defi no-
vaných merných profi loch, objektoch, 
resp. odberových miestach, ktoré tvo-
ria monitorovaciu sieť. Získané infor-
mácie musia byť reprezentatívne a ča-
sovo a priestorovo porovnateľné.
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Zhodnotenie časti hydrologického roka
2015 s ohľadom na výskyt sucha

RNDr. Valéria Slivová, PhD.

Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava

ÚVOD
Čoraz častejšie sa v našich klimatic-

kých podmienkach počas roka preja-
vuje dlhotrvajúce extrémne počasie 
(vysoké teploty vzduchu, vysoká eva-
potranspirácia,  bezzrážkové obdobie 

poprípade nedostatok zrážok), spô-
sobujúce meteorologické sucho, kto-
ré sa negatívne prejaví v  jednotlivých 
zložkách prírodného prostredia, ako sú 
pôda (poľnohospodárske sucho), povr-
chové a  podzemné vody (hydrologic-
ké sucho). Hydrologické sucho v pod-
zemnej vode je spôsobené zväčšujú-
cim sa defi citom pôdnej vlhkosti počas 
leta, pretože evapotranspirácia je vyš-
šia ako zrážkový úhrn a  nedostatkom 

zrážok počas zimy. Z časového hľadis-
ka je podzemná voda koncovou zlož-
kou, ktorá je ovplyvnená suchom v ob-
dobí hydrologického sucha. V prípade, 
že povrchová voda prestane byť do-
tovaná podzemnou vodou, sucho sa 

v oboch zložkách vyvíja viac-menej sú-
bežne. 

METÓDA HODNOTENIA SUCHA 
V PODZEMNEJ VODE

Existuje množstvo metód hodnote-
nia hydrogeologického sucha v  pod-
zemných vodách založených na  den-
nom alebo mesačnom kroku hodno-
tenia. Pre generalizované zhodnote-
nie sucha v  rámci celého Slovenska 

v  jednotlivých mesiacoch sa každo-
ročne používa spomínaná francúz-
ska metóda SANDRE (French Data Re-
ference Centre for Water). Táto metó-
da je založená na štatistickom posúde-
ní jednotlivých mesačných priemerov 

v hodnotenom roku k dlhodobým me-
sačným priemerom referenčného ob-
dobia s ucelenými neprerušenými rad-
mi meraní – v tomto prípade 30 rokov 
(zvolené obdobie 1981 – 2010). Pre 
každý mesiac bolo vytvorených zo sú-
boru meraní v rovnakom mesiaci refe-
renčného obdobia 5 kategórii (tab.1), 
na  základe vypočítanej krivky pravde-
podobnosti prekročenia úrovne hla-
dín podzemných vôd (φ10, φ40, φ60, φ90,) 
a  výdatnosti prameňov (Q10, Q40, Q60, 
Q90,). Tieto hodnoty daných kategórii 
boli následne použité pre priestorové 
zobrazenie (mapy), v ktorom ako inter-
polačný nástroj bola použitá konver-
gentná interpolácia. 

Tento článok je zameraný na zhodnotenie výskytu sucha v jednotlivých mesiacoch (november 2014 až jún 2015) hydrologic-

kého roka 2015 v rámci celého Slovenska. Spracované boli údaje z 95 referenčných monitorovacích objektov (sondy a pra-

mene) štátnej hydrologickej siete podzemných vôd. Použitá metóda vychádza z postupov francúzskej inštitúcie SANDRE 

(French Data Reference Centre for Water).

Tab. 1  Kategórie hodnotenia 

Úroveň hladiny 
podzemnej vody 
a výdatnosť 
prameňov 

Výrazne nižšia 
ako 

dlhodobý 
priemer

Nižšia ako 
dlhodobý 
priemer

dlhodobý 
priemer

vyššia ako 
dlhodobý 
priemer

Výrazne vyššia 
ako 

dlhodobý 
priemer

Hodnota 1 2 3 4 5

Obr. 1 Mapa referenčných 
monitorovacích objektov 
podzemných vôd 
na Slovensku 
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HODNOTENIE PODZEMNÝCH VÔD
Hodnotené reprezentatívne moni-

torovacie objekty podzemných vôd 
a  výdatnosti prameňov rovnomerne 
pokrývajú krajinu a  ich lokalizácia je 
na obrázku 1.

Režim hladín podzemných vôd 
a výdatnosť prameňov sa obvykle pre-
javuje zvýšenými hodnotami v jarných 
mesiacoch, kedy dochádza k  topeniu 
snehu a  v  období dlhšie trvajúceho 
úhrnu zrážok. Zima 2014/2015 sa zara-
dila medzi 5 najteplejších zím od  po-
lovice 20. storočia. Z  hľadiska hodno-
tenia zrážkového úhrnu k  jeho dlho-
dobému normálu je síce mesiac ja-
nuár zrážkovo vysoko nadnormálny 
(hodnota zrážkového normálu je 213 
%), tieto nadnormálne hodnoty úhr-
nu sa vyskytovali na  východnom Slo-
vensku, s výnimkou jeho juhovýchod-
nej časti, kde sa hodnoty pohybova-
li pod normálom. Mesiac február ne-
bol na  zrážky bohatý, hodnoty úhrnu 
zrážok nadobudli podnormálne hod-
noty (74 % normálu) takmer na celom 
Slovensku. V  marci sa množstvo zrá-
žok na väčšine územia priblížilo alebo 
aj prekročilo normál s  výnimkou vý-
chodného Slovenska. Táto teplá zima 
a  nie veľmi bohatá na  zrážky, sa pre-
javila v podzemných vodách v jarných 
mesiacoch, pri topení snehu, kedy do-
šlo v podzemných vodách vo väčšine 
hodnoteného územia iba  k  miernym 
nárastom úrovni hladín podzemných 
vôd (od marca do apríla). Výrazný de-
fi citný úhrn zrážok sa prejavil v mesia-
ci apríl (55 % dlhodobého normálu), 
podnormálny úhrn zrážok sa prejavil 
na celom území Slovenska okrem Ora-
vy a Kysúc. V podzemných vodách do-
šlo k  výrazným poklesom hladín pod-
zemných vôd v  sondách a  výdatnos-
tí prameňov na  takmer všetkých re-
ferenčných pozorovacích objektoch 
v  mesiacoch marec – apríl. Tieto po-
klesy hladín podzemných vôd a výdat-
nosti prameňov sa prejavili aj pri hod-
notení sucha (obr. 2, 3, 4). Úroveň hla-
dín pozemných vôd a výdatnosti pra-
meňov v  mesiaci január vo vzťahu 
k  dlhodobému normálu bola výraz-
ne nižšia ako dlhodobý normál najmä 
v  oblasti severovýchodného Sloven-
ska, Oravy a Spiša (obr. 5). Zhodnote-
né obdobia s výrazne nižšou a nižšou 
hodnotou ako je dlhodobý normál sa 
v mesiaci apríl, ktorý je zrážkovo pod-
normálny a hladiny podzemných vôd 
vykazujú pokles, vyskytujú na  výcho-

Obr. 5 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov v mesiaci január

Obr. 4 Priebeh priemernej mesačnej výdatnosti prameňa č. 665 Blatnica vo vzťahu k jednotlivým prahovým 
hodnotám a jej historického minima

Obr. 3 Priebeh priemernej mesačnej úrovne hladiny podzemnej vody v  sonde č. 890 Banská Bystrica vo 
vzťahu k jednotlivým prahovým hodnotám a jej historického minima

Obr. 2 Priebeh priemernej mesačnej úrovne hladiny podzemnej vody v sonde č. 1292 Odorín vo vzťahu k jed-
notlivým prahovým hodnotám a jej historického minima
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de, severe a južnej časti stredného Slo-
venska (obr. 6). V mesiaci jún, (obr. 7) 
oblasti s  výrazne nižšími hodnotami 
ako je dlhodobý normál takmer kopí-
rujú predošlé mesiace.

ZÁVER
Súčasné dlhodobé sucho sa preja-

vuje aj na podzemných vodách a pre-
javuje sa vznikom poklesových tren-
dov hladín podzemných vôd a výdat-
ností prameňov na celom území Slo-
venska. Tieto poklesové trendy ešte 
nedosiahli hodnoty historického mi-
nima v hodnotenom období. Pri dlh-
šie pretrvávajúcom deficite zrážok, 
môže nastať v  nie príliš vzdialenej 
budúcnosti výrazné zníženie výdat-
nosti prameňov a  niektorých hladín 
podzemných vôd aj na  úroveň his-
torického minima. Východné Slo-
vensko a stred juhovýchodného Slo-
venska patrí z  hľadiska využiteľnos-
ti množstva podzemných vôd medzi 
deficitné oblasti, preto je aj výskyt 
výrazne nižších hodnôt úrovní hladín 
a výdatnosti prameňov v tejto oblas-
ti výraznejší. Mapové výstupy, slú-
žiace na vizualizáciu, majú skresľujú-
ci charakter, v  dôsledku interpolácie 
dát v  niektorých prípadoch na  väč-
šie vzdialenosti, čoho príčinou je ne-
dostatočné množstvo dát v  čase ich 
tvorby.
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Obr. 6 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov v mesiaci apríl

Obr. 7 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov v mesiaci jún

Sucho v r. 2015

Priebeh sucha od januára do júla 2015 
na Podunajskej a Východoslovenskej nížine

Lívia Labudová1,2, Maroš Turňa1 
1Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava;

2Katedra fyzickej geografi e a geoekológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, 
Mlynská dolina, 84215 Bratislava

ÚVOD
Vo všeobecnosti môžeme povedať, 

že sucho je charakteristické nedostat-
kom vody v pôde, rastlinách alebo at-
mosfére. Podľa toho rozlišujeme hyd-

rologické, poľnohospodárske, meteo-
rologické, prípadne socioekonomické 
sucho. Primárnou príčinou sucha je ne-
dostatok zrážok za určité obdobie. Pre 
poľnohospodárske plodiny je určujú-

ci úhrn zrážok najmä vo vegetačnom 
období a  tiež zásoby vody v  pôde po 
predchádzajúcej zime. Nároky na vla-
hu pre každý druh plodiny sú rôzne. 
Nedostatok zrážok často nie je jediným 
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činiteľom, ktorý spôsobuje sucho. Na 
výskyt a prehĺbenie sucha majú dopad 
aj evaporačné podmienky, a to meno-
vite vlhkosť vzduchu, slnečný svit, ďa-
lej rýchlosť vetra, sklon terénu, ako aj 
druh pôdy a jej hydrolimity. Medzi dô-
ležité hydrolimity patrí poľná vodná 
kapacita, využiteľná vodná kapacita, 
bod zníženej dostupnosti vody pre jej 
príjem koreňovým systémom rastliny, 
a  tiež bod vädnutia. Podzemná voda 
taktiež ovplyvňuje konečné množstvo 
vody v pôde a jej prítomnosť môže zní-
žiť intenzitu sucha. Slnečný svit je limi-
tovaný oblačnosťou a  ročnou dobou. 
Preto sa pre posúdenie sucha používa 
viacero indexov sucha. Každý z nich má 
svoje výhody, ale aj radu nevýhod.

MONITORING SUCHA NA SHMÚ 
Monitoring sucha prebieha 

na  SHMÚ pomocou štyroch indexov 
sucha: štandardizovaného zrážkového 
indexu (SPI), štandardizovaného zráž-
kového a  evapotranspiračného inde-
xu (SPEI), Palmerovho Z-indexu a Crop 
Moisture Index (CMI). Tieto indexy sa 
úspešne používajú na  celom svete 
a patria medzi základné indexy sucha, 
ktoré slúžia na  včasné varovanie pred 
suchom. 

Vyššie uvedené štyri indexy sa po-
čítajú každý týždeň vždy v  pondelok 
v  dopoludňajších hodinách bodovo 
pre 12 staníc ležiacich na Podunajskej 
a  Východoslovenskej nížine. Zoznam 
staníc je v  uvedený v  Tab. 1a a  1b. 
Okrem hodnotenia súčasného stavu 
pripravujeme aj vyhliadku vývoja inde-
xov na nasledujúci týždeň. 

SPI A SPEI  
SPI a  SPEI sa v  originálnej podo-

be používajú na  určenie defi citu zrá-

žok v mesačnom kroku. Pri počítaní SPI 
(McKee et al., 1993) sa využíva gama 
funkcia na  určenie hustoty pravdepo-
dobnosti rozdelenia. Každej hodno-
te SPI prislúcha hodnota kumulatív-
nej  pravdepodobnosti výskytu v danej 
časovej škále. Nevýhoda SPI je, že su-
cho sa posudzuje len na základe úhrnu 
zrážok a  nezohľadňujú sa tu vlhkost-
né, radiačné a  energetické podmien-
ky v  pôde. SPEI okrem zrážok zohľad-
ňuje aj potenciálny výpar, ktorý môže-
me počítať pomocou viacerých metód. 
V našom monitoringu sme zvolili  me-
tódu Penman-Monteitha. Pri SPEI (Vi-
cente-Serrano et al., 2010) sa následne 
z  mesačných úhrnov zrážok a  výparu 
vypočíta vodná bilancia, ktorá je daná 
rozdielom P – E0, kde P sú zrážky a E0 je 
potenciálny výpar. Z  výsledných hod-
nôt tohto rozdielu sa potom obdob-
ným spôsobom ako pri SPI vypočítajú 
hodnoty SPEI. 

PALMEROV Z-INDEX A CMI 
Výpočet týchto indexov sucha je 

komplexný a  zahŕňa v  sebe výpo-
čet odtoku, prítoku, potenciálnej stra-
ty vody v  pôde a  potenciálneho vý-
paru.  Pri výpočte výparu sa používa 
Thornthwaitova metóda. Vstupnými 
parametrami pri výpočte Palmerových 
indexov (Palmer, 1965) sú priemerná 
teplota vzduchu, úhrn zrážok, zeme-
pisná šírka a využiteľná vodná kapaci-
ta (VVK). Využiteľná vodná kapacita je 
špecifi cká hodnota pre každú stanicu. 
Je určená v  pôdnom profi le s  hĺbkou 
100 cm. 

Z-index predstavuje relatívnu od-
chýlku od dlhodobého radu meraní. Pri 
výpočte Z-indexu v  poslednom týžd-
ni, ktorý je aktuálny, sa vychádza z hod-
nôt úhrnu zrážok a  evapotranspirácie 

za posledný týždeň, a tiež sa zohľadňu-
je aj vlhkosť pôdy na konci predposled-
ného týždňa. CMI index využíva, po-
dobne ako SPEI, vodnú bilanciu v pôde, 
teda rozdiel zrážky – evapotranspirácia, 
ale pri tomto indexe sa určuje aj odtok 
a prítok vypočítaný za posledný týždeň, 
a  tiež hodnota vlhkosti pôdy na  kon-
ci predposledného týždňa. Následne 
z vypočítaných veličín sa výsledný defi -
cit, resp. nadbytok vlhkosti v pôde pre-
vedie do jednoduchej bezrozmernej čí-
selnej hodnoty, ktorá predstavuje mie-
ru intenzity sucha v danej lokalite. Hod-
noty CMI sú navzájom porovnateľné 
medzi viacerými stanicami, pretože pri 
výpočte sa nevychádza z  dlhodobého 
radu meraní. 

VÝSKYT SUCHA V ROKU 2015
Január –  Začiatkom roka boli hod-

noty SPEI na viacerých staniciach spo-
čiatku nízke, v  intervale -1 až -1,5, čo 
bolo spôsobené hlavne nadnormál-
ne teplým decembrom, ktorý sa v  ja-
nuárových hodnotách ešte prejavoval. 
Hodnoty SPI boli blízke nule, pretože 
december prevažne skončil ako zráž-
kovo normálny. V januári zrážok pribú-
dalo najmä v poslednej dekáde. K zráž-
kovo bohatému januáru prispela naj-
mä situácia z 30. januára, kedy za jeden 
deň spadlo ojedinele do 25 mm.  Táto 
skutočnosť sa prejavila aj na vzostupe 
hodnôt indexov sucha. Podobne, v Ži-
hárci a  Milhostove dosiahol v  ten istý 
týždeň Z-index hodnotu takmer +2. 
V  zime, pri nízkych teplotách sa CMI 
pohybuje väčšinou na  úrovni nulovej 
hodnoty, ale vďaka vlhkému týždňu 
na  konci januára, stúpol tento index 
ojedinele na +1,5. 

Február – Február bol suchým me-
siacom. Najmenej zrážok spadlo v So-
motore, len 10,8 mm. Na začiatku feb-
ruára boli hodnoty indexov ešte vyso-
ké, no postupne následkom suchého 
priebehu mesiaca nastával ich pokles. 
SPEI a  SPI dosahovali na  väčšine sta-
níc na  konci februára hodnoty blízke 
0. Hodnoty CMI boli taktiež blízke 0, 
pretože vo februári sa vyskytovali dni 
aj so zápornými priemernými denný-
mi teplotami, čo napriek suchému po-
časiu spôsobilo stagnáciu tohto inde-
xu. V  závere mesiaca boli hodnoty Z-
-indexu na  Východoslovenskej nížine 
už  takmer na hodnote -1. Podľa tohto 
indexu bola situácia na Podunajskej ní-
žine o niečo priaznivejšia, kde Z-index 
bol na úrovni 0,0 až -0,5.

Tab. 1a Zoznam monitorovaných staníc na Podunajskej nížine

Indikatív Stanica Nadm. výška (m n. m.)

11816 Bratislava – Ivanka 128

11819 Jaslovské Bohunice 176

11826 Piešťany 163

11855 Nitra – V. Janíkovce 132

11820 Žihárec 111

11858 Hurbanovo 115

11880 Dudince 137

11856 Mochovce 260

Tab. 1b Zoznam monitorovaných staníc na Východoslovenskej nížine

Indikatív Stanica Nadm. výška (m n. m.)

11978 Milhostov 102

11979 Somotor 97

11984 Orechová 120

11995 Vysoká nad Uhom 105
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Marec – Marec skončil zrážkovo nor-
málne na Podunajskej nížine. Iná situá-
cia bola na  Východoslovenskej nížine, 
kde v Milhostove spadlo za mesiac len 
11,8 mm zrážok. Suché obdobie vo feb-
ruári a v marci sa teda začínalo prejavo-
vať najmä na  Východoslovenskej níži-
ne. SPI dosiahol v Somotore aj Milhos-
tove počas mesiaca hodnoty pod -1, 
v  Somotore dokonca pod -1,5. Horšia 
situácia bola aj v Ivanke, kde už na kon-
ci marca bola podkročená podľa SPI 
hranica -2. Badateľné zhoršenie situá-
cie nastalo na konci marca na všetkých 
monitorovaných staniciach, približne 
okolo 27. marca. 

Apríl – Najvyšší mesačný úhrn bol 
v  Ivanke 26,1 mm, ale na  Východo-
slovenskej nížine spadlo v  Somotore 
a Milhostove zhodne len 6,2 mm. Preto 
sa sucho počas celého mesiaca prehl-
bovalo najmä na juhovýchode Sloven-
ska. So vzrastajúcimi teplotami v  po-
slednej aprílovej dekáde, klesal už aj 
index CMI.  Na  Východoslovenskej ní-
žine dosahoval v  závere mesiaca už 
hodnotu -1. V  Milhostove aj Somoto-
re bol zrážkový index SPI pod hranicou 
-2, SPEI bol tesne nad touto hranicou. 
Na  Podunajskej nížine vďaka vyšším 
zrážkam v  marci aj v  apríli bola situá-
cia úplne odlišná. Na začiatku mesiaca 
boli hodnoty SPI ojedinele +1 (Piešťa-
ny a Jaslovské Bohunice), no neskôr aj 
tu klesali. O niečo horšia situácia bola 
v  Hurbanove a  Žihárci, kde na  rozdiel 
od zvyšku Podunajskej nížiny boli hlav-
ne v  závere apríla hodnoty SPI a  SPEI 
už záporné. CMI poukazoval na Podu-
najskej nížine stále na  vyrovnané vla-
hové podmienky. Z-index na  začiatku 
mesiaca bol na Podunajskej nížine vy-
soký. V  Jaslovských Bohuniciach mal 
prvý aprílový týždeň hodnotu viac ako 
+2. Súviselo to aj s výrazným ochlade-
ním na  začiatku mesiaca, no neskôr

Obr. 1 Minimálne týždenné hodnoty CMI v jednotlivých rokoch na stanici Piešťany Obr. 2 Minimálne týždenné hodnoty CMI v  jednotlivých rokoch na  stanici 
Žihárec

Obr. 3 Vývoj indexu SPEI (hore) a CMI (dole) na stanici Somotor v mesiacoch január až júl 2015

Obr. 4  Vývoj indexu SPEI (hore) a CMI (dole) na stanici Hurbanovo v mesiacoch január až júl 2015



12  Vodohospodársky spravodajca   9 – 10  2015

Sucho v r. 2015

LITERATÚRA
MCKEE, T. B., DOESKEN, N. J., KLEIST, J., 1993. 
The Relationship of Drought Frequency
and Duration to Time Scales. 8th Conference on 
Applied Climatology. American
Meteorological Society, Anaheim, CA.

PALMER, W., 1965. Meteorological drought. In: 
Research paper No. 45. U.S. Department of
Commerce, Weather Bureau, Washington, 58 
pp.
VICENTE-SERRANO, S. M., BEGUERIA, S., 
LOPÉZ-MORENO, J. I., 2010. A Multiscalar

Drought Index Sensitive to Global Warming: 
The Standardized Precipitation
Evapotranspiration Index. In: Journal of Climate. 
Vol. 23, Is. 7, p. 1696-1718.

Z-index v druhej dekáde klesal a dostal 
sa do záporných čísel. 

Máj – V  máji bolo dostatok zrážok 
najmä na juhu Podunajskej nížiny. Prvý 
májový týždeň boli indexy SPEI a  SPI 
veľmi nízke predovšetkým na  Výcho-
doslovenskej nížine. V Somotore aj Mil-
hostove dosahoval SPI hodnotu pri-
bližne -2,5, a SPEI takmer -2. Neskôr na-
stal nárast indexov a ku koncu mesiaca 
sa dostali indexy SPEI a SPI na hodno-
tu 0 a  dokonca SPEI dosiahol aj klad-
né hodnoty. Z-index bol na  obidvoch 
staniciach takmer celý mesiac zápor-
ný. Postupne tu v  priebehu mája kle-
sal aj CMI index. Na konci mesiaca jeho 
hodnoty v Somotore a Milhostove boli 
okolo -1,5. Na Podunajskej nížine bola 
situácia priaznivejšia. Spočiatku boli in-
dexy SPEI a SPI najvyššie v Piešťanoch, 
no v  dôsledku vyšších úhrnov zrá-
žok ku koncu mesiaca bolo najvlhkej-
šie v oblasti Hurbanova a Žihárca. Ob-
dobne aj Z-index a CMI indikovali vlh-
ké podmienky. 

Jún – V  júni kvôli výskytu búrko-
vej činnosti, ktorá bola skôr ojedine-
lým javom, vznikali značné regionál-
ne rozdiely. V Milhostove síce spadlo 
za mesiac jún 49 mm, ale v jeden deň 
pri búrke spadlo 45 mm, takže aj tu 
zvyšok mesiaca nepriniesol výrazné 
zrážky. Takéto zrážky však pre krajinu 
nie sú veľmi efektívne, najmä po dlh-
šom suchom období. Pôda je na  po-
vrchu suchá, jej infi ltračná schopnosť 
je tým znížená a  nastáva vyšší povr-
chový odtok. Ani jeden z indexov však 
nevie odfi ltrovať bleskové zrážky, kto-
ré sucho nedokážu v skutočnosti úpl-
ne ukončiť. Najmenej zrážok spadlo 
v  Somotore, a  to len 11,8 mm. Výpar 
bol vysoký kvôli vysokým denným 
priemerným teplotám, dlhodobo sta-
bilnému slnečnému počasiu a  níz-
kej vlhkosti vzduchu, a  tak sucho na-
beralo na  intenzite. Zatiaľ, čo bola si-
tuácia ohľadom vlahy ku koncu mája 
ešte priaznivá, hneď prvá júnová de-
káda bola veľmi suchá, a preto všetky 
indexy začali výrazne klesať aj na Po-
dunajskej nížine. Indexy SPEI a SPI boli 
na konci júna pod hranicou -2 v Ivan-
ke, Nitre, Piešťanoch, Žihárci a Somo-
tore. V  Somotore SPI dokonca kle-

sol pod hodnotu -3, čo už je skutoč-
ne extrémna hodnota. Z-index bol už 
takmer na  všetkých staniciach počas 
celého mesiaca záporný. Sucho, kto-
ré sa počas celého mesiaca znásobo-
valo, zapríčinilo aj postupný pokles 
CMI. Na Podunajskej nížine bol pokles 
najviac badateľný, z kladných hodnôt 
na  začiatku júna, klesol CMI na  hod-
noty blízke -1. Horšia situácia bola 
na  Východoslovenskej nížine. V  Mil-
hostove CMI v  polovici mesiaca kle-
sol pod hodnotu -2, no v dôsledku vý-
razných jednodňových zrážok neskôr 
stúpol na -0,5. Žiaľ, v Somotore sa vý-
razné zrážky nevyskytli, a  tak tu CMI 
stále klesal a v posledné júnové dni už 
dosiahol hranicu -3, čo je už hodnota 
pre závažné sucho. 

Júl – Po  veľmi suchom júni, ani júl 
nepriniesol dlho očakávané zrážky. 
V  júli bola na  niektorých miestach re-
kordne vysoká priemerná mesačná 
teplota vzduchu, čo v  kombinácii so 
suchým a  slnečným počasím spôso-
bilo ešte výraznejšie prehlbovanie su-
cha. SPI v Milhostove postupne klesol 
až pod -3, na  Podunajskej nížine boli 
indexy SPEI a  SPI prevažne na  úrovni 
-2. Prehlbovanie sucha sa veľmi dob-
re prejavilo aj na indexe CMI.  Na všet-
kých monitorovaných staniciach ten-
to index klesol v priebehu júla pod -2, 
v  Piešťanoch, Somotore a  Žihárci do-
konca klesol už pod hodnotu -3. V Pieš-
ťanoch bola hodnota CMI rovná -3,2 zá-
roveň najnižšou týždennou hodnotou 
tohto indexu od roku 1961. Ako vidíme 
na Obr. 1, v minulosti sa ešte nevyskyt-
la nižšia hodnota CMI ako -3, dokon-
ca ani v rokoch 1990, či  1998. V Žihárci 
hodnota CMI rovná -3,36 je taktiež naj-
nižšia týždenná hodnota od roku 1961, 
podobné sucho bolo len v  roku 2012, 
kedy bola minimálna týždenná hod-
nota CMI -3,35  (Obr. 2). Vývoj indexov 
od začiatku apríla do konca júla na sta-
niciach Somotor a  Hurbanovo je zná-
zornený na Obr. 3 a 4.

ZÁVER
Slovenský hydrometeorologický 

ústav spustil v  tomto roku novú for-
mu operatívneho monitoringu, ktorý 
využíva denne namerané údaje, ako aj 

údaje z predpovedného modelu, na zá-
klade ktorých robí prognózu vývoja su-
cha v nasledujúcom týždni. Monitoring 
má slúžiť predovšetkým pre poľnohos-
podársku prax, ktorá môže byť násled-
kami sucha často výrazne zasiahnutá 
a  takéto informácie jej môžu pomôcť 
vo včasnom reagovaní na  vznikajúci 
vlahový defi cit. 

Na  Podunajskej nížine sa ako su-
chý prejavoval január, avšak defi cit, 
ktorý sa počas neho začal akumulo-
vať bol doplnený vo februári a  vla-
hová bilancia sa pohybovala v  klad-
ných číslach. Nový vlahový defi cit, 
najmä s prihliadnutím nielen na zráž-
ky, ale aj evapotranspiráciu, sa začal 
akumulovať opäť na  začiatku mar-
ca, pričom toto obdobie bolo oveľa 
dlhšie a  ukončené bolo až v  polovi-
ci mája. Nasledovalo takmer mesač-
né obdobie, kedy spadol dostatok zrá-
žok a vlahová bilancia stačila plniť ná-
roky na vodu v krajine. Výnimkou bol 
len západ nížiny, kde bolo toto obdo-
bie dosť nevýrazné a kratšie v porov-
naní s  jej zvyškom. Najväčší defi cit sa 
neskôr začal akumulovať v júni a pre-
trváva až do  súčasnosti, nakoľko me-
siace jún a júl sa vyznačovali veľmi níz-
kymi úhrnmi zrážok, vysokou teplotou 
vzduchu a dlhým slnečným svitom, čo 
podmienilo vysokú evapotranspirá-
ciu. Na  Východoslovenskej nížine sa 
situáciu vyvíjala ešte o niečo negatív-
nejšie, nakoľko suchými už boli aj no-
vember a  december minulého roka. 
Po  krátkom prerušení vo februári sa 
defi cit na tomto území akumuluje ne-
pretržite od  začiatku marca, pričom 
najhoršie je na tom juh a východ níži-
ny. V prípade pokračovania veľmi tep-
lého a  výsušného razu počasia, ktoré 
zaznamenávame aj v auguste, vlahový 
defi cit bude naďalej výrazne narastať.

Používané indexy v priebehu moni-
torovacej sezóny viackrát klesli na úro-
veň hodnôt indikujúce veľmi suché 
a  extrémne podmienky. Hodnoty CMI 
pritom dosiahli aj svoje historické mi-
nimum v Piešťanoch a v Žihárci a zara-
dili sa na 2. miesto od roku 1961. Z po-
hľadu indexu SPEI, nižšie hodnoty sa 
vyskytli počas výrazne suchej jesene 
2011. 
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Stretnutie ČVTVHS, z.s. a SVHS 
na seminári na Medlově

Ing. Pavel Hucko, CSc.

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Bratislava

Býva tradíciou, že raz za  dva roky 
(od  roku 2013) sa na  spoločnom ro-
kovaní stretnú predstavitelia výkon-
ných výborov České vědeckotech-
nické vodohospodářské společnos-
ti (ČVTVHS, z.s., od  1.1.2014 sa spo-
ločnosť považuje za  spolok v  zmysle 
platenej legislatívy ČR) a  Sloven-
skej vodohospodárskej spoločnosti 
(SVHS), člena Zväzu vedeckotechnic-
kých spoločností aby si podiskutovali 
o aktuálnych otázkach vodného hos-

podárstva v  obidvoch republikách, 
ako aj o  aktivitách v  spoločnostiach. 
V rámci ČVTVHS, z.s. došlo v máji 2015 
k zmene, a z toho dôvodu sa pôvod-
ne plánované stretnutie na  Sloven-

sku uskutočnilo 09. – 10. júna 2015 
na Morave v Hoteli Medlov – Fryšava 
pod Žákovou horou pri príležitosti se-
minára „Národní dialog o vodě 2015: 
Retence vody v krajině“. Seminár pri-
pravili Výzkumný ústav vodohospo-
dářský T. G. Masaryka, veřejná výz-
kumná instituce, v spolupráci s ČVTV-
HS, z.s. s podporou Global Water Part-
nership CEE. 

Tradičné, v  poradí už siedme, 
stretnutie českej vodohospodárskej 

verejnosti, zástupcov štátnej sprá-
vy a  samosprávy na  seminári bolo 
zamerané na  dialóg so zameraním 
na  otázky spojené s  retenciou vody 
v  krajine. Vychádzalo sa z  predpo-

kladu, že v  priebehu 21. storočia 
možno očakávať intenzívnejší vý-
skyt extrémnych javov nepriaznivo 
ovplyvňujúcich vodný režim krajiny 
a potreby spoločnosti. Jedná sa naj-
mä o  častejší výskyt povodní a  su-
cha. Otázky, na ktoré sa seminár po-
kúsil hľadať odpovede, týkajúce sa 
tejto oblasti je možné definovať na-
sledovne: Je krajina/spoločnosť pri-
pravená na súčasné a budúce výky-
vy zrážkovej činnosti, zmeny sezón-

neho chodu odtoku a  stále častej-
šie prejavy hydrologického sucha? 
Sú lepšie prírode blízke alebo tech-
nické opatrenia? Možno ich vôbec 
vzájomne porovnávať? Ak plánuje-

Hotel Medlov – Fryšava pod Žákovou horou, zdroj Internet
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me adaptačné opatrenia vieme aké 
ciele chceme nimi dosiahnuť? Doká-
žeme ich kvantifikovať? Ako stano-
viť dlhodobé národné ciele v  kon-
textu medzinárodnej agendy trva-
lo udržateľného rozvoja post2015? 
Ako merať náš pokrok v  ich naplňo-
vaní? a pod.

Program seminára bol podľa progra-
mu rozdelený do  štyroch prednáško-
vých blokov:

1. Blok prednášok: 
Doc.  Ing.  Martin Hanel, Ph.D.  (VÚV 

TGM, v.v.i.) – Klimatická změna a lo-
kality vhodné pro akumulaci povr-
chových vod.

Ing. Pavel Eger (Povodí Ohře, s.p.) – 
Efekt protipovodňových opatření – 
suché nádrže, revitalizace.

Ing.  Libuše Kudrmová, Ing.  Mar-
tin Pavel (Sweco Hydroprojekt, a.s.) 
– Návrh a  vyhodnocení nových re-
tenčních nádrží v České republice.

Ing.  Tomáš Just (AOPK) – Některé 
problémové aspekty vodohospo-
dářských opatření ku podpoře zadr-
žení vody (mimo jiné otázka pozem-
ků pro stavby).

2. Blok prednášok:
RNDr.  Josef V. Datel, Ph.D., Ing.  La-

dislav Kašpárek, CSc., Ing. Adam Vizi-
na, Ph.D. (VÚV TGM, v.v.i.) – Retence, 
ale jaká? Rozdílnost velikosti a funk-
ce složek retence vody v krajině.

doc.  Ing.  Dr.  Tomáš Dostál (ČVUT 
v Praze, FSV) – Retence vody v kra-
jině a říčních nivách.

Mgr.  Pavla Štěpánková, Ph.D., 
Ing.  Jana Uhrová, Ing.  Karel Drbal, 
Ph.D. (VÚV TGM, v.v.i.) – Úvahy nad 
způsoby komplexního řešení vodní-
ho režimu krajiny.

Ing.  Robin Hála (VRV, a.s.) – Plány 
povodí – sestavení programu opa-
tření vedoucího k dosažení cílů.

Ing.  Libor Elleder, Ph.D.  – 140 let 
hydrologické služby.

3. Blok prednášok:
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (Minis-

terstvo zemědělství ČR (MZe ČR)) – 
7. World Water Forum v Korejské re-
publice – jaké bylo a kam směřuje?

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ) – 
Quae sit nostra meta – co je náš cíl?

doc.  Ing.  Zbyněk Kulhavý, CSc. 
( VÚMOP, v.v.i.) – Zemědělské od-
vodnění a  retence vody v  půdním 
prostředí.

4. Blok prednášok:
RNDr. Renata Kadlecová (ČGS) – Re-

bilance zásob podzemních vod.
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (VÚV 

TGM, v.v.i.) – Řízená umělá infi ltrace 
v České republice.

Mgr. Marek Skalický (Vodárna Kára-
ný, a.s.) – Umělá infi ltrace na lokalitě 
Káraný jako nástroj řešení nedostat-
ku podzemní vody pro vodárenské 
využití.

V  úvode seminára privítal jeho 
účastníkov riaditeľ VÚV TGM, v.v.i., 
Mgr. Mark Riedr a Ing. Eva Mlejnská, zá-
stupkyňa ČR v GWP CEE a Prof. Ing. Voj-
těch Broža, DrSc., zástupca ČVTVHS, z.s. 
a  profesor ČVUT. „Národního dialo-
gu o vodě 2015“ sa zúčastnilo cca 120 
účastníkov.

V  úvodnej časti seminára vystú-
pil RNDr.  Tomáš Hrdinka, PhD., ta-
jomník medzirezortnej komisie „VO-
DA-SUCHO“, ktorý informoval o  vzni-
ku a  činnosti tejto komisie. Vo svojej 
prezentácii predstavil „Sloučený do-
kument opatření proti negativním do-
padům sucha a nedostatku vody“, vy-
pracovaný touto komisiou a ktorý bol 
predložený do  Vlády ČR. Cieľom uve-
deného dokumentu je pripraviť rea-
lizáciu a  preventívne opatrenia, kto-
ré povedú k  zabezpečeniu hlavných 
cieľov uvažovaných plánov pre zvlád-
nutie sucha (v  rámci plánovania ob-
lastí vôd) a  vytvoriť informačný zák-
lad pre návrh súhrnnej koncepcie rie-
šenia problematiky negatívnych do-
padov výskytu sucha a  nedostatku 
vody. RNDr.  Jan Hodovský, generál-
ny riaditeľ Povodí Moravy, s.p., vo svo-
jom vystúpení uviedol niekoľkými za-
mysleniami sa problém retencie vody 
v  krajine. Ing.  Jiří Hauptmann, Head 
of Corporate Relation and Public Aff a-
irs zo spoločnosti Heineken prezento-
val problematiku znižovania spotreby 
vody v  procese výroby piva. Uviedol, 
že v skupine Heineken klesla spotreba 
vody od roku 2008 o 23 %. Tieto aktivi-
ty sú súčasťou celkovej stratégie udr-
žateľnosti od  surovín až po  spotrebi-
teľa. Okrem aktivít, ktoré sú zamerané 
na  znižovanie spotreby vody podpo-
ruje spoločnosť Heineken aj environ-
mentálne aktivity, napr. monitorova-
nie mokradí a  i. Úvodnú časť seminá-
ra ukončil svojim vystúpením Ing. Petr 
Vít, predseda spolku Aquarius – Vod-
nář, SAV. Vo svojej prezentácii pou-
kázal na vnímanie problematiky vody 

a vodných pomerov českou verejnos-
ťou. Dotkol sa reakcií komunálnej a sú-
kromnej sféry na  podnety SAV, tiež 
problematiky revitalizácie sídlisk, ve-
rejných aktivít pri plánovaní v  oblas-
ti vôd, aktivít voči úradom Vlády ČR 
a vytvorenia Informačného centa, kto-
rého úlohou by bolo objektívne infor-
movať verejnosť o problematike vod-
ných pomerov, schopnosti krajiny ČR 
zadržiavať vodu, o potrebách a cieľoch 
vodohospodárov a ekológov, ich ape-
lov na verejnosť a pod.

V  prvom bloku prednášok vystú-
pil Doc.  Ing.  Martin Hanel, Ph.D.  (VÚV 
TGM, v.v.i.) s  prednáškou „Klimatická 
změna a  lokality vhodné pro akumu-
laci povrchových vod“. Prezentoval 
v  nej výsledky dvoch projektov TAČR. 
Zo získaných výsledkov vyplýva, že ne-
istoty spojené s  modelovaním dopa-
dov klimatickej zmeny na  hydrologic-
ký režim sú stále veľké, preto je vhodné 
zohľadniť viac variantov budúceho vý-
voja. Na základe analýzy veľkých súbo-
rov simulácií je možné odhadnúť vplyv 
jednotlivých zdrojov neistoty, ktorý je 
rôzny pre rôzne veličiny, ročné obdo-
bie, priestorové rozlíšenie a pod. Pred-
náška Ing. Pavla Egera, riaditeľa závodu 
Terezín (Povodí Ohře, s.p.) „Efekt proti-
povodňových opatření – suché nádrže, 
revitalizace“ bola zameraná na  návrh, 
manipuláciu, posúdenie ekonomic-
kej efektivity a  možnosti ďalšieho vy-
užitia suchých nádrží. Každý návrh vy-
žaduje individuálne posúdenie, je tre-
ba sa vyhnúť zovšeobecňovaniu, treba 
si uvedomiť aké sú ciele (napr. reten-
cia a  zlepšenie hydromorfologického 
stavu vodného toku), v  prípade veľ-
kých stavieb aké sú dopady na  záuj-
mové územie, aká je ekonomická efek-
tivita. Výstavba môže mať vysoké ná-
klady, môže byť časovo náročná a vy-
žaduje majetkoprávne vysporiadanie 
dotknutých pozemkov. V  ďalšom prí-
spevku „Návrh a vyhodnocení nových 
retenčních nádrží v  České republice“ 
Ing. Martin Pavel (Sweco Hydroprojekt, 
a.s.) prezentoval čiastkové výstupy rie-
šenia projektu „Strategie ochrany před 
negativními dopady povodní a  eroz-
ními jevy přírodě blízkými opatření-
mi v  České republice“. Cieľom tohto 
projektu je návrh sústav prírode blíz-
kych protipovodňových a  protieróz-
nych opatrení v prioritných povodiach 
ČR ako podklad pre plánovanie v  ob-
lasti vôd so sprístupnením výsledkov 
cieľovým skupinám užívateľov na ma-
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povom portáli a  poskytnúť nové in-
formačné (dátové) podklady pre ciele-
né skupiny užívateľov. Prvý blok pred-
nášok ukončil Ing.  Tomáš Just (AOPK) 
prednáškou „Některé problémové as-
pekty vodohospodářských opatření 
ku podpoře zadržení vody (mimo jiné 
otázka pozemků pro stavby)“ („K prob-
lémovým aspektům revitalizačních 
a protipovodňových opatření: Pozem-
ky“). Autor uvádza, že získavanie po-
zemkov je dôležitý proces, do ktorého 

je treba vkladať prácu. Tieto aktivity vy-
žadujú motiváciu a  politickú podporu 
zo strany štátu pri nakladaní s pozem-
kami. Dôležitá je aj úzka spolupráca 
s  miestnymi autoritami/obcami. Pre-
zentoval tiež poznatky z  tejto proble-
matiky v Bavorsku.

V druhom bloku prednášok vystúpil 
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.  (VÚV TGM, 
v.v.i.) s prednáškou na tému „Retence, 
ale jaká? Rozdílnost velikosti a  funk-
ce vody v krajině“. V prednáške sa ve-
noval samotnej problematike reten-
cie vody v krajine a prečo ju potrebu-
jeme. Autor uviedol, že existujú rôz-
ne prístupy k  retencii vody v  krajine 
a rôzne druhy retencie. Ich voľba závi-
sí od účelu, pre ktorý chceme zadržať 
vodu v  krajine. Pokiaľ sa hovorí o  re-
tencii vody v krajine je potrebné špe-

cifi kovať aká retencia je pre daný účel 
a v danom mieste najlepšia. Pre kom-
plexné zlepšenie vodných pomerov 
krajiny je potrebné zaistiť diverzifi ká-
ciu aj v  retencii vody (veľkosť, doba 
zdržania) a nesústrediť sa len na jeden 
prístup. Prednáška doc. Ing. Dr. Tomá-
še Dostála (ČVUT v  Praze, FSV) „Re-
tence vody v krajině a říčních nivách“ 
sa venovala problematike retencie 
ako prevencii pred suchom a preven-
cii pred povodňami. V tejto oblasti sú 

vedené diskusie o  protipovodňovej 
ochrane (PPO) a  prevencii, o  kon-
cepciách, o  technických opatreniach 
a opatreniach v krajine. Názory na tie-
to otázky nie sú jednotné. Všeobec-
ne sa predpokladá zásadný vplyv nivy 
a koryta toku na transformáciu povod-
ňovej vlny a rovnako tak sa predpokla-
dá zásadný vplyv charakteru krajiny 
na  vznik povodňovej vlny. Na  druhej 
strane sa zdôrazňuje význam vod-
ných nádrží. Autor konštatuje, že žiad-
ne opatrenie nerieši PPO ani retenciu 
samo o  sebe, je nevyhnutné stanoviť 
priority pre danú oblasť (ochrana prí-
rody, priemysel...). Opatrenia v krajine 
majú zásadný význam u  zrážok s  do-
bou opakovania cca 20 rokov, u  vý-
znamnejších rastie potreba kombi-
nácie s  ďalšími typmi. Zásadnou po-

žiadavkou je obmedzenie výstavby 
v  nivách a  ich ochrana (retencie, mi-
nimalizácia škôd). Nie vždy je možné 
nivu previesť na  prirodzenú (ekono-
mické straty, vlastnícke vzťahy, plav-
ba). Príspevok Mgr.  Pavli Štěpánkové 
„Úvahy nad způsoby komplexního ře-
šení vodního režimu krajiny“ poukazu-
je na  to, že riešenie tejto problemati-
ky je v  súčasnosti rozdelené na: plo-
chu povodí a vodné toky; podľa rezor-
tov; podľa subjektov (napr. podniky 

Povodí, Lesy ČR, ...); programy fi nanco-
vania (MZe ČR, MŽP ČR, ...). Informácie 
o  riešení sú rôznej kvality a  podrob-
nosti, nachádzajú sa u  spracovateľov, 
zaobstáravateľa, na  internete. V  prí-
spevku sa konštatuje, že komplexné 
riešenie vodného režimu krajiny na-
ráža na  relikt členenia problematiky 
na  dva okruhy – vodné toky (opatre-
nia na  vodných tokoch) a  plochu po-
vodia (opatrenia na  poľnohospodár-
skej a  lesnej pôde). Členenie je v  ro-
vine vecnej, inštitucionálnej a  fi nanč-
nej. Druhý blok prednášok uzavrel 
Ing. Robin Hála (VRV, a.s.) prednáškou 
na  téma „Plány povodí – sestavení 
programu opatření vedoucího k  do-
sažení cílů“ („Shrnutí návrhů národ-
ních plánů povodí“). Vo svojej pred-
náške ozrejmil problematiku „transpo-

Rybník Medlov, zdroj Internet
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zice rámcové směrnice o  vodách č. 
2000/60 ES“ (smernica Európskeho 
parlamentu a  Rady 2000/60/ES z  23. 
októbra 2000) pre plánovanie v oblas-
ti vôd (ciele, hierarchia, rozčlenenie, 
kompetencie, spracovanie a  program 
opatrení). Národné plány schvaľuje 
vláda ČR a vybrané časti vydá MZe ČR 
ako opatrenia obecnej povahy.

Po  druhom bloku bola krátka pre-
zentácia Ing.  Libora Elledera, Ph.D.  – 
„140 let hydrologické služby“, v ktorej 
ozrejmil jej históriu v ČR, prečo vznik-
la, a ktorí významní ľudia stáli pri vzni-
ku Hydrografi ckej komisie Království 
českého. Jedným z  nich bol Prof.  A. 
R. Harlacher. Český hydrometeorolo-
gický ústav zriadil v  roku 2012 cenu 
A. R. Harlachera. Cena je udeľovaná 
za  výnimočný prínos k  rozvoju hyd-
rológie a  hydrologickej služby v  čes-
kých krajoch, najmä pri príležitosti vý-
znamných životných jubileí laureátov 
alebo pri príležitosti významných vý-
ročí hydrologickej služby Českej re-
publiky. Cena môže byť udelená i cu-
dziemu štátnemu príslušníkovi, a  to 
najmä za  mimoriadny podiel na  me-
dzinárodnej spolupráci v oblasti hyd-
rológie. V  tomto roku cena udelená 
dvom oceneným: Ing. Ladislav Kašpá-
rek, CSc. (VÚV TGM, v.v.i.) a  Ing.  Jan 
Kubát (ČHMÚ).

Tretí blok prednášok otvoril svo-
jím vystúpením RNDr.  Pavel Punčo-
chář (MZe ČR) s témou „7. World Wa-
ter Forum v Korejské republice – jaké 
bylo a  kam směřuje?“ Dr.  Punčochář 
informoval o  prechádzajúcich „fó-
rach“, prvé bolo v Maroku (Marakech) 
za  účasti 500 delegátov a  posledné 
v  Kórejskej republike (Deagu a  Gye-
ongbuk) za účasti cca 35 000 delegá-
tov, čo svedčí o záujme o problemati-
ku vody. Témy 7. vodného fóra mali 
široké zameranie v  oblasti vody. Ďa-
lej autor prezentoval tému „For a bet-
ter transboundary fl ood risk mana-
gement in the Elbe River basin“, kto-
rú prezentoval na  7. Svetovom fóre 
o  vode. Ďalšou prezentáciou bola 
prednáška RNDr.  Jana Daňhelky, 
Ph.D.  (ČHMÚ) „Quae sit nostra meta 
– co j e náš cíl?“. Autor sa v  prezen-
tácii zaoberal koncepciami a  ich cieľ-
mi, cieľmi vodného hospodárstva. 
Za  prvotný cieľ vodného hospodár-
stva možno považovať zaistenie vody 
pre potreby jednotlivcov a ich udrža-
teľnosť v  zmysle údržby a  technické-
ho stavu zariadení, ďalej zaistiť do-

statočne kvalitný stav povrchových 
vôd pre vodné ekosystémy a  rekreá-
ciu a zaistiť správne využitie a udrža-
teľnosť povrchových a  podzemných 
vôd. Dotkol sa tiež otázok ako rie-
šiť svetové problémy s  vodou,  zvlád-
nutie povodňového rizika a  ako pri-
spieva plnenie národných cieľov k rie-
šeniu globálnych cieľov. Tento blok 
uzavrel doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. 
(VÚMOP, v.v.i.) s prednáškou na tému 
„Zemědělské odvodnění a  retence 
vody v půdním prostředí“. Autor uvie-
dol, že na  zvládnutie extrémnych ja-
vov sucha / povodní je treba diferen-
covať účinky opatrení (zadržiavať/od-
vádzať), využiť potenciál celej plochy 
povodí (pôdy), uplatňovať regulá-
cie odtoku pomocou nádrží, zacho-
vať produkčných funkcií (poľnohos-
podárstvo), poznať prednosti a  rizi-
ká opatrení a  dodržiavať zásady pre-
vádzky (údržba, opravy).

Štvrtý blok prednášok otvorila 
RNDr. Renata Kadlecová (ČGS) s pred-
náškou „Rebilance zásob podzem-
ních vod“. Autorka prezentovala vý-
sledky projektu, ktorý sa rieši v obdo-
bí 07/2010 – 12/2015. Cieľom projektu 
je spracovanie podkladov pre hodno-
tenie kvantitatívneho stavu útvarov 
podzemných vôd, vrátane zjednodu-
šeného výpočtu prírodných zdrojov 
podzemných vôd u 55 hydrogeologic-
kých rajónov (HGR), ktoré doposiaľ ne-
boli v pravidelnej hydrologickej bilan-
cii, prehodnotenie zásob podzemných 
vôd na  1/3 území ČR, príprava meto-
dickej a  organizačnej platformy pre 
systémové hodnotenie zásob pod-
zemných vôd, v hodnotených HGR na-
stavenie podmienok odberu podzem-
ných vôd a  ich kvantitatívnej a  kvali-
tatívnej ochrany. Projekt nadväzuje 
na systematické regionálne prieskumy 
ukončené v  90. rokoch 20. storočia. 
Na túto prednášku nadväzovala pred-
náška doc.  RNDr.  Zbyňka Hrkala, CSc. 
(VÚV TGM, v.v.i.) „Řízená umělá infi l-
trace v České republice“, ktorá prezen-
tovala históriu využitia umelej infi l-
trácie v ČR a riešenie projektu z OPŽP 
„Umělá infi ltrace jako nástroj proti do-
padu klimatické změny“ (riešenie 2011 
– 2015). Vo svojej prednáške autor na-
značil ako a kde zriaďovať umelú infi l-
tráciu, prezentoval perspektívne úze-
mia v ČR pre jej zriadenie a predstavil 
výsledky prác na pilotných lokalitách. 
Uviedol umelú infi ltráciu ako adaptač-
ný nástroj na  jej začlenenie do  proti-

povodňovej ochrany a na zníženie ne-
gatívnych dopadov sucha na  vodné 
hospodárstvo. Poslednou prednáškou 
vo štvrtom bloku bola prednáška 
Mgr.  Mareka Skalického (Vodárna Ká-
raný, a.s.) „Umělá infi ltrace v  lokalitě 
Káraný jako nástroj řešení nedostat-
ku podzemní vody pro vodárenské vy-
užití“. Umelá infi ltrácia je unikátnym 
systémom, ktorý dokáže istým spôso-
bom reagovať na  klimatické extrémy. 
Jej účelom môže byť spomalenie od-
toku povrchových vôd, ale predovšet-
kým vytvorenie zásoby kvalitnej pitnej 
vody pre trvalé vodárenské využíva-
nie, či neskoršie využitie v období su-
cha. Riadenie zavodnenie kolektoru, 
ktorý je vodárensky využívaný má dva 
zásadné aspekty, a to vyvoláva zväčše-
nie dynamických zásob podzemných 
vôd a  premenou povrchovej vody 
na vodu podzemnú dôjde k  jej výraz-
nému zlepšeniu v  oblasti fyzikálnych, 
chemických i  biologických vlastností. 
Obidva tieto aspekty sú veľmi efektív-
ne využité pri umelej infi ltrácii v Kára-
ném, ktorá ako najväčšia umelá infi l-
trácia v ČR nepretržito funguje už viac 
než 45 rokov.

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 vodohos-
podármi obidvoch krajín, o  poskyto-
vaní odborných publikácií a poznatkov 
z  organizovania odborných poduja-
tí. V  neposlednom rade ide o  získava-
nie nových vedomostí o vodnom hos-
podárstve v Českej republike a na Slo-
vensku zástupcami obidvoch odbor-
ných spoločností. Na  tohtoročnom 
stretnutí sa konzultovali aj možnosti 
spoločného organizovania odborných 
akcií v  budúcnosti. Kolegom z  ČVTVS, 
z.s. ďakujeme za  pozvanie na  seminár 
a  príjemnú atmosféru pri spoločnom 
rokovaní. 

Prezentácie z  „Národního dialo-
gu o  vodě 2015: Retence vody v  kra-
jině“ sú dostupné na webovej stránke: 
http://www.vuv.cz/index.php/cz/ak-
tuality/form_aktuality/158, prípadne 
u autora článku.

REFERENCIE:
http://www.vuv.cz/index.php/cz/

aktuality/form_aktuality/158
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ÚVOD 
V  rámci projektu APVV-0372-12, riešeného na  Kated-

re zdravotného a  environmentálneho inžinierstva, sa vyu-
žívajú aj softwarové systémy určené na  simulovanie pro-
cesov prebiehajúcich v  objektoch stokových sietí. Jednou 
z  možných aplikácií pre simulovanie týchto objektov je aj 
software Ansys, ktorý je súčasťou CEIPO laboratória (Cen-
trum excelentnosti protipovodňovej ochrany) umiestnené-
ho na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinier-
stva. Software Ansys obsahuje škálu softwarových nástrojov 
určených na matematické modelovanie prúdenia, turbulen-
cie, prenosu tepla a rôznych reakcií. 

Znalosti o  prúdení kvapalín sú z  hľadiska optimalizácie 
zariadenia veľmi dôležité. Konštrukcia a vývoj nových zaria-
dení je veľmi zdĺhavá a  nákladná záležitosť. Optimalizácia 
je zväčša uskutočňovaná s ohľadom na cenu, technologic-
ké možnosti výroby a na parametre zariadenia. V poslednej 
dobe sa čoraz viac uplatňujú moderné numerické metódy, 
a  to ako pre výpočet deformácií pomocou metódy koneč-
ných prvkov, tak aj pre modelovanie prúdových polí pomo-
cou metódy konečných objemov. Podmienkou reálneho 
využitia modelovania je gnozeológia matematického a nu-
merického modelovania, ktorá je v  tomto článku načrtnu-
tá v rozsahu potrebnému k expertnému rozhodovaniu a ini-
cializovaniu tohto procesu.

DYNAMICKÉ MODELOVANIE
Modelovanie fyzikálnych javov je úzko spojené s mode-

lovaním určitej formy pohybu matematickými prostriedka-
mi. Pohyb tekutín súvisí s riešením rôznorodých problémov, 
ktoré sú dané fyzikálnymi modelmi. Medzi ne patria naprí-
klad laminárne a turbulentné prúdenie, stlačiteľné a nestla-
čiteľné prúdenie, stacionárne, nestacionárne a  prechodné 
prúdenie, prenos tepla, prirodzená a  zmiešaná konvekcia, 
prenos chemických látok a  chemických reakcií, viacfázové 
prúdenie, prúdenie s voľnou hladinou, prúdenie s poľnými 
časticami, bublinami, prípadne kvapkami, prúdenie pórovi-
tým prostredím a iné.

Matematický model spočíva v defi nícií a determinovaní 
vyššie uvedených problémov. Vzhľadom na to, že sa jedná 
o deje rovinné, dvojrozmerné, osovo symetrické alebo troj-
rozmerné a  časovo závislé, sú popísané sústavou parciál-
nych diferenciálnych rovníc, ktoré je potrebné rozšíriť nu-
merickými metódami. 

Veľmi dôležité je zostrojenie správneho výpočtového 
modelu, ktorý obsahuje matematické, fyzikálne a  technic-
ké princípy. Pre tieto modely je nutné určiť všetky vstup-
né údaje softwaru, ktoré sú potrebné pre model. Vo všet-
kých fázach vytvárania týchto modelov je potrebná opätov-
ná kontrola vstupných údajov. V  týchto modeloch musia 
byť rozčlenené všetky informácie o geometrii (dvojrozmer-
ne alebo trojrozmerné útvary), údaje o pôsobení vonkajších 
síl, fyzikálne údaje (informácie o prúdiacom médiu).

Dynamické modelovanie je postavené na určujúcich rov-
niciach prúdenia, ktoré vychádzajú z troch základných prin-
cípov – zachovanie hmotnosti, zachovanie hybnosti a  za-
chovanie energie.

INTERPOLAČNÉ POSTUPY
Ansys fl uent ukladá zložky rýchlosti a  skalárnej veličiny 

v  geometrických stredoch konečných objemov, ktoré sú 
defi nované sieťou. Z  dôvodu výpočtového procesu je po-
trebné tieto hodnoty určiť na  hraniciach konečných obje-
mov. Tieto hodnoty sú získané interpoláciou a je možné vy-
brať z troch typov interpolačných postupov od najnepres-
nejšej mocninovej interpolácie, cez kvadratickú interpolá-
ciu (quick) po integráciu druhého rádu (druhej diferencie).

Pri veľkých zmenách tlaku a prietoku je vhodné rozpočí-
tať úlohu s najmenším radom presnosti a až po niekoľkých 
iteráciách je vhodné využiť presnejšie iterácie. Tieto princí-
py sa vyjadrujú formou rovnice kontinuity, pohybových rov-
níc a rovnice energie. Formulujú sa ako systém parciálnych 
diferenciálnych rovníc (Navier- Stokesove rovnice).

MODELOVANIE PRÚDENIA V BLÍZKOSTI STIEN 
(STENOVÁ FUNKCIA)

Modelovanie prúdenia pri stene ovplyvňuje presnosť nu-
merického riešenia v celej oblasti. V blízkosti stien sa rieše-
né premenné rýchlo menia, výrazne sa tu uplatňuje prenos 
hybnosti a  skalárnych veličín. Turbulencia je tesne pri ste-
nách potlačovaná, a vo vonkajšej časti medznej vrstvy však 
dochádza k výraznej produkcii turbulentnej kinetickej ener-
gie v dôsledku Reynoldsových napätí a gradientu stredných 
rýchlostí. Experimenty ukázali, že oblasti pri stenách (medz-
né vrstvy) môžu byť rozdelené na viacero častí. Bezprostred-
ne pri stene sa nachádza viskózna (laminárna) pod vrstva, 
prúdenie je tu skoro laminárne a molekulárna viskozita má 
dominantný vplyv na  prenos hybnosti, tepla a  hmotnos-
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ti. Vonkajšia časť medznej vrstvy sa označuje ako plno tur-
bulentná vrstva. Dominantným procesom je tu turbulencia. 
Medzi laminárnou pod vrstvou a plno turbulentnou vrstvou 
sa vyskytuje prechodná vrstva, kde sa rovnakou mierou 
uplatňujú účinky molekulárnej viskozity a aj turbulencie.

Prúdenie v blízkosti steny sa modeluje dvoma spôsobmi:
–  Použitím stenovej funkcie (wall function) pomocou kto-

rej sa preklenie oblasť laminárnej pod vrstvy a  precho-
dovej pod vrstvy, kde sa uplatňuje molekulárna a aj tur-
bulentná viskozita. (Oblasť medzi stenou a oblasťou plne 
vyvinutého turbulentného prúdenia).

–  Modelovanie prúdenia pri stene (near wall modeling) 
vrátane viskóznej pod vrstvy v súvislosti s jemnosťou sie-
te. 

  Štandardné stenové funkcie umožňujú dostatočné pres-
né riešenie pri veľkých Reynoldsových číslach. Nerovno-
vážna stenová funkcia rozširuje možnosť aplikácie steno-
vej funkcie na prípady, keď je prúdenie vystavené účin-
kom tlakového gradientu a nerovnováhe.
Tento prístup nie je vhodný, pokiaľ sa prúdenie líši od ide-

álnych predpokladov, na ktorých je metóda stenovej funk-
cie založená. Jedná sa napríklad o:
–  prúdenie s nízkym Reynoldsovým číslom, veľký vplyv ste-

ny (napríklad prúdenie úzkou štrbinou, prúdenie veľmi 
viskóznych tekutín, prúdenie s malou rýchlosťou),

–  silný tlakový gradient vedúci k odtrhnutiu medznej vrs-
tvy,

–  významné pôsobenie objemových síl (odstredivé sily, 
prúdenie v blízkoti rotujúceho disku, Archimedove sily),

–  trojrozmerné prúdenie v blízkosti stien (Ekmanová špirá-
la, silno zakrivená medzná vrstva).
Pokiaľ charakter prúdenia odpovedá niektorému z hore 

uvedených prípadov a  pokiaľ je nutné tieto javy zahrnúť 
do riešenia, potom je nutné pristúpiť k podrobnému mode-
lovaniu stenového prúdenia (near wall modeling).

MODELOVANIE ŠÍRENIA TEPLA
Teplo ako forma energie môže byť prenášané 3 základ-

nými spôsobmi:
–  Kondukciou (vedením)
–  Konvekciou (prúdením)
–  Radiáciou (sálaním)

Jedným zo základných pojmov z oblasti šírenia tepla je 
teplotné pole. Jedná sa o  druh pola, ktoré udáva rozlože-
nie teplôt v určitom časovom okamžiku vo všetkých bodoch 
sledovaného okamžiku. Ďalšie pojmy v základnej termino-
lógie vedenia tepla sú pojmy ako napr. teplotný gradient, 
ktorý predstavuje vektorovú veličinu, ktorá udáva zmenu 
teploty v smere normály k izotermickému povrchu, tepelný 
tok, ktorý prestavuje množstvo tepelnej energie prenesenej 
za jednotku času alebo hustota tepelného toku, ktorá vyjad-
ruje tepelný tok na jednotku plochy.

KONDUKCIA
Kondukcia vzniká v dôsledku pohybu štruktúrnych častíc 

hmoty (molekúl). V čistej forme existuje iba pri látkach pev-
ného skupenstva. V tekutinách existuje iba za predpokladu, 
že je vplyv pohybu tekutiny na prenos tepla zanedbateľný. 

Obr. 1 Riešenie algoritmov v programe FLUENT

SOFTWARE ANSYS
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Vo všetkých ostatných prípadoch prispieva k prenosu tepla 
aj konvekcia spolu s radiáciou.

KONVEKCIA
Šírenie tepla konvekciou je na rozdiel od kondukcie spo-

jené s  pohybom tekutín okolo alebo pozdĺž steny, ktorou 
teplo prechádza. V  praxi neexistuje v  čistej podobe. Vo 
vnútri prúdiacej tekutiny, rovnako ako na  rozhraní tekuti-
ny a pevnej steny je šírenie tepla vždy sprevádzané konduk-
ciou. Výpočet prenosu tepla je oproti výpočtu kondukcie 
sťažený o  potrebu zakomponovať do  výpočtu okrem rov-
níc z oblasti šírenia tepla ešte aj rovnice z oblasti hydrody-
namiky.

Pokiaľ je tekutina zohrievaná a jej hustota sa mení v závis-
losti na teplote, môže v dôsledku rozdielov hustôt a pôso-
bením tiažového zrýchlenia dôjsť k prúdeniu, ktoré sa ozna-
čuje ako zmiešaná (prirodzená) konvekcia. Význam vztlako-
vých síl pri zmiešanej konvekcii sa posudzuje pomocou po-
meru Grashofova a druhej mocniny Reynoldsovho čísla 

[1]

 –  vztlakové sily významne ovplyvňujú prúdenie 
v oblasti

 – vztlakové sily sa zanedbávajú

PRENOS TEPLA V TEKUTINÁCH
Hore uvedené princípy kondukcie a konvekcie sa v reál-

nych podmienkach vyskytujú súčasne a riešia sa komplex-
ne. Matematicky model prenosu tepla tým pádom vychádza 
zo zákona zachovania hmoty, zákona zachovania hybnos-
ti a rovnice energie. Rovnica energie je formálne podobná 
predchádzajúcim rovniciam a za predpokladu turbulentné-
ho prúdenia je defi novaná nasledovnou rovnicou

kde

  je celková energia, ktorá je súčtom vnú-
tornej a kinetickej energie.

  je súčiniteľ molekulovej teplotnej vodivos-
ti, λt je súčiniteľ turbulentnej teplotnej vo-
divosti.

VIACFÁZOVÉ MODELY PRÚDENIA 
VIACFÁZOVÉ MODELY PRÚDENIA VŠEOBECNE

Veľké množstvo aplikácií v  prírode ako aj v  priemyslo-
vých technológiách sa týka kombinácií rôznych fáz, pričom 
pojmom fáza sa rozumie plyn, kvapalina alebo tuha látka. 
V multifázovom prúdení je fáza defi novaná ako identifi ko-
vateľná trieda materiálu, ktorý má čiastočnú inertnú odozvu 
na  interakciu s prúdením a potenciálom poľa, v ktorom sa 
vyskytuje. Napríklad pevné častice rôznych veľkostí rovna-
kého materiálu môžu byť považované za rôzne fázy, preto-
že každé zoskupenie častíc s rovnakou veľkosťou majú po-
dobné dynamické vlastnosti v prúdovom poli. Do viacfázo-

vého prúdenia zahrňujeme riešenia takých dejov, akými sú 
kavitácia, aerácia, vlnenie vodnej hladiny, extrakcia, emuli-
zifi kácia, separácia, homogenizácia, premiešavanie, hydrau-
lická doprava, sedimentácia, fl otácia, cyklóny, pneumatická 
doprava, sila, spaľovanie, odparovanie a iné.

V praxi je možné pracovať s rôznymi variantmi viacfázo-
vého systému. Tieto varianty sú uvedené v  nasledujúcom 
prehľade.

Plyn – kvapalina alebo kvapalina – kvapalina
–  Prúdenie bublín plynu alebo veľkých kvapiek kvapaliny 

v spojitom prostredí
–  Prúdenie kvapiek v spojitej fáze plynu
–  Pomalé prúdenie veľkých bublín
–  Prúdenie s  voľnou hladinou, s  jasne defi novanou hladi-

nou

Plyn – pevná látka
–  Prúdenie pevných častíc v plyne
–  Pneumatická doprava
–  Fluidizačné pole

Kvapalina – pevná častica
–  Prúdenie kalu
–  Sedimentácia

Trojfázové prúdenie
–  Kombinácia hore uvedených variantov

EULER – LAGRANEROV PRÍSTUP RIEŠENIA
Poznáme dva základné postupy modelovania viacfázo-

vého prúdenia a to Euler – Lagranerov prístup riešenia a Eu-
ler – Eulerov prístup riešenia. Pri Euler – Lagranerov meniť 
moment, hmotu prístupe riešenia tekutá fáza je uvažova-
ná ako kontinuum a je riešená Navier – Stokesovými rovni-
cami, zatiaľ čo dispergovaná časť (častice) je riešená stopo-
vaním veľkého počtu častíc, bublín alebo kvapiek v prúdo-
vom poli. Táto dispergovaná fáza môže a energiu na spo-
jitú fázu. Základným predpokladom je, že v tomto modeli 
sa dispegovaná fáza stáva malým objemovým zlomkom, 
 avšak pre hmotnosť, respektíve hmotnostný prietok to ne-
musí platiť (Qm,častíc ≥ Qm,tekutiny). Trajektórie častíc alebo kva-
piek sú počítané individuálne v  preddefi novaných inter-
valoch behom výpočtu spojitej fázy. Toto umožňuje mo-
delovať prúdenie častíc v  sprejoch, sušičkách, spaľovanie 
kvapalných palív a častice ovplyvňované prúdením. Tento 
prístup riešenia je vhodný pre modelovanie zmesí kvapa-
lina – kvapalina, fl uidizačného poľa a ďalších aplikácií kde 
objemový zlomok druhej fázy nie je zanedbateľný.

EULER – EULEROV PRÍSTUP RIEŠENIA
Rôzne fázy sú matematicky riešené ako vzájomne sa pre-

stupujúce kontinua. Pretože objem jednej fázy nie je pre-
krytý objemom druhej fázy, je zavedený pojem objemové-
ho zlomku fázy. Tieto objemové zlomky sa predpokladajú 
ako spojité funkcie v čase a priestore a ich súčet je rovný 1. 
Rovnice sú zadefi nované pre každú fázu.

VIACFÁZOVÉ MATEMATICKÉ MODELY
Umožňujú modelovanie väčšieho počtu oddelených, ale 

vzájomne sa ovplyvňujúcich sa fáz. Fázy môžu byť kvapalné, 
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plynné a pevné v rôznych kombináciách. V súčasnosti roz-
poznávame tri základné multifázové modely.

– VOF MODEL
Je vhodný pre vrstvené prúdenie a prúdenie s voľnou hla-

dinou. Týmto modelom sa môže riešiť prúdenie dvoch ale-
bo viacero nezmiešateľných kvapalín pomocou pohybovej 
rovnice a sledovaním objemového zlomku každej kvapaliny 
v oblasti. Typické aplikácie zahrňujú predpoveď odtrhnutia 
prúdu, pohyb veľkých bublín v kvapaline, pohyb kvapaliny 
za hrádzou a ustálené alebo neustálené sledovanie akých-
koľvek rozhraní kvapalina-plyn.

– MODEL ZMESI (mixture model)
Je zjednodušený viacfázový model, ktorý sa dá použiť 

k modelovaniu viacfázového toku, kde sa jednotlivé fázy po-
súvajú rôznou rýchlosťou. Predpokladá sa ale lokálna rov-
nováha na  krátkej priestorovej časti. Väzba medzi časťami 
musí byť silná. Toho sa môže tiež využiť k modelovaniu ho-
mogénneho viacfázového prúdenia s  veľmi silnou väzbou 
a fázami pohybujúcimi sa rovnakou rýchlosťou. Model zme-
si môže modelovať n-fázu (tekutina alebo častica) riešením 
pohybovej rovnice, rovnice kontinuity, rovnice energie pre 
zmesi, rovnice objemového zlomku pre druhú fázu (disper-
govanú) a algebrického výrazu pre relatívne rýchlosti. Typic-
ká aplikácia zahrňuje sedimentáciu, cyklónové separátory, 

častice s nízkym zaťažením a bublinkové prúdenie, kde ob-
jemový zlomok plynu je nízky.

– EULEROV MODEL
Dovoľuje modelovanie viacnásobných oddelených inte-

raktívnych fáz. Fáze môžu byť tekutina, plyn a pevné látky 
v  nejakej kombinácií. Pri Eulerovom multifázovom modeli 
je počet ďalších fáz limitovaný iba požiadavkami na pamäť 
a konvergenciu riešenia. To znamená, že je možné modelo-
vať ľubovoľný počet ďalších fáz, pokiaľ je k dispozícii dosta-
točná pamäť počítača.

ZÁVER
Počítačové simulácie v aplikácií na objekty zdravotno-in-

žinierskych stavieb, zvlášť objekty stokových sietí, sú z hľa-
diska využitia v praxi signifi kantné a tomuto procesu je po-
trebné venovať zvýšenú pozornosť. Objekty na  stokových 
sieťach sú v  súčasnosti projektované viac-menej na  zákla-
de empirických vzťahov, ktoré sa môžu verifi kovať pomo-
cou matematických modelov za účelom zlepšenia či už pre-
vádzkových pomerov alebo aj za účelom zlepšenia environ-
mentálneho vplyvu na recipient počas povodní.
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O pitnej vode na Slovensku 
s Ing. Karolom Munkom, PhD.

Nedostatok zrážok počas leta spôsobil, že sa na nás obracalo veľa novinárov a pýtali sa, aké môže mať sucho vplyv na kvalitu 

pitnej vody. Naliehavosť otázok nás inšpirovala osloviť odborníka z Oddelenia technológie úpravy vody Ing. Karola Munku, 

PhD. z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, aby nám zodpovedal, aké sú vlastnosti pitnej vody, aké sú jej zdroje, ako 

sa upravuje alebo aká voda je vo vodovodoch na území Slovenska.

 Aké musí spĺňať požiadavky 

kvalitná pitná voda podľa platnej le-

gislatívy?

Kvalitná pitná voda okrem toho, 
že musí spĺňať požiadavky podľa 
platnej legislatívy (nariadenie vlády 
č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovu-

jú požiadavky na vodu určenú na ľud-
skú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na  ľudskú spotrebu v  znení 
neskorších predpisov), musí obsaho-

vať určité rozpustené (minerálne) lát-
ky, aby bola zdraviu prospešná. Pre 
túto vlastnosť vody sa používa špe-
cifický výraz „biologická hodnota pit-
nej vody“. Pri hodnotení kvality pitnej 
vody musíme principiálne vychádzať 
z dvoch hľadísk: prvé predstavuje ne-

prítomnosť látok zdraviu škodlivých 
a  druhé zase prítomnosť látok zdra-
viu prospešných. Látky prospešné 
zdraviu rozdeľujeme na  makroele-

menty (vápnik, horčík, sodík, draslík, 
kremík) a  mikroelementy (mangán, 
meď, železo, zinok, selén, jód a  ďal-
šie). Medzinárodná organizácia vodá-
renských spoločností (IWA) vyhlásila 
v  r. 2005 tzv. Bonnskú chartu o  bez-
pečnej pitnej vode. Jej hlavný cieľ 

stručne vyjadruje heslo: „Dobrá, zdra-
votne bezpečná pitná voda, ktorá 
má dôveru spotrebiteľa. Voda, ktorú 
možno nielen bez obáv piť, ale u kto-

„Výhradné spoliehanie sa na kontrolu kvality pitnej vody u spotrebiteľa 
sa v  súčasnosti už nepovažuje za  dostatočný spôsob zabezpečenia 
zdravotnej bezchybnosti pitnej vody.“ hovorí Ing. Munka.

Vodná nádrž Klenovec
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Rozhovor

rej spotrebiteľ zároveň oceňuje jej es-
tetickú kvalitu“.

 Ako vie bežný spotrebiteľ ur-

čiť alebo posúdiť vlastnosti pitnej 

vody?

Bežný spotrebiteľ dokáže do  urči-
tej miery posúdiť organoleptické vlast-
nosti vody, medzi ktoré sa zaraďuje 
teplota, farba, zákal, pach a  chuť. Or-
ganoleptickými vlastnosťami sa rozu-
mejú také vlastnosti, ktoré sú zistiteľné 
zmyslovými orgánmi a vtedy hovoríme 
o  senzorickej analýze. Kvalitná pitná 
voda musí byť číra, bez zákalu a pachu 
a  s  teplotou v  rozmedzí 8 – 12°C. Pre 
príjemnú chuť pitnej vody sú anorga-
nické zložky v  určitej optimálnej kon-
centrácií a pri ich vhodnom pomernom 
zastúpení nevyhnutné. 

Z  anorganických zložiek sú v  pitnej 
vode žiaduce hydrogénuhličitany, váp-
nik a horčík, pretože pozitívne ovplyv-
ňujú chuť vody. Naviac, prítomnosť 
vápnika a horčíka vo vode v požadova-
ných koncentráciách je veľmi význam-
ná aj zo zdravotného hľadiska. Pod-
ľa viacerých autorov je zo zdravotné-
ho hľadiska žiaduce, aby koncentrácia 
vápnika sa v  pitnej vode pohybovala 
v rozmedzí 40 – 80 mg/l, koncentrácia 
horčíka 20 – 30 mg/l a sumárna látko-
vá koncentrácia vápnika a horčíka bola 
2 – 4 mmol/l. Zvyšovanie celkovej mine-
ralizácie pitnej vody s dôrazom na kon-
centráciu vápnika, horčíka a  hydrogé-
nuhličitanov asi do  200 mg/l zlepšuje 
organoleptické vlastnosti vody.

 Aké typy vôd sa dostávajú 

do vodovodov v jednotlivých oblas-

tiach Slovenska a aké môžu byť roz-

diely v ich kvalite?

Na  Slovensku je pitná voda dodá-
vaná verejnými vodovodmi získavaná 
z  80  % z  podzemných vodárenských 
zdrojov a 20  % tvoria povrchové vodá-
renské zdroje. Na Slovensku sa nachá-
dza veľa prameňov, najmä v horských 
oblastiach, ktoré sú vhodné na zásobo-
vanie. Voda z nich má veľmi dobrú kva-
litu, ktorá spĺňa požiadavky na  pitnú 
vodu. Zabezpečuje sa iba dezinfekciou 
bez akejkoľvek ďalšej úpravy. Toto pla-
tí aj pre vodárenské zdroje situované 
v  oblasti Žitného ostrova, ktorý je na-
šou najväčšou zásobárňou pitnej vody. 
Niektoré podzemné vodárenské zdroje 
nachádzajúce sa najmä na  západnom 
a východnom Slovensku, majú zvýšený 
obsah železa a mangánu. Takéto vody 

sa upravujú odpovedajúcim technolo-
gickým postupom a  po  úprave voda 
spĺňa požiadavky na  kvalitu pitnej 
vody. Niektoré podzemné vody, najmä 
na  strednom Slovensku majú zvýšený 
obsah oxidu uhličitého, ktoré sa upra-
vujú na odkysľovacích hmotách.

Povrchové zdroje tvoria vodárenské 
nádrže a priame odbery vody z tokov. 
Povrchové vody sa v porovnaní s pod-
zemnými vodami obvykle vyznačujú 
nižšou mineralizáciou, vyššími koncen-
tráciami nerozpustených látok a  kyslí-
ka, malým obsahom oxidu uhličitého, 
menšími koncentráciami železa a man-
gánu a vyššou koncentráciou organic-
kých látok, ktorých charakter je rôzny 
v závislosti podľa pôvodu vody. Taktiež 
počet mikroorganizmov v  povrchovej 
vode býva v  porovnaní s  podzemný-
mi vodami podstatne vyšší a biologic-
ké oživenie je rozmanitejšie. Povrcho-
vé vody, ktoré sa používajú na  záso-
bovanie obyvateľstva pitnou vodou sa 
vždy upravujú, aby upravená voda spĺ-
ňala požiadavky na kvalitu pitnej vody.

 Aké technologické postupy sa 

využívajú na úpravu vody?

Úprava vody je komplex technolo-
gických postupov, ktorými sa zlepšuje 
kvalita surovej (podzemnej, povrcho-
vej) vody v  mikrobiologických, biolo-
gických, fyzikálnych, chemických a  rá-
diologických ukazovateľoch za účelom 
získania zdravotne bezpečnej pitnej 
vody. Voľba účinného technologické-
ho postupu závisí od  zloženia a  kon-
centrácií látok prítomných v  surovej 
vode. Pre menej kontaminované vody 
sa používa jednoduchá fyzikálna a che-
mická úprava a  dezinfekcia (rýchla fi l-
trácia alebo odkysľovanie a  dezinfek-
cia, odkysľovanie alebo odstránenie 
plynných zložiek prevzdušnením, na-
sýtenie vody kyslíkom a  dezinfekcia). 
Na  úpravu kontaminovanejších vôd 
sa využíva fyzikálna a  chemická úpra-
va a  dezinfekcia (koagulácia, fl okulá-
cia, usadzovanie, fi ltrácia, dezinfekcia 
– jednostupňová alebo dvojstupňová 
úprava; pomalá biologická fi ltrácia).

V  úpravniach vody na  Slovensku, 
ktoré upravujú povrchovú alebo pod-
zemnú vodu na pitnú vodu, sa využíva-
jú technologické postupy úpravy vody 
akými sú prevzdušnenie vody (odstra-
ňovanie plynných zložiek ako napr. ra-
dón, sulfán, oxid uhličitý a obohacova-
nie podzemnej vody kyslíkom), odkys-
ľovanie (chemický spôsob, odstraňo-

vanie oxidu uhličitého prietokom vody 
cez vrstvu polovypáleného dolomi-
tu), pomalá biologická fi ltrácia (úprava 
vody prebieha v tzv. biologickej blane, 
čo je asi 40 cm horná vrstva fi ltračné-
ho piesku, ktorá je intenzívne oživená 
mikroorganizmami a  riasami a  dochá-
dza na  nej k  odstraňovaniu mikrobio-
logického oživenia, dusíkatých a orga-
nických látok, hrubších a  jemnejších 
suspenzií a  koloidov), jednostupňo-
vá a  dvojstupňová úprava (dávkova-
nie koagulantu a  jeho homogenizácia 
s vodou, fl okulácia, usadzovanie, rých-
la fi ltrácia cez vrstvu fi ltračného piesku; 
odstraňovanie železa a mangánu, mik-
robiologického a biologického znečis-
tenia, farby, zákalu, suspenzií a  kolo-
idov, v  menšej miere organických lá-
tok). Posledným stupňom úpravy vody 
je dezinfekcia (zdravotné zabezpeče-
nie vody). Niektoré podzemné vody sa 
upravujú aj v podloží (metóda in situ). 
Každým z  týchto technologických po-
stupov úpravy vody sa dostáva do ve-
rejných vodovodov pitná voda poža-
dovanej kvality a  súčasne nedochá-
dza k  zmenám v  minerálnom zložení 
takto upravených vôd. Kvalita upravo-
vanej vody po  jednotlivých technolo-
gických stupňoch ako aj kvalita pitnej 
vody na odtokoch z úpravní vôd je pra-
videlne kontrolovaná a za účelom do-
sahovania požadovanej kvality pitnej 
vody sú aj jednotlivé technologické 
stupne v úpravniach vody prevádzko-
vané v optimálnych rozsahoch techno-
logických parametroch. 

 Čo by nemala obsahovať pitná 

voda a  čo v  prípade prekročenia li-

mitov pre kvalitu vody?

V pitnej vode by nemalo dochádzať 
k prekračovaniu limitov pre ukazovate-
le kvality vody, ktoré sú limitované naj-
vyššou medznou hodnotou. Najvyššia 
medzná hodnota je hodnota zdravot-
ne významného ukazovateľa kvality 
pitnej vody, ktorej prekročenie vyluču-
je použitie vody ako pitnej. Pitná voda 
dodávaná verejnými vodovodmi musí 
spĺňať limity ukazovateľov pitnej vody 
ustanovené nariadením vlády. V  prí-
pade, ak dôjde k  prekročeniu limitov 
ukazovateľov ustanovených medznou 
hodnotou a  najvyššou medznou hod-
notou, je prevádzkovateľ povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť prí-
slušnému regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva, zistiť príčiny ne-
splnenia limitných hodnôt a prijať ne-
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vyhnutné nápravné opatrenia na  ob-
novenie kvality vody a  do  obnovenia 
kvality vody vykonávať opatrenia na-
riadené regionálnym úradom verejné-
ho zdravotníctva. Z výsledkov monito-
rovania kvality pitnej vody na  Sloven-
sku vyplýva, že ojedinele prekračova-

nými ukazovateľmi sú mikrobiologické 
ukazovatele a  železo a  mangán, ktoré 
patria k ukazovateľom, ktoré môžu ne-
priaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu 
pitnej vody. Prekročenie limitov uve-
dených ukazovateľov nepredstavuje 
priame ohrozenie zdravia spotrebiteľa. 

 Kedy má opodstatnenie pou-

žívať zariadenia na  doupravovanie 

pitnej vody? 

Používať zariadenie na  doúpra-
vu pitnej vody v  mieste spotreby má 
opodstatnenie iba vtedy, keď kvalita 
vody dlhodobejšie nespĺňa požiadav-
ky pre pitnú vodu. Na  základe jedné-
ho prípadne sporadického prekročenia 
limitu niektorého ukazovateľa kvality 
vody, nie je potrebné inštalovať takéto 
zariadenia. Pitnú vodu z verejného vo-
dovodu nie je vôbec potrebné doup-
ravovať. Zariadenia na  doúpravu pit-
nej vody v mieste spotreby môžu nájsť 
uplatnenie v oblastiach, kde nie je vy-

budovaný verejný vodovod a  využí-
vané individuálne zdroje vody nespĺ-
ňajú požadovanú kvalitu pitnej vody. 
V takomto prípade je potrebné na zá-
klade výsledkov rozborov vody navrh-
núť vhodné zariadenie, ktoré dokáže 
účinne odstraňovať danú kontaminá-

ciu z vody a súčasne nemení minerálne 
zloženie vody, pričom  nevyhnutnou 
podmienkou na dosahovanie požado-
vanej kvality upravenej vody je jeho 
správne vykonávaná obsluha a údržba. 

 Aké sú nové trendy v  monito-

rovaní a  zabezpečení kvality pitnej 

vody

V  súčasnosti je kontrola kvality pit-
nej vody založená na porovnávaní vý-
sledkov monitoringu s  limitmi ukazo-
vateľov, pričom sú dané rozsahy roz-
borov vody a  je stanovená početnosť 
odberu vzoriek. Výhradné spolieha-
nie sa na  kontrolu kvality pitnej vody 
u spotrebiteľa sa v súčasnosti už nepo-
važuje za dostatočný spôsob zabezpe-
čenia zdravotnej bezchybnosti pitnej 
vody. Začína sa presadzovať trend mo-
nitorovania a  riadenia procesov v  ce-
lom vodárenskom systéme ovplyvňu-
júcich kvalitu pitnej vody systematic-
kým manažmentom bezpečnosti pit-

nej vody. Tento nový prístup uviedla 
vo svojej smernici Svetová zdravotníc-
ka organizácia, ktorá pokladá za najú-
činnejší spôsob ako zabezpečiť zdra-
votnú bezchybnosť pitnej vody a spo-
ľahlivé zásobovanie obyvateľstva pit-
nou vodou, komplexné hodnotenie 

a  manažment rizík vodárenského sys-
tému od  zdroja vody až po  spotrebi-
teľa. Pre túto metódu manažmentu 
sa zaviedol pojem Water Safety Plan 
– Plán bezpečnosti pitnej vody. Dôraz 
sa kladie na  systematickú identifi ká-
ciu a  kontrolu rizík, určenie ich priori-
ty, vypracovanie kontrolných opatrení 
a  na  vytvorenie viacnásobných bariér 
na zabránenie znečistenia pitnej vody. 
Táto metóda je navrhnutá v prebieha-
júcej revízii Smernice 98/83/ES o vode 
určenej na  ľudskú spotrebu ako alter-
natíva k  doteraz využívanému postu-
pu monitorovania kvality pitnej vody 
a  vodárenské spoločnosti ju budú 
môcť po  dvoch rokoch od  vstúpenia 
revidovanej Smernice do platnosti vy-
užívať pri prevádzkovaní verejných vo-
dovodov.

Zhovárala sa 

Mgr. Zuzana Kolačanová

Fotografi e: Ing. Pavel Hucko, CSc.

Rozhovor

Vodná nádrž Málinec
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ŘEKLI O VÝSTAVĚ
Letošní ročník mezinárodní výstavy 

VODOVODY-KANALIZACE byl rekord-
ní. Zde nabízíme hodnocení jednotli-
vých představitelů společností.

Tran-Sig-Ma spol. s  r.o., Ing.  Bohu-

mil Křivohlavý, jednatel společnosti 

Jak hodnotíme výstavu? Zdá se, že 
ta dvouletá přestávka hodně po mohla, 
protože tolik lidí, jako bylo včera, prv-
ní den, za předchozích, já nevím, 18 let, 
tady nikdy nebylo. My jsme se totiž zú-
častnili této výstavy už v takzvaném nul-
tém ročníku, kdy byla v garážích na dvo-
ře ve  vodár nách, myslím, v  Uherském 
Hradišti a od té doby jsme stálými účast-
níky výstavy. Mělo to takovou klesající 
tendenci a tentokrát je to zase opravdu 
na úrovni. Pro nás je to samozřejmě po-
těšující, protože jako fi rma sou středěná 
na vodárenský průmysl, obor, je pro nás 
tato výstava důležitá a máme radost, že 
vypadá tak jak vypadá. 

KASI spol. s r.o., Jakub Albrecht, ob-

chodní zástupce 

Na  výstavě Vodovody-kanalizace 
jsme vystavovali teprve podruhé, při-
vezli jsme jak klasický sortiment, tak 

naše novinky. Doufáme, že se v na šem 
stánku návštěvníkům líbilo. Na  VOD-
-CE jsme byli zejména proto, abychom 
se přiblížili konečným uživatelům, tj. 
lidem z  vodovodů a  ka nalizací, tech-

nických služeb a  zároveň také projek-
tantům, a  zjistili, jaké jsou jejich spe-
cifi cké potřeby. To se myslím povedlo 
a máme dost nových podnětů pro dal-
ší vývoj. 

Zaznamenali sme

Vodovody – Kanalizace
19. mezinárodní výstava

Ze závěrečné správy

VYSTAVOVATELÉ:
Celkem 340 prezentujících se fi rem na 6 242 m2 
z toho 197 vystavujících fi rem z 8 zemí světa 
z toho 143 zastoupených fi rem z 21 země světa

PŘEHLED PREZENTUJÍCÍCH SE ZEMÍ: 
Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Indie, Itálie, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Ru-

munsko, Slovenská republika, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, USA, Velká Británie

NÁVŠTĚVNÍCI
Celkem 9 123 návštěvníků z 26 zemí 

PŘEHLED ZEMÍ, Z KTERÝCH PŘIJELI NÁVŠTĚVNÍCI: 
Belgie, Česká Republika, Egypt, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Korejská republika, Litva, Maďarsko, Němec-

ko, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcar-
sko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie
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Zaznamenali sme

DUKTUS litinové systémy s.r.o., 

Ing. Petr Kopal, jednatel společnosti 

Jak hodnotíme výstavu a  zda napl-
nila naše představy? Určitě ano. Výsta-
vu hodnotím velice dobře, poněvadž 
účast na  celé výstavě a  samozřejmě 

i na našem stánku předčila naše očeká-
vání a jsme naprosto spokojeni. 

Jihomoravská armaturka spol. s r.o., 

Ing. Petr Matušina, obchodní ředitel 

Nechceme úplně překvapit, naši zá-
kazníci naše výrobky dobře znají, při-
cházíme s  řadou inovací a  právě ty 
jsme přinesli sem na  výstavu. Myslím, 
že všichni, kteří navštívili náš stánek, 
byli velice spokojeni a zase se vrátí. 

RADETON, s.r.o., Ing. Přemysl Krato-

chvil 

Jsme tady jako každoročně, vysta-
vujeme stále. Představujeme tady le-
tos úplné novinky, jak na venkovní plo-

še, tak i na vnitřní. Máme to propo jené. 
Hlavně na  venkovní ploše si zákazník 
zkusí takovou atrakci, a  když uvnitř 
na stánku v hale splní další úkol, dosta-
ne od  nás dárek. Pojali jsme to hravě 
a jsme spokojeni. 

SOVAK ČR, Ing. Oldřich Vlasák, ředi-

tel SOVAK ČR 

Jsem přesvědčen, že výstava splnila 
očekávaní a zcela se vydařila. Prezento-
valy se zde převážně fi rmy, které mají 
vždy něco společného s vodou. Oceňu-
ji podpůrný program, kdy je možné na-
vštívit v  průběhu výstavy různé před-
nášky apod. Proběhlo zde i  mnoho 
odborných komisí. Je třeba si dle pro-
gramu dobře vybrat, protože absolvo-
vat všechno pro stě není možné. Závě-
rem chci poděkovat všem partnerům, 
sponzorům a  samozřejmě i  organizá-
torům. 

Vodní hospodářství spol. s r.o., Vác-

lav Stránský 

Výstavu můžu pochválit. Je sice po-
řádaná SOVAKem, který je částečně 
náš konkurent, ale musím takhle sklo-
pit ten klobouk a říct: perfektní! Ob čas 
se na mě obrátí nějaká nová fi rma, kte-

rá se chce tady etablovat, a ptá se, kde 
má inzerovat, kde má vystavovat a po-
dobně. Vždycky říkám, určitě na  vý-
stavě Vodovody-kanalizace a  potom 
na nějaké význačné konferenci a semi-
náři, ale určitě ostatní výstavy, nechci 
je schazovat, určitě nemají takovou 
úroveň, jako má tady výstava Vodovo-
dy-kanalizace.
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Pozvánka

Workshop je určený aktívnym ľuďom z  praxe, teda akademikom a  odborníkom, autoritám, 
ktoré rozhodujú o  využití krajiny (poslankyne a  poslanci, členky a  členovia komisií na  samo-
správnej úrovni a  pod.), ale aj urbanistom, vodohospodárom, krajinárom a  študentom. Orga-
nizátorom podujatia je Hlavné mesto Bratislava a Environmental Partnership Association, ktorej 
členom je na Slovensku Nadácia Ekopolis.

3. a  4. novembra v  doobedňajších hodinách sú pripravené pre účastníkov prezentácie 
a workshop, ktoré budú zamerané na efektívne hospodárenie s vodou v mestách, osobitne v súvis-
losti s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy a so smernicou o vode (riešenie vody z parkovísk, 
zadržiavanie vody v meste a jej znovupoužívanie, kvalita vody a pod.). 3. novembra v poobedňa-
jších hodinách budú mať účastníci možnosť vidieť opatrenia na hospodárenie s vodou v praxi 
a čakajú ich praktické ukážky o zadržiavaní vody v teréne.

Kontakt: Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, paulikova@ekopolis.sk.

Medzinárodný workshop 
„Voda v meste“

Nadácia Ekopolis 
(člen medzinárodného konzorcia 

Environmental Partnership 
Association) 

Organizované s podporou 
Európskej komisie.

Mesto Bratislava

sa uskutoční 3. a 4. novembra 2015 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pláca v Bratislave. 

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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Zaznamenali sme

Odborné exkurzie slúžia na spozna-
nie aktivít odborníkov v  iných oblas-
tiach alebo krajinách. Učitelia Fakul-
ty záhradníctva a  krajinného inžinier-
stva absolvovali v dňoch 12. až 19. júna 
2015 prehliadku vodohospodárskych 
stavieb a riešení súvisiacich s vodným 
hospodárstvom krajiny a miest po kra-
jinách západnej Európy. Cesta bola pri-
pravená v  rámci projektu EÚ Podpora 
zvyšovania kvality vzdelávania na  Fa-
kulte záhradníctva a  krajinného inži-
nierstva SPU v Nitre ITMS 26110230094 
(eduFZKI). 

Súčasťou odbornej exkurzie bol 
aj program v  meste Stuttgart a  jeho 
okolí. Zaujímali nás tu zelené strechy 
ako súčasť protipovodňových opatre-
ní v mestách. Pozreli sme si najnovšie 
konštrukčné riešenia a ich vplyv na od-
tok z priemyselných alebo urbanizova-
ných území. Taktiež sme videli aj kom-
binácie zelených striech a  fotovolta-
iky ako ekologické súčasti striech bu-
dov. Zaujala nás komplexnosť riešenia 
aj precízne hydrologické a  klimatické 
výpočty pre návrh. Spoločnosť, ktorú 
sme navštívili, realizovala stovky pro-

jektov zelených striech, okrem iných 
aj na budovách navrhnutých architek-
tom Hundertwasserom alebo na  zná-
mej historickej knižnici vo Varšave.

V Stuttgarte má sídlo aj spoločnosť 
Ingenieurbüro Winkler und Partner 
GmbH – IWP, ktorá je dnes jedna z naj-
úspešnejších pri projektovaní objektov 
protipovodňovej ochrany. Vznikla 1. 
júla 1991 a počas existencie jej zamest-
nanci naprojektovali najvýznamnej-
šie stavby v  oblasti vodného hospo-
dárstva, vodných stavieb, výstavby tu-
nelov, špeciálneho zakladania a  pod. 

Projekty sú realizované predovšetkým 
v  spolkovej krajine Bádensko-Würt-
tembersko. Kontakt s  majiteľmi fi rmy 
sme nadviazali asi pred piatimi rokmi. 
Odvtedy sme mali možnosť vidieť pro-
jekty aj realizácie predovšetkým objek-
tov protipovodňovej ochrany. Pri jed-
nej z predchádzajúcich návštev sme sa 
niekoľko dní venovali predovšetkým 
poldrom – ich projektovaniu, technic-
kým predpisom pre ich navrhovanie, 
fi nancovaniu a  prevádzke. Spoločnosť 

nielen v danej lokalite vybudovala pol-
dre, ktoré sa líšia len stavbou hrádze 
vzhľadom na lokálne podmienky. 

Bádensko-Württembersko je tre-
tia najväčšia spolková krajina počtom 
obyvateľov ale aj rozlohou na  juhozá-
pade Nemecka. V roku 2010 tu žilo pri-
bližne 10,750 mil. obyvateľov. Hlavné 
mesto tejto spolkovej krajiny je Stutt-
gart. Protipovodňové opatrenia nie sú 
v  riešenej oblasti novým alebo vzoro-
vým riešením. V spolkovej krajine je ve-
dený na stránke Ministerstva pre život-
né prostredie, klímu a energetické hos-

podárstvo Baden-Württembergska di-
gitálny prehľad realizovaných vodných 
stavieb, aj poldrov. Podľa uvedenej 
stránky je aktuálne vybudovaných cel-
kovo 670 nádrží a poldrov. Z toho 626 
priamo na toku a 46 ako bočných (obr. 
1). Ich vlastníctvo a  prevádzka je rôz-
na. Vo vlastníctve a prevádzke spolko-
vej krajiny je 32 poldrov a nádrží, zvä-
zov obcí a  obyvateľov 249 a  viac ako 
360 je vo vlastníctve a  prevádzke sa-
motných obcí.

Poldre v Bádensku – Württembersku
doc. Ing. Ľuboš Jurík PhD., Ing. Tatiana Kaletová PhD., Ing Miroslava Sedmáková 

Katedra krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Obr. 1 Prehľad vybudovaných nádrží a  pol-
drov pôsobiacich pri protipovodňovej ochrane. 
Zelený bod je suchý polder a modrý bod je vod-
ná nádrž. (Zdroj: http://www4.um.baden-wu-
erttemberg.de/)

Obr. 2 Projekt celkového riešenia ochrany proti povodniam v povodí rieky Körsch (Zdroj: Fi. Winkler, 2015)
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Veda, technika, technológia

Tento rok sme navštívili súbor sta-
vieb protipovodňovej ochrany neďa-
leko Stuttgartu v povodí rieky Körsch. 
Od  roku 2008 existuje v  povodí rieky 
Körsch združenie, ktorého cieľom je 
ochrana obyvateľstva pred povodňa-
mi, ktorých zvýšený výskyt sa očaká-

va v  súvislosti s  klimatickou zmenou. 
Združenie taktiež fi nančne prispieva 
na  výstavbu opatrení. Súčasťou zdru-
ženia sú obce Denkendorf, Filderstadt, 
Leinfelden-Echterdingen, Ostfi ldern 
a mesto Stuttgart. 

V  posledných rokoch bolo v  povo-
dí rieky Körsch vybudovaných niekoľko 
retenčných nádrží – poldrov ako ochra-
na pred povodňami. V  povodí rieky 
Körsch nie sú budované poldre, ktoré 
by chránili celé obce, či mestá, ale len 
určité oblasti. V  rámci protipovodňo-
vých opatrení je naplánovaná výstav-
ba 9 poldrov a viacero stavieb a opat-
rení, predovšetkým plošných opatre-
ní na zníženie odtoku z územia. Projekt 
je teda súhrnom technických a netech-
nických opatrení v krajine (obr. 2). Rie-
šenie projektov a  ich realizácia je na-
plánovaná na  roky 2011 až 2021. Dva 
poldre sú už vybudované a je aj vypra-
covaná dokumentácia pre ďalšie opat-
renia a  niekoľko poldrov. Ten ktorý 
sme navštívili bol už preverený aj prie-
tokom povodňovej vlny v  minulom 
roku. Plocha povodia k hrádzi poldra je 

2,7 km2, objem zádržného priestoru je 
69 000 m3, plocha poldra je 5,1 ha, výš-
ka hrádze 4,2 m a dĺžka približne 250 m. 
Združenie hradilo 1/3 nákladov. Hrá-
dza je navrhnutá ako pretekaná.

Dôvodom na  protipovodňovú 
ochranu boli klimatické pomery a  ná-

sledne povodne v  tejto oblasti. Po-
vodne zaplavili obce v decembri 1993 
a  následne vo februári 1997. Na  zák-
lade toho sa začalo diskutovať o zalo-
žení spoločenstva obcí. Povodne pri-
šli aj v  roku 2002 a viackrát sa opako-
vali. Posledná bola v  dňoch 31. 5. až 
1. 6. 2013. Klimatické pomery – úhr-
ny zrážok v oblasti mesta Stuttgart, sú 
podobné podmienkam na  Slovensku. 
Problémom sa stávajú výskyty zrážok 
s úhrnom prevyšujúcim mesačný prie-
mer v  priebehu niekoľkých hodín ale-
bo dní. Dlhodobé priemery úhrnov sú 
v tabuľke 1. 

Pracovníci fi rmy nám na  mieste už 
ukončeného poldra Scharnhausen/
Rohrgraben vysvetlili nielen lokálne 
riešenie ale aj všeobecné podmienky 
stavieb pre protipovodňovú ochranu 
(obr. 2 a 3). 

Celkové náklady na  riešenie kom-
plexu stavieb sú predpokladané na 20 
miliónov EUR. Poľnohospodárska kra-
jina v oblasti bude premenená výstav-
bou poldrov. Ale tieto drahé opatrenia 
majú vyriešiť rok od roku sa zhoršujú-

ce povodňové škody. Je to odpoveď 
na otázky občanov – prečo sú násled-
ky silných búrok stále horšie a prečo sa 
opakujú v tak krátkom slede? Je to rie-
šenie ich pravdepodobného problé-
mu vzniku – neustála zástavba územia 
a klimatické zmeny.

Samotná obsluha poldra je zabez-
pečená pomocou dvoch pracovníkov, 
ktorých úlohou je len kontrola zariade-
nia, čistenie priepustov a údržba. V prí-
pade potreby sú pracovníci kontakto-
vaní systémom automaticky pomocou 
SMS správy. Aktuálny stav zariadenia 
môžu taktiež sledovať on-line doma. 
Do  procesov na  poldroch nesmú za-
sahovať, môžu ich len a len pozorovať 
alebo informovať povodňovú komisiu. 
Všetko riadi software automaticky. 

Domček pre riadiaci a  záznamový 
systém musí mať zelenú strechu a dre-
vené opláštenie, aby zapadol do kraji-
ny a nenarúšal jej vizuálnu stránku. Pod 
opláštením je bunka z nerezového ple-
chu s  vodotesnými stenami a  dvera-
mi, v  ktorej je umiestnený celý riadia-
ci systém. V domčeku je aj automatický 
záložný zdroj, keby pri povodni alebo 
búrke vypadol elektrický prúd. Meracie 
zariadenia sú zdvojené, aby sa vylúčila 
chyba merania, napr. pri zahataní vto-
ku stromami alebo inými plávajúcimi 
predmetmi. 

Zátopová plocha je intenzívne poľ-
nohospodársky využívaná. Oblasť 
s  prietokom do  Q5 je odkúpená a  je 
v nej vytvorený biokoridor pre živé or-
ganizmy. Výber rastlín pre osiatie sva-
hov a zátopovej plochy, ako aj ostatnej 
nevyužívanej plochy, bol vypracovaný 
lokálnymi ekológmi a botanikmi a rea-
lizátor bol povinný takéto osivo apliko-
vať (obr. 4).

Priechodnosť pre vodné aj sucho-
zemské organizmy, pre ktoré je tok 
migračnou osou a  hrádza bráni v  ich 
pôvodnej migračnej trase, je zabezpe-
čená pomocou priepustov.

Prietok pôvodným korytom je len 
pri bežných prietokoch. Počas povod-
ňových stavov sa otvor na koryte uzav-
rie a voda preteká spevneným korytom 
cez vedľajší otvor (obr. 6). Je vytvorený 
automatický hydraulický systém na ich 
otvorenie a  zavretie na  základe výšky 
hladiny pred a za hrádzou (obr. 5). 

Obr 3. Projektové riešenie poldra ( Zdroj: Fi. Winkler, 2015)

Tab. 1 – Priemerné mesačné úhrny zrážok pre mesto Stuttgart Zdroj: WWW.ostfi ldern.de

Mesiac Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec Σ

Zrážky (mm) 33,5 34,0 39,3 48,5 82,4 92,5 67,6 63,9 53,9 50,6 49,7 48,6 664,5
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 Uvedené riešenie je na základe po-
žiadaviek dokumentu LfU (2005): „Dur-
chgängigkeit für Tiere in Fließgewäs-
sern – Leitfaden Teil 3 – Hochwas-
serrückhaltebecken und Talsperren“. 

V  jeho prílohe 1 je uvedený obsiah-
ly katalóg požiadaviek pre priehrady 
alebo poldre (HRB) pre zabezpečenie 
priechodnosti pre najrozličnejšie orga-
nizmy. 

Napríklad pre priechodnosť rýb sú 
tieto požiadavky rozdelené do  4 ob-
lastí – prúdenie vody, štruktúra, výži-
va a dno. V časti štruktúra sú požiadav-
ky na svetlo rastlín v koryte a výživa za-

Obr. 4 Často zatápané územie v poldri vyhradené ako biotop 

Obr. 5 Pohľad na prietokový a priechodový otvor poldra – vzdušná a návodná strana 
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hrňuje podmienky na život makrozoo-
bentosu v toku (obr. 7). 

Priechodnosť je potom rozdelená 
na priechodnosť v toku a priechodnosť 
na brehovej časti. 

Všetky požiadavky sú potom kon-
trolované nielen pre nové projektova-
né poldre, ale aj pre opravy a  rekon-
štrukcie starších stavieb. 

Závažnou otázkou riešenia je dl-
hodobá stabilita povrchu hrádze a  jej 
ochrana pred pôsobením hlodavcov, 
líšok a iných živočíchov, ktoré si môžu 
robiť nory a hniezda v hrádzi. 

V  technických predpisoch sa od-
porúča do  konštrukcie zaradiť vrstvy 
materiálov, ktoré neumožňujú, aby sa 
v  nich uvedené živočíchy prehraba-

li. Sieťové konštrukcie sú zvyčajne ne-
postačujúce. Preto sa používajú sa-
mostatné vrstvy z  hrubého kameniva 
umiestneného medzi ochrannými vrs-
tvami geotextílií, plastických spevňu-
júcich geosyntetických materiálov ale-
bo upravené do tenkých drôtokamen-
ných matracov. Tie zabránia hrabaniu 
zasýpaním dier alebo svojou tvrdos-
ťou. 

Koruna hrádze poldra sa navrhuje 
zvyčajne ako vodorovná v pozdĺžnom 
aj priečnom smere. 

Je však možné upraviť jej spád 
v odôvodnených prípadoch buď sme-
rom k nádrži alebo smerom k čelnému 
bezpečnostnému priepadu, pokiaľ je 
súčasťou koruny hrádze. 

Vegetácia má na  rozdiel od  hrádzí 
malých vodných nádrží nielen funkčné 
požiadavky, ale často je aj podmien-
kou zapojenia celého diela do okolitej 
krajiny. Zásadne sa na vegetačné úpra-
vy nesmú používať stromy a  kry a  ich 
náletové nárasty je potrebné okam-
žite likvidovať, nakoľko by mohli ko-
reňmi rozrušiť stabilitu hrádze. Väč-
ším problémom je výber vhodnej ve-
getácie, pretože teleso zemnej hrá-
dze je bez priesakových vôd omnoho 

Obr. 6 Detail umiestnenia priechodových otvorov pre vodné a suchozemské organizmy 

Obr. 7 Príklad pre priechodnosť poldra pre organizmy s otvoreným typom hrádze LfU (2005)
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suchšie, a tak aj trávna vegetácia často 
vyschne. Preto sa pri výbere prihliada 
predovšetkým na autochtónne sucho-
milné druhy. 

Zvláštna pozornosť sa môže veno-
vať kamenným balvanitým sklzom ale-
bo drôtokameným konštrukciám, kto-
ré by sa mohli tiež vhodne zazeleniť 
suchomilnými rastlinami. Pri výbere sa 
uprednostnia autochtónne suchomil-
né druhy spoločenstiev sutín v blízkom 
okolí. Otázku treba citlivo riešiť s ochra-
nármi prírody a rastliny treba dopesto-
vať, nie odoberať z prírody. 

Dreviny je potrebné odstrániť a ná-
sledne odstraňovať aj zo zátopo-
vej plochy. Povodňová vlna by moh-
la ohroziť výpustné zariadenie poldra, 
predovšetkým upchaním ochranných 
hrablíc. Nemecká norma DIN 19700-
12/2004 má trochu iný pohľad na  ve-
getáciu v zátope: „Priestor nádrže by sa 
mal prenechať prirodzenému vývoju.“ 
Zamokrené oblasti a aj prirodzene vy-
vinuté brehové porasty pôsobia veľmi 
priaznivo.

Konštrukcie hrádzí a  ich vegetačná 
úprava je v  Nemecku veľmi dôležitou 
súčasťou riešenia, ale hlavne schvaľo-
vanie projektu. 

ZÁVER
Protipovodňová ochrana je jednou 

zo súčastí opatrení na boj proti extré-
mom v tokoch a krajine. V poslednom 
období sa povodne a  sucho takmer 
periodicky striedajú. Opatrenia proti 
obom extrémom je potrebné navrho-
vať veľmi citlivo k maximálnym aj mini-
málnym odtokom vody z krajiny. Pred-
pokladáme ich dlhú životnosť, a tak sa 
musia ich konštrukcie vhodne zapo-
jiť do krajiny a minimalizovať ich vplyv 
v období s bežnými prietokmi. 

Na  Slovensku sa plánujú podobné 
opatrenia aj v budúcnosti, a tak skúse-
nosti z  dobrých riešení môžu pomôcť 
aj našim vodohospodárom. 

Autori fotografi í: 

Ľuboš Jurík a Tatiana Kaletová

Obr. 8 Detail opevnenia vzdušného svahu hrádze poldra

Obr. 9 Riešenie 
prepadovej hrany 
na korune poldra

LITERATÚRA 
JURÍK, Ľuboš - PIERZGALSKI, Edward - HUBAČÍKOVÁ, Věra. Vodné stavby 
v krajine: malé vodné nádrže. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, 2011. 167 s. ISBN 978-80-552-0623-3.
JURÍK, Ľuboš. Vodné stavby. 2. preprac. vyd. Nitra: Slovenská 

poľnohospodárska univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-552-0963-0.
LfU (2005): „Durchgängigkeit für Tiere in Fließgewässern – Leitfaden Teil 
3 – Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren“, Band 95 December 
2006, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.
Dokumentácia firmy Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH – IWP 
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Most pre peších a cyklistov 
Dobrohošť – Dunakiliti

Obce Dobrohošť a Dunakiliti rozdeľuje staré koryto rie-
ky Dunaj. Náš veľtok má vďaka Vodnému dielu Gabčíko-
vo obrovský prínos pre Slovensko. „Vodné dielo má po-
máhať ľuďom, ktorí žijú v jeho okolí. Most bude ďalší dôle-
žitý krok k zlepšeniu života obyvateľov pri vodnom diele“, 
povedal Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podni-
ku Vodohospodárska výstavba. Projekt „Most pre peších 
a  cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ bol implementovaný 
v  rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská re-
publika – Slovenská republika 2007 – 2013 a fi nancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výsledky pro-
jektu dnes počas záverečnej konferencie predstavili Vo-
dohospodárska výstavba, štátny podnik, ako hlavný part-
ner projektu, UDUVIZIG Györ, Obec Dunakiliti, Obec Dob-
rohošť a  Regionálna rozvojová agentúra ISTER ako ďalší 
partneri.

Projekt má pomôcť rozvoju bilaterálnych vzťahov a od-
strániť tak infraštruktúrne,  spoločenské, hospodárske, kul-
túrne a  environmentálne obmedzenia. Prepojením obcí 
vznikne nový most a hraničný priechod, pre chodcov a cyk-
listov kratšia a bezpečnejšia dopravná cesta. Projekt tiež po-
zitívne ovplyvní turistické ukazovatele pohraničných oblas-

tí, vytvoria sa nové pracovné miesta, čo bude mať kladný 
vplyv na kvalitu života.

V štúdii uskutočniteľnosti autori porovnávali 6 variantov 
riešenia projektu. Všetky varianty zohľadňovali požiadav-
ky súvisiace s  plavbou na  tomto úseku, podmienky správ-
cov toku oboch krajín a  tiež nároky súvisiace s  vplyvom 
stavby na životné prostredie počas výstavby aj počas užíva-
nia. Zohľadnené boli aj technické parametre navrhovaného 
mosta z hľadiska bezpečnosti používania, statickej a mecha-
nickej odolnosti, majetkové pomery trasou dotknutých po-
zemkov a náklady na realizáciu aj na prevádzku.

Z  výsledkov multikriteriálneho hodnotenia vyplýva, že 
najlepšie hodnotenie dosiahol variant E, pre ktorý vydalo 
MŽP kladné záverečné stanovisko. Výsledný návrh je roz-
pracovaný v dokumentácii pre územné rozhodnutie a v do-
kumentácii pre stavebné povolenie, ktoré vypracoval DO-
PRAVOPROJEKT, a. s.

Realizácia mostu by sa mala uskutočniť až po vypracova-
ní ďalšieho projektu cezhraničnej spolupráce v rámci Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: Vodohospodárska výstavba, š. p.

Prepojenie dvoch pohraničných obcí, zabezpečenie voľného pohybu osôb v pohraničnej oblasti, ďalší rozvoj turizmu, po-

silnenie a podpora cezhraničnej spolupráce. To sú ciele projektu výstavby mosta pre chodcov a cyklistov, ktorý spojí obce 

Dobrohošť (SR) a Dunakiliti (HU). Predmetom projektu bola príprava štúdií a plánov, konkrétne štúdie uskutočniteľnosti 

a projektovej dokumentácie. Most by mal spojiť prihraničné územie Žitného Ostrova (SR) a Szigetközu (HU).
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Po 23 rokoch nahradí starú dunajskú 
kompu nová, väčšia a výkonnejšia loď

Po 23 rokoch prevádzky nahrádza starú dunajskú kompu, ktorá denne premáva v prívodnom dunajskom kanáli medzi obca-

mi Kyselica a Vojka nad Dunajom, nové plavidlo. Novú kompu v júli slávnostne odštartovali starostovia obcí Kyselica, Vojka 

nad Dunajom, Dobrohošť, Bodíky, Rohovce, Horný Bar a generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba 

(VV, š. p.), Ladislav Lazár. Po novej kompe volali starostovia obcí už niekoľko rokov. Stará kompa sa totiž často kazila a ne-

bola schopná plavby za zhoršeného počasia.

„Nová kompa je nielen krajšia, ale 
najmä je nová, výkonnejšia a  odvezie 
viac ľudí a  áut. Zvládne aj horšie poča-
sie, nárazový vietor a  väčšie vlny, takže 
jej prevádzka bude plynulejšia a  lepšie 
poslúži tunajším obyvateľom“, povedal 
Ladislav Lazár a dodal, že nová kompa 
nemá vrtuľový, ale tryskový pohon, čo 
jej umožní premávať aj v situácii, kedy 
dunajský tok prináša po   vode rôzne 
prekážky – najmä drevo a kroviny. Pod-
ľa Lazára zároveň Vodohospodárska 
výstavba, š. p. rozhodla, že prevádzko-
vá doba novej kompy sa rozšíri denne 
o 2,5 hodiny, čo znovu prispeje väčšie-
mu komfortu miestneho obyvateľstva.

Dunajskú kompu denne využívajú 
nielen miestni obyvatelia, ktorí takto 
šetria veľa kilometrov, ale aj turisti, cyk-
listi a  iní návštevníci. Kompa je od  za-
čiatku svojej prevádzky pre cestujúcich 
zadarmo a  jej chod fi nancuje Vodo-
hospodárska výstavba, š. p. Starostovia 
okolitých obcí privítali, že ich problémy 
nezostali nepovšimnuté a  sľuby, ktoré 
dostali, sú premenené na  skutočnosť. 
„Od  začiatku prípravy, výstavby a  pre-
vádzky vodného diela nám bolo sľúbe-
ných veľa vecí. V prvej etape sa nám len 
sľubovalo, v druhej etape nám ani nesľú-
bili, ani s nami nejednali ohľadom našich 
problémov. Od roku 2012 sa nielen sľubu-
je, ale sa aj koná. Ale čo je najdôležitejšie, 
koná sa v prospech ľudí, čoho dôkazom je 
aj nová kompa“, vyjadril sa Donald Álló, 
starosta obce Vojka nad Dunajom.

„Kompa síce nenahradí cestu, ale to 
nikto nikdy ani neočakával. Snažíme sa 
ale obciam a občanom, ktorí v nich žijú, 

Nová dunajská kompa zvládne aj väčšie vlny a nepoháňa ju vrtuľa, 
ale moderné trysky
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maximálne zjednodušiť život a  občian-
sky komfort, ktorý do  istej miery obme-
dzilo spustenie prevádzky vodného diela 
Gabčíkovo. Preto som rád, že túto novú 
kompu môžeme dnes spoločne odštarto-

vať“, povedal Ladislav Lazár, podľa kto-
rého si obce a miestni obyvatelia novú 
kompu jednoznačne zaslúžili. Generál-
ny riaditeľ VV, š. p.  na  záver dodal, že 
fi rma vždy bola, je a chce zostať dob-

rým susedom všetkých ľudí, ktorí pri 
Dunaji žili a žijú.

Zdroj: 

Vodohospodárska výstavba, š. p.
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Normy

Informácie o nových STN

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

STN 75  7617: 2015 Kvalita vody. 
Rádiochemické ukazovatele. Stano-
venie celkovej objemovej aktivity alfa 
zrážacou metódou

Norma vyšla v slovenskom jazyku.

STN 75  7618: 2015 Kvalita vody. 
Rádiochemické ukazovatele. Stanove-
nie polónia 210

Norma vyšla v slovenskom jazyku.

STN 75  7623: 2015 Kvalita vody. 
Rádiochemické ukazovatele. Stanove-
nie rádia 226 kvapalinovou scintilač-
nou spektrometriou

Norma vyšla v slovenskom jazyku.

STN EN 1253-1: 2015 (73 6765) 
Vpusty v  budovách. Časť 1: Podlaho-
vé vpusty so zápachovou uzávierkou 
s  hĺbkou vodného uzáveru najmenej 
50 mm

Norma vyšla v anglickom jazyku, pri-
pravuje sa vydanie v slovenskom jazyku.

Vydaním STN EN 1253-1: 2015 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 1253-1: 
2005.

STN EN 1253-2: 2015 (73 6765) 
Vpusty v budovách. Časť 2: Strešné od-
vodňovacie žľaby a podlahové vpusty 
bez zápachovej uzávierky

Norma vyšla v anglickom jazyku, pri-
pravuje sa vydanie v slovenskom jazyku.

Vydaním STN EN 1253-2: 2015 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 1253-2: 
2004.

STN EN 12050-1: 2015 (75 6222) 
Čerpacie stanice odpadových vôd pre 
budovy a  pozemky. Časť 1: Čerpacie 
stanice s obsahom fekálnych splaškov

Norma vyšla v anglickom jazyku, pri-
pravuje sa vydanie v slovenskom jazyku.

Vydaním STN EN 12050-1: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 12050-
1: 2003.

STN EN 12050-2: 2015 (75 6222) 
Čerpacie stanice odpadových vôd pre 
budovy a  pozemky. Časť 2: Čerpacie 
stanice bez fekálnych splaškov

Norma vyšla v anglickom jazyku, pri-
pravuje sa vydanie v slovenskom jazyku.

Vydaním STN EN 12050-2: 2015 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 12050-
2: 2003.

STN EN 12050-3: 2015 (75 6222) 
Čerpacie stanice odpadových vôd pre 
budovy a  pozemky. Časť 3: Čerpacie 
stanice na obmedzené použitie

Norma vyšla v anglickom jazyku, pri-
pravuje sa vydanie v slovenskom jazyku.

Vydaním STN EN 12050-3: 2015 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 12050-
3: 2003.

STN EN 12050-4: 2015 (75 6222) 
Čerpacie stanice odpadových vôd pre 
budovy a  pozemky. Časť 4: Spätné 
klapky na  odpadové vody bez fekál-
nych splaškov a  s  obsahom fekálnych 
splaškov

Norma vyšla v anglickom jazyku, pri-
pravuje sa vydanie v slovenskom jazyku.

Vydaním STN EN 12050-4: 2015 sa ruší 
predchádzajúce vydanie STN EN 12050-
4: 2003.

STN EN 12926: 2015 (75 8165) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Peroxodisíran disodný

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 12926: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 12926: 
2009.

STN EN 1018+A1: 2015 (75 8242) 
Chemikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Uhličitan vápenatý

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 1018+A1: 2015 sa 

ruší predchádzajúce vydanie STN EN 
1018: 2013.

STN EN 13194: 2015 (75 8409) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Kyselina octová

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 13194: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 13194: 
2009.

STN EN 13176: 2015 (75 8410) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Etanol

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 13176: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 13176: 
2008.

STN EN 12876: 2015 (75 8414) Che-
mikálie používané pri úprave vody 
na pitnú vodu. Kyslík

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 12876: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 12876: 
2009.

Zrušenie noriem:

Zrušená STN 83 0520-27: 1977 Fy-
zikálno-chemický rozbor pitnej vody. 
Stanovenie ropy a ropných látok

Zrušená k 1. 8. 2015 bez náhrady.

Zrušená STN ISO 9998: 1998 (75 
7813) Kvalita vody. Hodnotenie a kon-
trola mikrobiologických kultivačných 
médií na stanovenie počtu kolónií po-
užívaných pri skúškach kvality vody

Zrušená k 1. 8. 2015. Norma bola na-
hradená normou STN EN ISO 11133: 
2014 Mikrobiológia potravín, krmív 
a  vody. Príprava, výroba, uchovávanie 
a  skúšky výkonnosti kultivačných médií 
(56 0106). 

V auguste 2015 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

INFORMATION ON NEW SLOVAK WATER MANAGEMENT STANDARDS (STN)
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Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja so sídlom 
vo Viedni (IPCDR) uskutočňuje každých 7 rokov spoloč-
ný prieskum Dunaja (Joint Danube Survey – JDS). Sloven-
sko v tejto aktivite reprezentoval už po tretí raz v r. 2013 Vý-
skumný ústav vodného hospodárstva, ktorý zabezpečoval 
organizáciu na slovenskom úseku Dunaja. Špecialisti z Ná-
rodného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Sloven-
sku vykonávali odbery vzoriek, analýzy vybraných ukazova-

teľov a  zabezpečovali hydro-morfologické merania. Záro-
veň bol VÚVH aj centrálnym miestom na uskladnenie všet-
kých vzoriek a  ich distribúciu do zahraničných laboratórií. 
Výstava ponúkla súbor asi štyridsiatich najzaujímavejších 
fotografi í z tohto prieskumu a  bola dostupná v  átriu MŽP 
SR na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave v termíne od 3. do 14. au-
gusta 2015.

Zdroj: vvvw.vuvh.sk

Výstava z medzinárodného prieskumu 
rieky Dunaj

Podvečer prvého dňa 42. medzinárodnej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre, 
sa uskutočnil už tradičný slávnostný galavečer. Počas neho 
dostali ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvo-
ja vidieka SR významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o  roz-
voj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva.  Ocene-
nie Zlatý Kosák, v kategórii rastlinná výroba získal kolektív 
autorov – Štefan Rehák z Výskumného ústavu vodného hos-
podárstva, Viliam Bárek, Ľuboš Jurík, Milan Čistý, Dušan Igaz, 
Štefan Adam, za vysokoškolskú učebnicu Zavlažovanie poľ-
ných plodín, zeleniny a ovocných sadov, ktorú tiež slávnost-
ne uviedli do života. Problematika, ktorá je v knihe zahrnutá 
je veľmi široká – od klimatickej zmeny, cez sústavy hospodá-
renia na zavlažovanej pôde či systémy šetriace vodnú ener-
giu s dopadom na rozvoj vidieka. Tiež komplexne zahŕňa zá-
vlahy a všetko, čo s nimi súvisí. Osobitná časť knihy sa venu-
je vodným zdrojom. Vďaka spolupráci s prof. Lapinom, ktorý 
sa zaoberá vývojom klimatickej zmeny, a Výskumom vodné-
ho hospodárstva, sa azda prvýkrát čitatelia práve v tejto kni-
he dozvedia viac o dopadoch klimatickej zmeny. Následne 

Ing. Gabriel Jenčík, ktorý dlhé roky pôsobil ako vládny spl-
nomocnenec pre vodné dielo Gabčíkovo, pokrstil   učebni-
cu  vodou z Malého Dunaja.

Zdroj:  FZKI SPU

Krst novej publikácie k téme 
zavlažovania
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Bývalá skládka Chemických závo-
dov Juraja Dimitrova v  bratislavskej 
mestskej časti Vrakuňa zdroje pitnej 
vody na  Žitnom ostrove nateraz ne-
ohrozuje. Preukázali to výsledky roz-
siahleho geologického prieskumu 
skládky, ktorý tu urobilo Ministerstvo 
životného prostredia SR. Prieskum 

však potvrdil postupné šírenie znečis-
tenia a nutnosť sanácie tejto environ-
mentálnej záťaže.

„Katastrofi cké scenáre, ktoré hovori-
li o  tom, že znečistenie zamoruje pod-
zemné vody Žitného ostrova, prípad-
ne Dunaja, sa nepotvrdili,“ povedal 
na  dnešnom brífi ngu minister život-
ného prostredia Peter Žiga. Problema-
tika je podľa jeho slov lokálna a vzťa-
huje sa na  Vrakuňu a  mierne zasahu-
je do  susednej bratislavskej mestskej 
časti Podunajské Biskupice. Geologic-
ký prieskum na druhej strane potvrdil 
dlhodobé podozrenia, že sa priamo 
na skládke pod povrchom nachádzajú 
vo vysokej koncentrácii látky ako pes-
ticídy, herbicídy, benzény alebo arzén. 
Tieto látky sú pre ľudí nebezpečné. 
„Ani v  najbližších rokoch by ale nehro-
zilo zamorenie podzemných vôd Žitné-
ho ostrova ani Dunaja,“ doplnil minis-
ter s tým, že šírenie znečistenia k tým-
to vodám by trvalo niekoľko desiatok 
rokov.

Pre chemickú skládku ale došlo 
k znečisteniu podzemnej vody vo Vra-

kuni, preto tu od  roku 2002 platí zá-
kaz využívania vody zo studní. Enviro-
rezort apeluje na ľudí, aby tento strikt-
ný zákaz naďalej dodržiavali. Sanáciu 
toxickej skládky vo Vrakuni s  najväč-
šou pravdepodobnosťou zabezpe-
čí štát. Tento týždeň sa začalo formál-
ne konanie o  určení povinnej osoby, 

ktorá je za  skládku zodpovedná. „Na-
koľko táto skládka bola legálna, s  veľ-
kou pravdepodobnosťou toto konanie 
po 60 dňoch skončí tak, že bude ako po-
vinná osoba určený štát. To znamená, že 
bude musieť odstrániť alebo zabezpe-
čiť túto skládku,“ vysvetlil šéf envirore-
zortu. Ministerstvo životného prostre-
dia predpokladá, že na sanačné práce, 
s  ktorými by sa mohlo začať v  prvom 
kvartáli budúceho roka, bude treba vy-
členiť okolo 20 miliónov eur. Tieto fi -
nančné prostriedky chce vziať z  Ope-
račného programu Kvalita životného 
prostredia. Podľa envirorezortu je naj-
pravdepodobnejšie riešenie problému 
so skládkou formou kapsulizácie. „Uro-
bili by sa vrty a zdroje znečistenia by sa 
zaizolovali,“ podotkol minister. Podľa 
jeho slov by toto riešenie stálo do  20 
miliónov eur a  realizovalo by sa zhru-
ba 18 mesiacov. „Pomohlo by to na nie-
koľko desiatok až 100 rokov,“ uzavrel 
minister Peter Žiga. Predpokladá však, 
že budúce generácie sa budú vedieť 
lepšie s  týmto problémom vyrovnať 
a prítomné chemické látky na skládke 

opätovne využiť napríklad vo výrobe. 
Do úvahy prichádza aj aktívna sanácia 
skládky. Tá by stála okolo 113 miliónov 
eur a dĺžka jej realizácie by dosiahla aj 
päť rokov. Rezort životného prostredia 
chce na riešení sanácie a výbere vhod-
nej metódy spolupracovať s  hlavným 
mestom i mestskou časťou Vrakuňa. 

Rozloha skládky chemických závo-
dov, ktorá sa nachádza na  území sta-
rého Mlynského ramena, na  rozhraní 
bratislavských mestských častí Vraku-
ňa a  Ružinov, je približne 4,65 hektá-
ra. Je na nej zhruba 120-tisíc kubických 
metrov odpadu, ktorý sa tu vyvážal 
z chemických závodov v 60. až takmer 
80. rokoch minulého storočia. Po spre-
vádzkovaní Vodného diela Gabčíkovo 
v  roku 1992 začala hladina podzem-
ných vôd stúpať, až dosiahla úroveň 
tunajších kontaminovaných hornín 
i chemického odpadu. Vrakuňa i Podu-
najské Biskupice vstúpili pred pár me-
siacmi pre skládku do štrajkovej poho-
tovosti. Proti toxickej skládke vo febru-
ári bola spustená aj petícia, podpísa-
lo sa pod ňu viac ako 2 500 ľudí. Ľudia 
i  samosprávy sa totiž obávali znečis-
tenia pitnej vody toxickými látkami zo 
skládky. Na  Slovensku je zaregistrova-
ných viac ako 2 000 environmentál-
nych záťaží. Z nich je takmer 120 sklá-
dok priemyselných odpadov.

Zdroj: Odbor komunikácie, MŽP SR

Zaznamenali sme

MŽP SR: Vodné zdroje na Žitnom ostrove
skládka vo Vrakuni neohrozuje
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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. 
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Sekretariát konferencie
Výskumný ústav 
vodného hospodárstva
Mgr. Tatiana Šimková
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 Bratislava
tel.: +421 2 59 343 255; 
e-mail: simkova@vuvh.sk

Pozývame Vás na spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou 
účasťou pod záštitou ministra životného prostredia SR a za podpory 
Medzinárodného vyšehradského fondu

MANAŽMENT POVODÍ A POVODŃOVÝCH RIZÍK 2015
a HYDROLOGICKÉ DNI 2015

6. – 8. október 2015, hotel Družba Bratislava

Cieľom konferencie je výmena domácich a zahraničných poznatkov a skúseností, teoretických a praktických vedomostí 
odborníkov venujúcich sa problematike vodného hospodárstva.

Sekcie
- Les a sneh
- Pôda
- Podzemné vody
- Toky a korytá riek
- Povodne a sucho (extrémy)
- Manažment vodného hospodárstva
- Hydrologické procesy v krajine

Bližšie informácie 
aj záväznú prihlášku 
nájdete na:
http://www.vuvh.sk/?pid=33 
http://www.zzvh.sk/index.php?ID=61

prednáška, poster
Podrobnejšie informácie o konferencii: 
http://www.vuvh.sk/?pid=43

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

9.  bienálna konferencia – Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodá-
renských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, člen ZSVTS or-
ganizujú 9. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ
A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD,

ktorá sa bude konať 13. – 15. 10. 2015 v Podbanskom.
Mediálni partneri konferencie

Tematické okruhy konferencie

Možnosti prezentácie Kontaktná adresa:

  legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV 
a stokových sietí

  rekonštrukcia, intenzifi kácia a obnova stokových sietí a ČOV
  ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí 

a ČOV vrátane využitia prostriedkov z fondov EÚ
  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 stavy a havárie
 špecifiká prevádzky priemyselných ČOV 
  nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove 

stokových sietí a ČOV
 materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
 optimalizácia, automatizácia a riadenie procesov
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energetika životné prostredie hydrotechnika
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Milí vodohospodári,

klimatická zmena a  s  ňou súvisiace glo-
bálne otepľovanie sú témy, ktoré sa týka-
jú každého človeka na svete. Dôsledky už 
pociťujeme aj na Slovensku v  podobe ex-
trémov a výkyvov počasia. Horúčavy a ná-
sledné sucho alebo prívalové dažde a po-
vodne zažívame čoraz častejšie a je vážny 
predpoklad, že sa budú stupňovať. Počuť 
aj názory, že klimatická zmena je pre ľud-
stvo najväčšia zbraň hromadného niče-
nia. Preto musíme s najvyššou vážnosťou 

riešiť tak jej príčinu, teda redukciu skleníkových plynov, ako aj dôsledky v po-
dobe sucha a povodní.  Pre ekológov, ale aj ministrov zodpovedných za životné 
prostredie, je to najväčšia výzva. Sme zodpovední aj za to, čo príde o 50 či 100 
rokov a v akom stave odovzdáme planétu budúcim generáciám. Treba si uve-
domiť, že pred storočím žili na našej planéte dve miliardy ľudí, dnes je to viac 
ako sedem miliárd.  Ak vezmeme do úvahy ďalšie faktory, napríklad stúpajúce 
oceány a neúrodu, pri rastúcom počte obyvateľov môže mať klimatická zmena 
pre chudobnejšie štáty zničujúce sociálne dôsledky. Diskutuje sa o tom, že vlnu 
migrácie, predovšetkým v Afrike, spôsobili dôsledky zmeny klímy. Tieto všet-
ky dosahy si uvedomuje aj pápež František ako hlava katolíckej cirkvi. Na túto 
tému diskutoval aj na stretnutí s ministrami životného prostredia vo Vatikáne, 
ale vystúpil aj na Valnom zhromaždení OSN, kde sme sa stretli.   

Slovensko ako súčasť Európskej únie podporuje boj proti klimatickej zme-
ne a globálnemu otepľovaniu. Únia je celosvetový líder týchto aktivít. Kým sa 
však nepridajú ďalšie rozvinuté štáty a  súčasne veľkí emitenti skleníkových 
plynov ako USA, Čína, India, Rusko, ktoré environmentálny rozmer natoľko 
nezohľadňujú, situácia sa nevyrieši. Ak by EÚ znižovala emisie jednostranne a 
sama, dosiahla by len stratu konkurencieschopnosti priemyslu – vrátane náš-
ho – v porovnaní so štátmi, ktoré neinvestujú do drahých nových technológií 
šetrných k životnému prostrediu. Preto potrebujeme celosvetovú dohodu a ja 
verím, že sa ju na nastávajúcom klimatickom summite v Paríži podarí dosiah-
nuť.  Presadzuje ju aj generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, s ktorým sme disku-
tovali na jeho  nedávnej návšteve Slovenska. 

Naša krajina dodržiava a  spoluvytvára jednotnú pozíciu EÚ na tento 
summit. Plníme spoločný európsky redukčný cieľ vyjadrený v  európskom 
Rámci 2030 –  znížiť emisie do roku 2030 o 40 % v porovnaní so stavom v roku 
1990, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií na 27 % a indikatívne zvý-
šiť energetickú efektívnosť o 27 %. Sú to veľmi ambiciózne ciele a Slovensko 
bude musieť zvýšiť úsilie, aby ich dokázalo splniť. Nie sú však nereálne a ve-
rím, že budú mať pozitívny vplyv nielen na klímu, ale aj na zmenu orientácie 
nášho hospodárstva smerom k  udržateľnejšiemu rozvoju a  k nízko-uhlíko-
vým technológiám. 

Slovensko od roku 1990 znížilo emisie skleníkových plynov o 41 %, čím vy-
soko prekročilo medzinárodné záväzky. Prijali sme viacero dôležitých doku-
mentov, ktoré by mali riešiť aj dosahy klimatickej zmeny na našom území, na-
príklad Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Defi nuje 
hlavné princípy, priority a obsahuje aj prehľad vhodných adaptačných opatre-
ní. Medzi nimi má významné miesto aj budovanie vodohospodárskych opat-
rení ako sú poldre a vodné nádrže, ktoré dokážu zmierniť následky globálne-
ho otepľovania v podobe záplav a sucha, čo nám už prax opakovane potvrdila. 
Netreba vari pripomínať, akú významnú rolu zohrali aj počas tohtoročného ho-
rúceho a suchého leta vodné nádrže Liptovská Mara či Oravská priehrada, keď 
udržali život v  riekach a  ich povodiach. Takisto už hádam netreba pochybo-
vať o potrebe vybudovania vodnej nádrže Tichý potok, z rovnakých dôvodov. 
Spomenul som len najväčšie vodné stavby, ktoré už dobre slúžia, resp. poslúži-
li by Slovensku. Stoja a mali by ich stáť u nás desiatky, síce menších, ale dôleži-
tých pre ochranu ľudí pred povodňami a zásobovanie pitnou vodou. Ich budo-
vanie považuje rezort životného prostredia i ja osobne za prioritu aj v nasledu-
júcich rokoch. O to dôležitejšie úlohy v tomto procese čakajú vás, vodohospo-
dárov. Želám preto nám všetkým, aby sa ich darilo úspešne plniť a pomôcť tak 
Slovensku úspešne odolávať dôsledkom klimatickej zmeny. 
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Z vodohospodárskej praxe

Vodárenská nádrž Hriňová – 50 rokov 
od uvedenia vodnej stavby do prevádzky

Rudolf Sýkora, 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ B. Bystrica, Správa povodia stredného Hrona Zvolen

Abstrakt

Hospodársky rozmach Slovenska po druhej svetovej vojne vyvolal potrebu výstavby povrchových zdrojov pitnej vody hlavne 

na strednom, severnom a východnom Slovensku.

Vodný potenciál v  okolí Hriňovej inšpiroval vtedajších vodohospodárov, k  jeho racionálnejšiemu využitiu. Rozhodnutím 

Vlády ČSR č. 1206 zo dňa 04. 05. 1956 bola schválená investičná úloha výstavby vodárenskej nádrže Hriňová na toku Slatina, 

ktorá bude zásobovať defi citné oblasti južných častí stredného Slovenska pitnou vodou. Predbežné náklady na stavbu boli 

v tom čase vyčíslené sumou 125 000 000 Kčs. 

ÚVOD
Vodárenská nádrž Hriňová patrí k  vý-

znamnejším povrchovým zdrojom pitnej 
vody nielen v rámci povodia Hrona, ale celé-
ho Slovenska. O výstavbe Vodárenskej nádr-
že Hriňová sa rozhodlo už v roku 1956, s vý-
stavbou sa začalo v roku 1960 a do prevádz-
ky bola stavba odovzdaná na  jeseň v  roku 
1965. Generálnym projektantom stavby bol 
Hydroprojekt Bratislava, dodávateľom stav-
by Doprastav n. p. Bratislava. Prevádzkova-
teľom vodárenskej nádrže je v  súčasnosti 
SVP, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica, 
Správa povodia stredného Hrona so sídlom 
vo Zvolene.

Výstavba priniesla množstvo organizač-
ných a technických problémov, ktoré sa od-
zrkadlili na  kvalite stavebných prác hlav-
ne po  prvom naplnení nádrže. Tieto nedo-
statky z  výstavby nebolo možné čiastkový-
mi opatreniami vyriešiť, preto muselo dôjsť 
ku generálnej oprave hrádze, ktorá trvala 2,5 
roka. Od toho času je nádrž bezpečná, spo-
ľahlivá a plní všetky vodohospodárske funk-
cie. VN Hriňová patrí do sústavy 3 vodáren-
ských nádrží na území stredného Slovenska, 
ktoré spolu tvoria silnú stredoslovenskú vo-
dárenskú sústavu. 

PRÍPRAVA VÝSTAVBY VODNÉHO 
DIELA

Vo fáze prípravy výstavby sa zvažova-
li najmä tri hľadiská: konštrukcia a jej static-
ké pôsobenie na podložie, hlavný stavebný 
materiál a  technológia výstavby. V príprav-
ných fázach projektu sa dôraz kládol najmä 
na  geologický prieskum lokality. Ten pro-
jektantom umožnil výber z viacerých typov 
priehrad, ktoré prichádzali do úvahy. 

Po dôkladnej analýze bol vybratý typ sy-
panej kamenitej hrádze s hlinito-ílovitým za-
lomeným tesnením. Pri výbere hrádze tohto 
typu zohrávala dôležitú úlohu aj skutočnosť, 
že v blízkosti stavby (do 2 km) bolo možné 
ťažiť dostatočné množstvo kameňa v  kame-
ňolomoch Hukava a  Výbošťok. 

Okrem typu priehrady bolo potrebné na-
vrhnúť aj vhodné tesnenie. Na  základe do-
statočného množstva hlín v  okruhu 20 km 
od stavby a dostatočnej kvality skúmaných 
vzoriek, bolo zvolené jadrové ílové tesnenie.

V projektovanom riešení na reálnom ča-
sovom rade mesačných prietokov za  ob-
dobie 1931 – 1950 (Qa = 0,905, C, = 0,441), 
resp. 1931 – 1960 (Qa = 0,94, C, = 0,38), bol 
zhodne stanovený zásobný objem Vz = 7,7 
mil. m3. Celkový objem nádrže bol stanove-
ný hodnotou Vc = 8,2 mil. m3 s prihliadnu-
tím na to, že nádrž nemá vytvorený retenč-
ný priestor. 

Z porovnania parametrov nádrže a hyd-
rologických pomerov vyplýva, že nádrž vy-
užíva potenciál toku Slatiny iba čiastočne, 
čo možno vyjadriť súčiniteľom nadlepšenia 
α  = 0,44 a  pomerným zásobným objemom 
β = 0,46. Z toho vyplývajú minimálne nároky 
na viacročnú zložku nádrže, teda ide o nádrž 
s ročným regulovaním.

Vodárenská nádrž patrí do stredosloven-
skej vodárenskej sústavy a  je vybudovaná 
na  toku Slatina v  rkm 47,850. Vodárenská 
nádrž je v zmysle vyhlášky o TBD zaradená 
do I. kategórie. Nádrž sa rozprestiera na plo-
che 0,55 km2 a  svojím celkovým objemom 
plní nasledovné funkcie:

a) zabezpečuje dodávku pitnej vody cez 
skupinový vodovod HLF (Hriňová, Lučenec, 
Fiľakovo),

b) zabezpečuje minimálny zostatkový 
prietok pod nádržou Q355 = 121 l.s-1,

c) hydroenergetický potenciál vody VN 
je využívaný malými vodnými elektrárňami 
MVE I a MVE II,

d) zlepšenie kvality vody cez biologický 
systém nádrže účelovým rybárstvom. 

Hlavné parametre vodnej stavby a hladi-

ny:

Dĺžka hrádze v korune  242,80 m
Výška hrádze nad terénom   41,50 m
Plocha povodia  70,82 km2

Celkový objem z toho:
stály  517 340 m3

zásobný  7 682 660 m3
Min. prevádzková hladina  539,60 m n. m.
Max. prevádzková hladina  565,20 m n. m.
Max. dovolená hladina  565,40 m n. m.

Hlavné objekty vodnej stavby:

hrádza s príslušenstvom
funkčné objekty – výpustné zariadenia
– odberné zariadenia
– bezpečnostný priepad
– sklz
– vývar
– malé vodné elektrárne

Pre monitorovanie a  zaistenie bezpeč-
nosti bol na vodnej stavbe vybudovaný:

– automatizovaný systém riadenia – ASR 
– autonómny systém vyrozumenia a va-

rovania – ASVaV

VÝSTAVBA VODÁRENSKEJ 
NÁDRŽE

Pred samotnou výstavbou nádrže bola 
zisťovaná aj hydrologická a  klimatologic-
ká povaha územia staveniska. Hriňová mala 
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v  tom čase kotlinové podnebie s  pomer-
ne chladnými zimami a  teplými letami. Pre 
danú lokalitu boli charakteristické časté tep-
lotné a zrážkové výkyvy. Údolie bolo chráne-
né pred silným vetrom. Častým javom bolo 
bezvetrie. 

Budovanie hrádzového telesa rozdele-
ného na pomerne úzke zóny bolo pre dodá-
vateľa stavby organizačne náročné. Pri šik-
mom hlinito-ílovitom tesnení boli sypané 

dvojité štrkopieskové fi ltre z oboch strán. 
Materiál na  budovanie hrádze bol zís-

kavaný z  miestnych zdrojov, len materiál 
na tesnenie sa dovážal zo zemníka vzdiale-
ného 20 km od  stavby. V  rámci úsporných 
opatrení, približne v strede výstavby, bol pre 

zeminy do tesnenia vybraný náhradný zem-
ník, nachádzajúci sa v meste Hriňová. Počas 
výstavby najväčšie problémy boli spôsobe-
né tým, že dodávateľ zabezpečoval všetky 

frakcie piesku a štrku do betónov dovozom 
po  železnici zo značnej vzdialenosti. Nedo-
statok štrkopieskov bol hlavnou príčinou 
omeškávania sa betonáže, ktorá mala za ná-
sledok, že nosná časť hrádze bola nasypaná 
v predstihu vyššie o cca 15 m, ako tesnenie. 
Pri sypaní hrádze sa podcenil význam nie-
ktorých dôležitých detailov konštrukcie tes-
nenia, najmä chúlostivé práce spojené s uk-
ladaním fi ltračných vrstiev a drenáží. Podľa 
dokumentácie postupu prác sa hrádza sy-
pala veľmi nerovnomerne – najmä v rokoch 
1963 – 1965. V  poslednom roku výstavby 
(1965) sa zasypala prejazdová „brána“ pri ľa-
vom brehu bočného priepadu, pričom sa vy-
tvorili nežiadúce podmienky pre vznik klen-
bového účinku sypaniny. Potvrdili to veľké 
poklesy koruny hrádze a  preferované prie-
sakové cesty na kontakte medzi betónovým 
objektom sklzu bezpečnostného priepadu 
a násypom pri prvom plnení nádrže. Počas 
prevádzky vodárenskej nádrže boli zazna-
menané tri závažné poruchy, sprevádzané 
predovšetkým zvýšenými priesakmi a  zo-
suvmi na vzdušnom svahu hrádze.

SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY
Obdobie doterajšej 50 ročnej prevádzky 

môžeme rozdeliť na niekoľko etáp:
  obdobie rokov 1965 až 1971 obdobie 

prvého plnenia a vynikajúce poruchy,
  obdobie rokov 1971 až 1988 je obdobie 

prevádzky pri trvale zníženej hladine,
  obdobie 1989 až 1992 obdobie sanácie 

porúch, rekonštrukcia hrádze,
  obdobie 1994 až 1997 obdobie overova-

cej prevádzky po rekonštrukcii,
  obdobie 1997 až 2015 obdobie štandard-

nej prevádzky pri max. prevádzkovej hla-
dine. 
Po  dokončení čiastkových prác na  jed-

notlivých objektoch stavby sa začalo v me-
siaci november roku 1965 s  postupným 
napúšťaním nádrže. Hydrologické pome-
ry hlavných prítokov boli natoľko priaznivé, 
že sa plnilo rýchlosťou 50 cm/24 hod. Z den-
níkov sa dozvedáme, že prírastky v  plnení 
boli niekedy aj 1 – 2 metre/24 hod. So zvy-
šovaním hladiny sa mierne zvyšoval aj prie-
sak pod sklzom, dňa 18. 02. 1966 bol pri hla-
dine na kóte 560,00 m n. m. nameraný prie-
sak 3,6 l.s-1 . Keď hladina v  nádrži dosiahla 
kótu 563,32 m n. m., začali sa objavovať zvý-
šené priesaky, ktoré mali stúpajúcu tenden-
ciu a prerástli až na havarijný stav. 

Prvá porucha sa začala prejavovať dňa 
01. 04. 1966, keď priesak pod sklzom vystú-
pil na hodnotu 5,5 l.s-1 a priesaková voda sa 
zakalila. Dňa 02. 04. 1966 sa priesak zväčšil 
na 10 l.s-1 a mal stúpajúcu tendenciu. Kritic-
ký deň bol 04. 04. 1966, keď sa o 02.00 h. ob-

Obr. 1 Vzorový priečny rez sypanou hrádzou

Obr. 2 Výstavba VN r. 1963 (foto archív) 

Obr. 3 Výstavba VN r. 1965 (foto archív)
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javil priesak zakalenej vody aj na vzdušnom 
svahu hrádze medzi schodiskom a  sklzom 
a o 04.00 h došlo na lavičke na kóte 548,00 m 
n. m. k lokálnemu zosuvu na ploche cca 150 
m2. O 08.00 h sa už priesak nedal merať a bol 
odhadovaný na  100 l.s-1. V  dobe poruchy 
bola hladina prudko znižovaná až na  kótu 
548,50 m n. m. tak, že bola prekročená ka-
pacita koryta Slatiny pod VN, voda sa z ko-
ryta vyliala a spôsobila v meste Hriňová po-
vodňový stav. Následne boli vykonané malé 
opravy sanácia zosuvu na vzdušnom svahu 
priehrady. Po  vykonaných sanačných prá-
cach, aj keď príčiny neboli jednoznačne ob-
jasnené, sa pristúpilo k postupnému zvyšo-
vaniu hladiny vody v nádrži.

Druhá porucha nastala 15. 05. 1968, keď 
sa priesak pod sklzom začal zvyšovať z  2,9 
l.s-1 na  4,0 l.s-1 a  za  ďalšiu hodinu sa zvýšil 
na hodnotu 10 l.s-1. Priesaková voda bola sil-
no zakalená. Kritický stav nastal dňa 16. 05. 
1968 o  22.00 h, keď priesak dosiahol hod-
notu 90  – 150 l.s-1. Výver vody sa objavil aj 
na vzdušnej strane hrádze, vľavo pod lavič-
kou, na  kóte 548,00 m n. m. Následne pre-
vádzkovateľ vodného diela prikročil k rých-
lemu vypúšťaniu nádrže. Priesaky úmerne 
klesali a ich vývery sa ustáli na kóte 553 m n. 
m. Erozívna ryha, ktorá vznikla nad dilatač-
nou škárou medzi opornou stenou klapky 
priepadu a injekčnou štôlňou, mala šírku 0,6 
– 0,8 m. Priesak vody k dilatačnej škáre zaprí-
činili jednak ťahové trhliny v jadre, a tiež roz-
pukanú horninu podložia. Tieto preferované 
priesakové cesty boli sanované cementovou 
zmesou. Opätovne sa vykonal rad prác, kto-
ré mali zlepšiť stav hrádze. Znovu sa začalo 
s pozvoľným napúšťaním, maximálna hladi-
na však vydržala v nádrži do ďalšej poruchy 
len 12 dní.

Tretia porucha nastala 10. 06. 1971 večer 
po výdatných zrážkach, keď sa po prekroče-
ní max. hladiny objavil priesak pod sklzom, 
ktorý po niekoľkých hodinách vzrástol na 17 
l.s-1 a  dňa 11. 06. 1971 kulminoval pri hod-
note 110 – 120 l.s-1. Objavil sa aj priesak vo 
vstupnej štôlni. Ráno o 7 hodine bolo začaté 
znižovanie hladiny rýchlosťou 1 m/24 hod. 
Hladina bola znížená na kótu 552,40 m n. m., 
no napriek tomu sa priesak pod sklzom dr-
žal na hodnote 70 – 80 l.s-1. Akútne nebez-
pečenstvo pominulo 30. augusta 1971, keď 
priesak pod sklzom prudko klesol a dosiahol 
hodnotu 6,0 l.s-1 s klesajúcou tendenciou.

Vyšetrovanie príčin všetkých troch po-
rúch bolo zabezpečované komisiou, kto-
rú zriadilo Ministerstvo lesného a  vodného 
hospodárstva SR. Komisia riadila a vyhodno-
covala vývoj vodného diela a  dávala poky-
ny na všetky zabezpečovacie a prieskumné 
práce. 

Po druhej poruche sa realizovali rozsiah-
le prieskumné práce, ktoré mali objasniť prí-
činy porúch. Medzi rozsiahlejšie a  originál-
ne prieskumné práce patrila „prieskumná 
ryha“ hĺbená vo fi ltri v piatich 5 m sekciách 
na  kontakte fi lter – tesniace jadro po  celej 
výške zvislej časti jadra. Popri vizuálnych po-
zorovaniach realizovala Katedra geotechni-
ky Stavebnej fakulty STU Bratislava rozsiahle 
laboratórne skúšky na vzorkách odobratých 
z tesnenia. Výsledky prieskumných prác ob-
javili niekoľko anomálií, ako napr. chúlostivý 
detail napojenia tesnenia na betónovú ste-
nu sklzu bezpečnostného priepadu, sada-
nie koruny, trhliny v tesnení a ďalšie. Súčas-
ne sa realizovali čiastkové sanačné zákroky 
– odľahčenie drenážneho systému priehra-
dy, dotesňovanie podložia ako aj zapiesko-
vanie návodného svahu hrádze. Tieto opat-
renia však nezaručovali požadovanú spoľah-
livosť a preto bola nádrž viac ako 20 rokov 
prevádzkovaná pri zníženej hladine na kóte 
553,00 m n. m. s  postupným zvyšovaním 
na kótu 559,00 m n. m., čo predstavuje zní-

ženie hladiny o 12,20, resp. o 6,20 m, ako aj 
zníženie jej disponibilného zásobného obje-
mu z 7,7 mil. m3 na 3,5 až 5,0 mil. m3. Tým sa 
znížila aj spoľahlivosť zdroja – nádrže a po-
treba jej zapojenia do vodohospodárskej sú-
stavy. 

REKONŠTRUKCIA HRÁDZE
Neistota z technického stavu stavby ako 

aj narastajúce nároky na  dodávku pitnej 
vody viedli správcu nádrže k potrebe usku-
točnenia generálnej opravy hrádze, ktorá sa 
realizovala v rokoch 1989 až 1992. 

Pre defi nitívnu sanáciu priehrady Hriňo-
vá bolo vypracovaných niekoľko možností 
riešenia, ktoré vychádzali z dvoch koncepcií:

1. Rekonštrukciou priehrady zvýšiť pô-
vodnú kapacitu nádrže zo 7,7 mil. m3 na 9,78 
mil. m3 (pri zvýšení hrádze o  3,7 m), resp. 
na  14,25 mil. m3 (pri zvýšení hrádze o  cca 
10,0 m),

2. Rekonštruovať hrádzu pri zachovaní jej 
pôvodnej výšky a veľkosti nádrže.

Prvá koncepcia predpokladala dočas-
né vypustenie nádrže, zatiaľ čo druhá kon-
cepcia predpokladala rekonštrukciu po-
čas prevádzky, pri zníženej hladine na  úro-
veň 557,00 – 559,00 m n. m. Po vyhodnote-
ní bol vybratý druhý variant a v roku 1989 sa 
začali rekonštrukčné práce počas prevádzky 
 nádrže.

Rekonštrukcia bola riešená vybudovaním 
tesniacej podzemnej steny po  úroveň zalo-
menia tesniaceho prvku. Hrúbka steny 0,6 až 
0,8 m na dĺžke cca 250 m si vyžiadala vyššiu 
spotrebu zmesí, ako sa predpokladalo pri vý-
počtoch jej objemu. V rámci sanačných prác 

bolo vykonané utesnenie kontaktu medzi in-
jekčnou štôlňou a  tesniacim jadrom pomo-
cou injektáže, systémom vejárovite usporia-
daných vrtov. Vybudovanie injekčných vr-
tov do vzdušného fi ltra z koruny hrádze ra-
dom vrtov z koruny hrádze s hustotou 1,5 m 
do hĺbky pod úroveň zalomenia tesniaceho 
prvku. Súčasne bol na vodnej stavbe dobu-
dovaný pozorovací systém trojetážových 
vztlakomerných vrtov na návodnej a vzduš-
nej strane injekčnej chodby, ktoré umožňujú 
snímať hodnoty vztlakov v  troch hĺbkových 
úrovniach ako aj vybudovanie 8 párov pozo-

Obr. 4 Priečny profi l s  vyznačením sanačných opatrení; 1 – tesnenie, 2 – fi ltre, 3 – stabilizačná časť, 
4 – preinjektované fi ltre, 5 – tesniaca stena, 6 – injekčná štôlňa, 7 – vejárovité vrty injektáž, 8 – vrty 
do podložia (Bednárová, E., 2010)
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rovacích sond budovaných z koruny hrádze 
pred a za podzemnou tesniacou stenou. In-
jekčné práce nepotvrdili výskyt preferova-
ných priesakových ciest v podloží priehrady.

OVEROVACIA A TRVALÁ 
PREVÁDZKA

Overovacia prevádzka nastala od dosiah-
nutia a  zhodnotenia maximálneho zaťažo-
vacieho stavu vodnej stavby, t. j. od februá-
ra 1994 a trvala do 31. 12. 1997. Odbornou 

organizáciou Vodohospodárska výstavba, š. 
p., Bratislava, odborom TBD bol vypracova-
ný ,,Program dohľadu“ nad VS počas overo-
vacej prevádzky s určením medzných a kri-

tických meraných hodnôt.  Po  jej ukončení 
bola vypracovaná súhrnná správa o  dohľa-
de počas overovacej prevádzky. Predmet-
ná správa vo svojom závere konštatuje, že 
overovacia prevádzka prebehla úspešne. 
Počas nej sa nevyskytli žiadne mimoriadne 

javy, ktoré by bránili uvedeniu diela do trva-
lej prevádzky. Akceptovalo sa odporúčanie 
uviesť vodné dielo do trvalej prevádzky bez 
obmedzení.

Trvalá prevádzka bola začatá 01. 01. 1998. 
Potvrdila správnosť navrhnutých a  s  vyso-
kou presnosťou realizovaných rekonštrukč-
ných prác. Rozhodujúce merané a evidova-
né údaje vykazujú ustálené hodnoty, nie ako 
to bolo pred rekonštrukciou pri trvale zníže-
nej hladine. 

Na  stavbe sa prirodzene objavuje ďal-
ší fenomén a  to je starnutie priehrady. 
V  roku 2009 bolo nutné vymeniť rozstre-
kovací uzáver, v  roku 2012 boli sanova-
né betónové konštrukcie bezpečnostné-
ho priepadu (obnažené armovacie prvky). 
V  roku 2013 bol nameraný nadmerný ko-
rozívny úbytok na  oceľových odberných 
potrubiach. Výmena potrubí si bude vyža-
dovať zložité technické riešenia a  finanč-
né náklady. V pozornosti prevádzkovateľa 
vodnej stavby je aj svah nad sklzom bez-
pečnostného priepadu, pod štátnou ces-
tou, ktorý vykazuje symptómy povrcho-
vých deformácií.

ZÁVER
Ak by sme v  stručnosti mali vyhodnotiť 

jednotlivé etapy vodnej stavby, tak najdy-
namickejšie obdobie je obdobie rýchleho 
prvého plnenia nádrže a  obdobie porúch. 
Poruchy vodných stavieb väčšinou spôso-
bujú rozhodujúce faktory ako je kvalita pro-
jektovej dokumentácie,  kvalita realizácie 
stavby a technologické postupy, prevádzko-
vé zaťaženia, starostlivosť a údržba vykoná-
vaná prevádzkovateľom. Pod havarijné sta-
vy VN Hriňová sa podpísali všetky tri sub-
jekty zainteresované na  príprave, realizácii 
a  prevádzkovaní stavby: projektant, dodá-
vateľ ako aj prevádzkovateľ stavby. V mno-
hých prípadoch snaha o  čo najúspornejšie 
riešenie znamená zníženie kvality pod únos-
nú mieru, ktorá sa skôr či neskôr prejaví vo 
zvýšených nákladoch pri opravách a rekon-
štrukčných prácach. Aj toto potvrdzuje, že 
šetriť na  nesprávnom mieste sa spravidla 
neoplatí.

Horné foto – zdroj Internet

Dolné foto – Martina Melicherčíková
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Slovenský vodohospodársky pod-
nik, š. p.  v  rámci banskoštiavnických 
mestských slávností – tzv. Salamandro-
vých dní – odovzdal v  piatok 11. sep-

tembra 2015 zrekonštruovanú histo-
rickú vodnú nádrž Veľká Richňava. Ide 
o prvú z vyše 20-tich tohtoročných in-
vestičných stavieb budovaných v rám-
ci Operačného programu Životné pros-
tredie, ktorú Slovenský vodohospodár-

sky podnik, š. p. odovzdal verejnosti.
Na slávnostnom otvorení sa zúčast-

nil aj minister životného prostredia Pe-
ter Žiga, štátny tajomník MŽP SR Voj-

tech Ferencz a ďalší predstavitelia Mi-
nisterstva životného prostredia SR, 
ale aj ďalších orgánov štátnej správy 
i miestnej samosprávy. 

Rekonštrukcia Richňavského tajchu 
sa začala pred rokom (4. septembra 

2014) podpisom zmluvy o  dielo s  do-
dávateľom stavby TMG a. s. Prievidza. 
Hodnota diela podľa zmluvy predsta-
vovala 461 tisíc eur, ale výška skutoč-
ných nákladov je o 4 tisíc eur nižšia. Fi-
nancovanie stavby bolo zabezpečené 
na 80,25 % z Kohézneho fondu Európ-
skej únie, 14,75 % zo štátneho rozpoč-
tu a 5 % z vlastných zdrojov Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. p.

Celá stavba bola rozdelená na 5 sta-
vebných objektov. Najskôr bolo po-
trebné zrekonštruovať dnový výpustný 
systém a  odpadové koryto. Tieto prá-
ce pozostávali z  výmeny ovládacieho 
zariadenia a  drevených stolíc. V  dno-
vom výpuste sú umiestnené dva uzá-
very, z  ktorých jeden bol pred rekon-
štrukciou úplne nefunkčný a druhý tak-
tiež nebolo možné bezpečne ovládať. 
Bolo teda potrebné vymeniť uzávery, 
celú drevenú nosnú konštrukciu s ovlá-
dacími oceľovými tiahlami, ktorými sa 
z  manipulačného objektu na  korune 
hrádze otvárajú dnové výpusty. Všetky 
tieto práce museli rešpektovať histo-
rický technický charakter a požiadavky 
Krajského pamiatkového úradu klade-
ného na rekonštrukciu národných kul-
túrnych pamiatok zapísaných v Ústred-
nom zozname pamiatkového fondu. 
Ďalšou, mimoriadne dôležitou a časo-
vo náročnou úlohou bolo vybudova-
nie kamenného opevnenia návodné-
ho svahu hlavnej i bočnej hrádze. Pra-
covníci dodávateľskej fi rmy tam museli 
zabudovať zhruba 4 tisíc metrov štvor-
cových kamenného opevnenia so za-
rovnanou lícnou stranou, v ktorej je vy-
tvorených 7 kamenných schodísk a je-
den terasovitý vstup do vody so súčas-
ným šikmým zjazdom pre vozičkárov. 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. 
p. rešpektujúc historický charakter tej-
to vodnej stavby, tak súčasne vyhovel 
aj súčasnej požiadavke doby na rekre-
ačné využitie týchto historických vod-
ných diel a po prvý raz v rámci postup-

Obnova po 275 rokoch
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. ukončil rekonštrukciu 

historického tajchu Veľká Richňava

Mgr. Ľuboš Krno

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica

Ofi ciálni hostia na slávnostnom odovzdaní Veľkej Richňavy. Zľava: štátny  tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz, 
generálny riaditeľ SVP, š. p. Marián Supek, minister životného prostredia Peter Žiga, primátorka Banskej 
Štiavnice Nadežda Babiaková, starosta Štiavnických Baní Stanislav Neuschl, technicko-prevádzkový riaditeľ 
SVP, š. p. Pavol Virág a vedúci služobného úradu MŽP SR Viktor Lehotzký.

Rekonštrukciu Veľkej Richňavy ukončilo symbolické prestrihnutie pásky.  Spolu s ministrom životného pro-
stredia Petrom Žigom tajch slávnostne odovzdal generálny riaditeľ SVP, š. p. Marián Supek a starosta obce 
Štiavnické Bane, na ktorej území sa tajch nachádza, Stanislav Neuschl.
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ných rekonštrukcií štiavnických histo-
rických tajchov vybudoval aj bezbarié-
rový prístup. 

V  záujme spoľahlivosti fungova-
nia vodnej nádrže Veľká Richňava sa 
v rámci rekonštrukcie rozšíril aj dovte-

dajší bezpečnostný priepad, pričom 
jeho odpadové koryto je dômyselne 
riešené tak, že v  čase nízkej hladiny 
v tajchu voda týmto korytom z prívod-
ného jarku priteká a  ak sa tajch napl-
ní po maximálnu prevádzkovú hladinu, 

tak voda odpadovým korytom odte-
ká. V konečnej fáze rekonštrukcie pra-
covníci dodávateľskej fi rmy TMG Prie-
vidza ešte upravili celú korunu hrádze, 
ktorú vyrovnali, zatrávnili a  na  poško-
denú asfaltovú cestu natiahli nový as-
faltový koberec. Celá úprava, ktorá sa 
zrealizovala v  súlade s  požiadavkami 
na  bezpečnosť hrádzového telesa ale 
aj požiadavkami pamiatkarov na  za-
chovanie historického charakteru tej-
to vodnej nádrže, tak dala Richňavské-
mu tajchu pekný nový šat, ktorý budú 
oceňovať ešte mnohé nasledujúce ge-
nerácie. 

Dnové výpusty niekoľko dní pred 
kolaudáciou uzavreli a  tak sa tajch už 
začal pomaly napĺňať aj prvými ku-
bíkmi vody. Keďže táto vodná nádrž 
však nie je umiestnená bezprostred-
ne na vodnom toku, tak vodohospodá-
ri, ale aj chatári a návštevníci Richňavy 
teraz musia už len čakať na výdatnejšie 
dažde a jarné topenie sa snehov, ktoré 
by mali nádrž postupne napĺňať. Cel-
kové naplnenie Veľkej Richňavy bude 
teda závisieť predovšetkým od vodna-
tosti ďalších mesiacov, ale aj výdatnos-
ti snehových zrážok počas nasledujú-
cej zimy, pričom jej naplnenie sa odha-
duje na 1 až 3 roky. 

Z HISTÓRIE VODNEJ STAVBY 
VEĽKÁ RICHŇAVA 

 Vodná stavba Veľká Richňava, kto-
rá je súčasťou unikátneho vodohospo-
dárskeho systému umelých vodných 
nádrží a  prítokových jarkov v  oblasti 
Štiavnických vrchov bola vybudovaná 
v  rokoch 1738 – 1740 podľa projektu 
vynikajúceho slovenského vedca – ze-
memerača, kartografa, banského inži-
niera a polyhistora 18. storočia Samue-
la Mikovíniho. Projekt i výstavbu nádr-
že schválila Dvorská komora vo Vied-
ni. Najskôr bola postavená len jedna 
hrádza. Keďže však zo severozápadnej 
strany hrádze začala presakovať voda, 
bol tajch rozdelený priečnou hrádzou. 
(Taktiež podľa projektu Samuela Mi-
kovíniho.) Predelením tajchu v  roku 
1746 vznikli dve nádrže – Veľká a Malá 
Richňavská. Po prehradení tajchu a vy-
razení novej Richňavskej štôlne roku 
1757 sa voda z tajchu racionálnejšie vy-
užívala na pohon banských a úpravníc-
kych zariadení. Hrádza Veľkej Richňa-
vy, ktorá sa nachádza na kóte 728 m. n. 
m bola vybudovaná postupným sypa-
ním a  zhutňovaním lichobežníkového 
zemného telesa. Celková dĺžka hlavnej 

Úplne nové kamenné opevnenie na hlavnej i bočnej hrádzi predstavuje viac ako 4 tisíc m². Tajch by sa mal podľa 
predpokladov naplniť v čase do jedného do troch rokov.

Popri vkusne upravenom terasovitom vstupe do vody zabezpečili vodohospodári aj vybudovanie bezbariéro-
vého prístupu pre vozičkárov.
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a  vedľajšej hrádze je 539,90 m. Výška 
hrádze je 23,5 m. V mieste ľavostranné-
ho naviazania hrádze do terénu je vy-
budovaný bezpečnostný priepad. 

Keďže tajch nemal, ani nemá svoje 
vlastné povodie, voda musela byť pri-
vádzaná z cudzích povodí a to z povo-
dia Ipľa a povodia Hrona, najmä dvoma 

prívodnými jarkami Kopaničiarskym 
a Vysockým. Ide o unikátne umiestne-
ný typ vodnej stavby, keď sa napríklad 
voda z jedného povodia mohla vypúš-
ťať do druhého povodia a naopak. Cel-
ková dĺžka prítokových jarkov bola viac 
ako 24 km. Súčasťou zberných jarkov 
boli aj vodné štôlne. Najdlhšia, Hod-
rušská štôlňa má 600 m a  Spitzberg-
ská 280 m. O  dômyselnom riešení prí-
tokových jarkov a odvádzaní vôd z taj-
chu sa s obdivom a uznaním vyjadrili aj 
najvyšší predstavitelia Rakúsko – Uhor-
skej monarchie v čase panovania Márie 
Terézie. Napríklad 3. júna 1751 počas 
svojej osobnej návštevy manžel Márie 
Terézie cisár František Štefan Lotrinský 
a v júli 1764 aj ich synovia neskorší ci-
sár Jozef II a princ Leopold. 

Voda z  tajchu Veľká Richňava sa 
potom dlhé desaťročia využívala nie-
len v úpravniach rúd, ale aj na pohon 
unikátnych vodostĺpcových čerpacích 
strojov, ktoré slúžili na čerpanie nežia-
ducej vody z hlbín banskoštiavnických 
rudných baní. 

Po útlme a zániku baníctva v Banskej 
Štiavnici v roku 1995 sa aj banskoštiav-
nické tajchy ocitli bez svojho správcu. 
Túto úlohu na seba prevzal štát – Slo-
venská republika, ktorá prostredníc-
tvom svojho správcu, najskôr štátneho 
podniku Povodie Hrona a  potom Slo-
venského vodohospodárskeho pod-
niku, š. p. prevzala do starostlivosti 23 
historických vodných nádrží, z ktorých 
už väčšina prešla komplexnou rekon-
štrukciou. Zrekonštruovaný bol celý 
kaskádovitý systém troch piarskych 
tajchov – Bakomi, Vindšachta a Evička, 
obľúbené dva Kolpašské tajchy, Belian-
sky tajch, Moderštôlniansky na Kopani-
ciach, Bančiansky, Klinger, tento rok už 
aj Dolnohodrušský tajch a teraz aj Veľ-
ká Richňava, pričom do  konca tohto 
roka bude ukončená aj rekonštrukcia 
Malej Richňavy. Všetky tieto tri tajchy 
sa rekonštruovali v rámci Operačného 
programu Životné prostredie z Kohéz-
neho fondu Európskej únie. 

Slovenský vodohospodársky pod-
nik, š.  p. okrem toho zo svojich vlast-
ných zdrojov rozbehol aj rekonštrukcie 
troch menších historických vodných 
nádrží – Červenej studne a  dvoch Ko-
morovských tajchov, ktoré však musel 
najskôr odkúpiť od mesta Banská Štiav-
nica a zaradiť do majetku štátu vo svo-
jej správe. 

Foto: autor

Pôvodné dnové uzávery spred 275-tich rokov nahradili nové, ktorých ovládacie oceľové tyče – tiahla drží aj 
nová drevená stolica. Všetko však muselo rešpektovať historický charakter manipulácie na tejto vodnej nádrži.

Odpadové koryto bezpečnostného priepadu je súčasne aj prítokovým žľabom z tzv. Vysockého jarku, ktorý za-
chytáva dažďovú vodu a gravitačne ju odvádza do tajchu.
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Spracovanie údajov o nakladaní 
s vodami ako súčasť hodnotenia 

stavu vôd v SR
Ing. Jana Döményová, Ing. Daniela Ďurkovičová, Ing. Ľubica Lovásová, Mgr. Pavol Čaučík

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

ÚVOD
Údaje o nakladaní s vodami sa pra-

videlne ročne oznamujú Slovenské-
mu hydrometeorologickému ústavu 
(SHMÚ), ktorý je poverený viesť ich evi-
denciu v  súlade s  § 6 odsek 5 a  6 zá-
kona č. 364/2004 Z. z. o vodách v zne-
ní neskorších predpisov (vodný zákon). 

V príspevku je uvedené vyhodnote-
nie údajov o nakladaní s vodami za rok 
2013, ktoré boli oznámené v  zmysle 
vodného zákona nasledovne: 
  Ten, kto odoberá povrchovú vodu 

alebo podzemnú vodu z  jedné-
ho vodárenského zdroja v  množ-
stve nad 15  000 m3 ročne alebo 
nad 1 250 m3 mesačne alebo využí-
va osobitné vody na podnikateľskú 
činnosť, je povinný oznamovať úda-
je o týchto odberoch a údaje určené 
v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. b) 
a c) raz ročne poverenej osobe, kto-
rá ich poskytne správcovi vodohos-
podársky významných vodných to-
kov.

  Ten, kto vypúšťa odpadové vody 
alebo osobitné vody do  povrcho-
vých vôd v  množstve nad 10  000 
m3 ročne alebo nad 1  000 m3 me-
sačne, je povinný oznamovať údaje 
o vypúšťaných odpadových vodách 
a  údaje určené v  povolení podľa § 
21 ods. 2 písm. d) raz ročne povere-
nej osobe, ktorá ich poskytne správ-
covi vodohospodársky významných 
vodných tokov.
Údaje o  nakladaní s  vodami sú na-

hrávané do  jednotného informačné-
ho systému Súhrnnej evidencie o  vo-
dách podľa § 29 odsek 3) vodného zá-
kona a § 25, písm. b) bod 4 a 7 vyhlášky 
Ministerstva pôdohospodárstva, život-
ného prostredia a regionálneho rozvo-
ja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. 
z. zo 14. októbra 2010 o vykonaní nie-
ktorých ustanovení vodného záko-

na (vyhláška č. 418/2010 Z. z.). Sloven-
ský hydrometeorologický ústav okrem 
zberu oznamovaných údajov zabez-
pečuje ich kontrolu, spracovanie a  ar-
chiváciu v  databázovom systéme Sú-
hrnnej evidencie o vodách. 

Oznamované údaje o odberoch vôd 
a  vypúšťaní odpadových vôd sa spra-
cúvajú v zmysle § 6 odsek 3 vodného 
zákona a § 19 vyhlášky č. 418/2010 Z. 
z. v  rámci vodohospodárskej bilancie. 
Vodohospodárska bilancia porovná-
va požiadavky na  vodu s  využiteľným 
množstvom vody a  jej kvalitou. Po-
žiadavky na  vodu predstavujú odbe-
ry povrchovej vody, odbery podzem-
nej vody a vypúšťanie odpadovej vody 
a osobitnej vody. 

POSTUP ZBERU ÚDAJOV 
O NAKLADANÍ S VODAMI

Prevádzkovatelia oznamujú údaje 
o  odberoch vôd a  vypúšťaní odpado-
vých vôd na  SHMÚ na  predpísaných 
tlačivách (tlačivá o  začatí odberov/vy-
púšťania do 30 dní od vzniku oznamo-
vacej povinnosti a ročné tlačivá do 31. 
januára nasledujúceho kalendárne-
ho roka). Tlačivá aj s  číselníkmi po-
trebnými k vyplneniu sú sprístupnené 
na stránke SHMÚ http://www.shmu.sk/
sk/?page=1094.

Možnosť zasielania oznámení v do-
hodnutom elektronickom xml formá-
te využívajú zatiaľ len všetky vodáren-
ské spoločnosti, čo predstavuje približ-
ne polovicu ročných oznámení.

Údaje spracovávané na  SHMÚ sú 
v xml alebo v Excel formáte importova-

né do jednotného informačného systé-
mu pre vodu v ORACLE, zaužívaný ná-
zov pre informačný systém je „Súhrnná 
evidencia o  vodách“. Okrem oznamo-
vaných údajov o  nakladaní s  vodami 
sa v informačnom systéme uchovávajú 
aj údaje základnej evidencie o vodách 
v  pôsobnosti SHMÚ (údaje z  monito-
rovania povrchových a  podzemných 
vôd). Aplikačný software umožňuje vy-
konať prvú validáciu dát už pri importe 
dát, ďalšie kontroly je množné vykoná-
vať využívaním preddefi novaných re-
portov. Pre kontrolu ročných údajov sú 
využívané aj oznámenia o začatí odbe-
rov/vypúšťania vôd. Tlačivá o začatí ob-
sahujú informácie a požiadavky určené 
v platných povoleniach na nakladanie 
s  vodami. Ročné oznámenia o  odbe-
roch povrchových vôd a podzemných 
vôd obsahujú mesačné množstvá odo-
beraných vôd a ďalšie k nim potrebné 
informácie. Ročné oznámenia o vypúš-
ťaní odpadových vôd do povrchových, 
resp.  podzemných vôd obsahujú me-
sačné množstvá vypúšťaných odpado-
vých vôd ako aj výsledky analýz pro-
dukovaného a  vypúšťaného znečis-
tenia v  určenom rozsahu a  frekvencii 
meraní a  ďalšie k  nim potrebné infor-
mácie. V priebehu validácie dát prebie-
ha spätná komunikácia s prevádzkova-

teľmi najmä elektronickou poštou, prí-
padne telefonicky.

Fáza elektronického spracovania 
dát a  ich validácia je časovo nároč-
ná, nakoľko prvá požiadavka na  po-
skytovanie dát o  ročných odberoch 
vôd v  zmysle vykonávacej vyhlášky 

Tab. 1   Počet oznámení za rok 2013

Druh nakladania s vodami Počet oznámení za rok 2013

Odbery povrchových vôd     367

Odbery podzemných vôd 5 427

Vypúšťanie odpadových vôd 1 009
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č.  418/2010 Z. z. je už do  15. februá-
ra nasledujúceho kalendárneho roka 
a  pre vypúšťanie odpadových vôd 
za zdroje znečistenia podliehajúce pla-
teniu poplatkov do  28. februára,  pre 
ostatné zdroje do 31. marca.

Z  uvedeného dôvodu už koncom 
roka pred každou oznamovacou povin-
nosťou je zasielaná prevádzkovateľom 
výzva s upozornením na oznamovaciu 
povinnosť a  potrebnými podkladmi 
k vyplneniu (tlačivá, pokyny k vyplne-
niu a súvisiace číselníky potrebné k ná-
slednému elektronickému spracovaniu 
dát). Počet oznámení za posledný spra-
covaný rok 2013 je v tabuľke č. 1.

SPRACOVANIE ÚDAJOV 
O NAKLADANÍ S VODAMI 

SHMÚ zabezpečuje spracovanie vo-
dohospodárskej bilancie množstva 
a kvality povrchovej a podzemnej vody 
za uplynulý rok. Jedným zo zdrojových 
údajov ročnej vodohospodárskej bi-
lancie sú údaje o odberoch a vypúšťaní 
vôd oznámené prevádzkovateľmi. 

Vo vodohospodárskej bilancii sa 
spracovávajú všetci užívatelia povr-
chovej a  podzemnej vody, ktorí odo-
berajú ročne nad 15 000 m3 alebo me-
sačne nad 1  250 m3. Pri vypúšťaní sa 
evidujú všetci užívatelia, ktorí vypúšťa-
jú do povrchových vôd nad 10 000 m3 
ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne.

Odbery povrchových vôd 
v  roku 2013 dosiahli hodnotu 9,8 
m3.s-1, odbery podzemných vôd 
10,5 m3.s-1 a  vypúšťanie 22,5 m3.s-1 
(obr.  1). 

Rozdelenie užívania vody v čiastko-
vých povodiach SR v roku 2013 znázor-
ňuje obr. 2.

Z  celkových odberov za  rok 2013 
predstavovali odbery povrchových 
vôd 48,2 % a  odbery podzemných 
vôd 51,8 %. Z celkového množstva od-
berov povrchových vôd bolo 15,3 %
(1,499 m3.s-1) pre verejné vodovo-
dy, 80,1 % (7,828 m3.s-1) pre  priemysel 
a  4,5 % (0,442 m3.s-1) pre  poľnohospo-
dárstvo. Z  celkového množstva odbe-
rov podzemných vôd bolo 75,5 % (7,886 
m3.s-1) pre verejné vodovody, 9,9 % 
(1,031 m3.s-1) pre priemysel, 3,1 % (0,322 
m3.s-1) pre poľnohospodárstvo a 11,5 % 
(1,199 m3.s-1) pre iné účely (obr. 3).

Najväčšie odbery povrchových vôd 
boli v roku 2013 v povodí rieky Bodrog 
(2,667 m3.s-1), Váh (2,580 m3.s-1), Hron 
(1,798 m3.s-1) a Dunaj (1,798 m3.s-1). Naj-
väčšie odbery podzemných vôd boli 

v povodí rieky Váh (5,189 m3.s-1), Dunaj 
(1,984 m3.s-1), Hron (0,725 m3.s-1) a Nit-
ra (0,659 m3.s-1). Najväčšie vypúšťanie 
do povrchových vôd bolo v povodiach 
rieky Váh (8,525 m3.s-1), Hron (3,003 
m3.s-1), Hornád (2,723 m3.s-1) a  Nitra 
(1,837 m3.s-1).

Vo vodohospodárskej bilancii množ-
stva povrchových vôd za rok 2013 bolo 
spracovaných 1  209 položiek užíva-
teľov SR k  137 bilančným profi lom, 
z toho počet odberateľov povrchových 
vôd bol 285 a počet vypúšťaní do povr-
chových vôd bol 924 (mapa č. 1). 

V  roku 2013 v  zmysle vyhlášky č. 
418/2010 Z. z. bolo evidovaných 5 427 

využívaných zdrojov podzemných 
vôd, z toho bolo 138 nových zdrojov. 

Najvýznamnejšími odberateľmi po-
vrchovej vody v  roku 2013 boli Elek-
tráreň Vojany (1,872 m3.s-1) na  Labor-
ci, ktorý reprezentuje 70,2  % z  celé-
ho množstva realizovaných odbe-
rov v  povodí Bodrogu, Slovnaft, a. s. 
Bratislava na  Dunaji, ktorý odoberal 
0,950  m3.s-1, čo reprezentuje 97,9  % 
z  celého množstva realizovaných od-
berov v  povodí Dunaja a  U.S.STEEL 
Košice, s. r. o. (0,789  m3.s1) na  Horná-
de, ktorý tvorí 84,4 % z celého množ-
stva realizovaných odberov v  povodí 
Hornádu.

Obr. 1   Užívanie vody v SR v roku 2013 v m3.s-1 

Obr. 2   Užívanie vody v čiastkových povodiach SR v roku 2013

Obr. 3   Odbery povrchovej a podzemnej vody podľa užívateľských skupín v SR v roku 2013
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Najvýznamnejšími vypúšťaniami 
v roku 2013 boli SE, a. s. Elektráreň Vo-
jany (1,856 m3.s-1) na Laborci, ktorý re-
prezentuje 61,0  % z  celého množstva 
realizovaných vypúšťaní v povodí Bod-
rogu, Slovnaft, a. s. Bratislava s  hod-
notou 1,348 m3.s-1 a BVS – ČOV Vraku-
ňa (1,327  m3.s-1), predstavujúce spolu 
75,4 % všetkých zrealizovaných vypúš-
ťaní v povodí Malého Dunaja.

Najvýznamnejšie odbery podzem-
nej vody (mapa č. 2) boli dokumen-
tované zo zdrojov na  lokalitách Vlčie 
hrdlo (Slovnaft), Ostrovné Lúčky, Gab-
číkovo, Karlova ves – Sihoť, Jelka, Petr-
žalka – Pečniansky les, Šamorín. Me-
dzi najvýznamnejšie pramene z hľadis-
ka využívania patria pramene v Necpa-
loch – Lazce, Jergaloch, Harmanci, 
Dolných Motešiciach, Slatinke nad 
Bebravou, Turni nad Bodvou, Vitano-
vej, Vyšnom Slavkove. Najvýznamnej-
šími odberateľmi v roku 2013 boli: Sku-
pinový vodovod (SV) Bratislava (1,457 

m3.s-1), Slovnaft, a. s. Bratislava (0,908 
m3.s-1), Diaľkovod Gabčíkovo (0,475 
m3.s-1), Diaľkovod Jelka (0,376 m3.s-1) 
a Pohronský SV (0,365 m3.s-1).

Prehľad využívania zdrojov pod-
zemných vôd v  hydrogeologických 
rajónoch dokumentuje mapa č. 3 „Vy-
užívanie podzemných vôd v hydroge-
ologických rajónoch SR v roku 2013“.

Celkové odbery podzemných vôd 
v  roku 2013 predstavujú len 13,2  % 
z celkového dokumentovaného množ-
stva využiteľných množstiev podzem-
ných vôd Slovenska (78  886,74  l.s-1), 
preto môžeme konštatovať, že pred-
pokladaná potreba vody je zabezpe-

čená. Aj napriek tomuto priaznivému 
stavu však v niektorých oblastiach a lo-
kalitách naďalej najmä v  suchých ob-
dobiach pretrváva defi cit zdrojov pit-
nej vody v  dôsledku nerovnomerné-
ho kvantitatívneho rozloženia vod-
ných zdrojov v  Slovenskej republike. 
Z  hľadiska vodohospodárskeho využi-
tia výrazne kolíše pomer využiteľných 
množstiev a  odberov v  jednotlivých 
hydrogeologických útvaroch, pričom 
najnižšiu hodnotu využitia vykazujú 
neogénne rajóny a najvyššiu kvartérne 
a mezozoické rajóny.

Vodohospodárska bilancia kvali-
ty povrchových vôd spracúva úda-
je z  výsledkov hodnotenia kvality po-
vrchových vôd a  z  údajov o  vypúšťa-
ní odpadových vôd oznámených pre-
vádzkovateľmi. Súčasťou oznamovacej 
povinnosti sú údaje o vypúšťaní odpa-
dových vôd do povrchových vôd, ktoré 
obsahujú mesačné množstvá vypúšťa-
ných odpadových vôd ako aj výsledky 

analýz produkovaného a vypúšťaného 
znečistenia.

Ročná bilancia množstva vypúšťa-
ného znečistenia z  bodových zdrojov 
do povrchových vôd je vyjadrená jed-
notlivými ukazovateľmi kvality a  spra-
covaná v zmysle platnej metodiky. Ak 
je početnosť meraní znečisťujúcej lát-
ky minimálne 1x mesačne, vypočíta sa 
ročné bilančné znečistenie ako súčet 
mesačných bilancií. Ak je meraní me-
nej, stanoví sa priemerná ročná hod-
nota koncentrácie pre vybratý ukazo-
vateľ, ktorá sa vynásobí ročným množ-
stvom vypúšťanej odpadovej vody 
z  konkrétneho bodového zdroja (vy-

jadreného v kg, resp. tonách za rok). 
Prehľad celkového množstva zne-

čisťujúcich látok vo vybraných ukazo-
vateľoch (BSK5, ChSKCr, Ncelk a  Pcelk), 
vypúšťaných do  vodných tokov pod-
ľa jednotlivých čiastkových povodí 
v roku 2013 je uvedený v tabuľke 2. 

Osobitnú pozornosť je potrebné ve-
novať najmä znečisťujúcim látkam pat-
riacim do  zoznamu prioritných látok 
a ďalších znečisťujúcich látok, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 1 vodného záko-
na. Uvedené znečisťujúce látky môžu 
spôsobiť ohrozenie vodného prostre-
dia s dôsledkami, ako sú akútna a chro-
nická toxicita vodných organizmov, 
ako aj ohrozenie ľudského zdravia. Pre-
vádzkovatelia v SR sú povinní vypúšťať 
každú znečisťujúcu látku v  odpadovej 
vode v  zmysle požiadaviek určených 
v  povoleniach (IPKZ povolenia, vodo-
právne povolenia). 

V roku 2013 bolo nahlásených spo-
lu 212 bodových zdrojov, ktorých vy-

púšťané odpadové vody obsahovali 
prioritné látky. Zoznam prioritných lá-
tok vypúšťaných do povrchových vôd 
v  Slovenskej republike v  roku 2013 
v členení na čiastkové povodia a poč-
ty bodových zdrojov s jednotlivými pri-
oritnými látkami sú uvedené v tabuľke 
č. 3. Najčastejšie oznamovanou priorit-
nou látkou bol nikel.

Z ďalších znečisťujúcich látok vo vy-
púšťaných odpadových vodách v roku 
2013 boli nahlásené najmä: arzén, 
chróm celkový, kyanidy celkové, meď 
a zinok. 

V  roku 2013 bolo identifi kovaných 
165 významných bodových zdrojov 

Mapa č. 1
Profi ly 
vodohospodárskej 
bilancie množstva 
povrchových vôd 
za rok 2013 
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vypúšťania, z  toho bolo 10 komunál-
nych zdrojov (mapa č. 4).

ZÁVER 
V  roku 2013 pokračoval klesajúci 

trend v množstve odberov podzemnej 
vody a  povrchovej vody, ktorý zazna-
menávame od roku 1991, najmä v dô-
sledku zmien v hospodárstve a ekono-
mických opatrení súvisiacich s  regulá-
ciou ceny vody. Pri vypúšťaných od-
padových vodách je zaznamenávaný 
pokles v bilančnom množstve vypúšťa-
ných znečisťujúcich látok, čo sa ale jed-

noznačne neprejavuje vo vypúšťanom 
množstve odpadových vôd. 

V súvislosti s novelou zákona o vo-
dách č. 409/2014 Z. z. sa v  porovnaní 
s  predchádzajúcim obdobím rozširuje 
oznamovacia povinnosť prevádzkova-
teľov vôd defi novaná v § 6 ods. 5 (od-
bery vôd) a v ods. 6 (vypúšťanie vôd). 

V  zmysle nového znenia vodné-
ho zákona, ods. 5, každý, kto odobe-
rá povrchovú alebo podzemnú vodu 
na  podnikateľské účely je povinný 
oznamovať údaje raz ročne povere-
nej osobe, ktorá ich poskytne správ-

covi vodohospodársky významných 
tokov.

V  zmysle nového znenia vodného 
zákona, ods. 6, každý, kto pri podnika-
teľskej činnosti produkuje a  vypúšťa 
odpadové vody, alebo osobitné vody 
alebo geotermálne vody do  povrcho-
vých alebo podzemných vôd je povin-
ný oznamovať údaje o týchto vypúšťa-
ných vodách raz ročne poverenej oso-
be, ktorá ich poskytne správcovi vodo-
hospodársky významných tokov.

Limity oznamovania množstva 
odoberaných vôd (nad 15 000 m3/rok

Mapa č. 2   Najvýznamnejšie lokality využívaných zdrojov podzemnej vody na Slovensku v roku 2013

Mapa č. 3   Využívanie podzemných vôd v hydrologických rajónoch SR v roku 2013
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alebo 1 250 m3/mesiac) a limity množ-
stva vypúšťaných vôd (nad 10  000 
m3/rok alebo 1 000 m3/mesiac) sú ur-
čené len pre fyzické osoby (pre do-
mácnosti).

Tento zákon vstúpil do platnosti 15. 
januára 2015, niektorí prevádzkova-
telia podali oznámenia za rok 2014 už 
v  zmysle požiadavky uvedenej novely 
zákona. O koľko stúpnu počty oznáme-
ní a  aký vplyv budú mať na  vodohos-
podársku bilanciu množstva a  kvality 
vôd, by sa malo odzrkadliť po spraco-
vaní oznámení za rok 2015.

Tab. 2  Zaťaženie z bilancovaných zdrojov vypúšťaných do povrchových vôd 

v roku 2013

Čiastkové povodie
BSK

5
ChSK

Cr
Ncelk Pcelk

[t.r-1]

Dunaj 568,973 1 755,616 493,030 24,386

Morava 69,154 445,434 156,510 7,262

Váh 2 162,766 11 477,089 2 690,769 183,356

Hron 430,946 2 228,756 548,014 59,821

Ipeľ 135,401 457,010 78,178 6,722

Slaná 53,079 208,680 77,969 4,913

Bodrog 406,208 2 178,276 218,123 17,350

Hornád 345,847 1 357,121 671,073 31,501

Bodva 10,827 34,583 0,004 0,000

Dunajec a Poprad 142,554 394,639 169,469 16,396

SR spolu 4 325,755 20 537,204 5 103,139 351,707

Tab. 3  Zoznam prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd Slovenska v roku 2013

Čiastkové povodie Prioritná látka /Počet oznámení v roku 2013

Dunaj benzén/1, benzo(a)pyrén/1, bis(2-etylhexyl)-ftalát/1, kadmium/2, olovo/1,ortuť/2, trichlórmetán/1, PAU/2

Morava
antracén/1, benzén/2, benzo(b)fl uorantén/1, benzo(k)fl uorantén/1, bis(2-etylhexyl)-ftalát/1,fl uorantén/1, naftalén/2, nikel/3, nonylfenoly/1, olo-
vo/1, trichlórmetán/1, PAU/1

Váh
antracén/4, benzén/4, benzo(a)pyrén/3, benzo(b)fl uorantén/3, benzo(k)fl uorantén/3, benzo(g,h,i)perylén/2, bis(2-etylhexyl)-ftalát/3, 1,2-dichló-
retán/1, fl uorantén/3, ideno(1,2,3-c,d)pyrén/2, kadmium/5, naftalén/5, nikel/17, nonylfenoly/2, olovo/8, ortuť/6, tetrachlóretylén/5, 1,2,4-trichlór-
benzén/1, trichlóretylén/5, trichlórmetán/5, PAU/5

Hron
antracén/1, benzo(a)pyrén/1, benzo(b)fl uorantén/1, benzo(k)fl uorantén/1, benzo(g,h,i)perylén/1, fl uorantén/1, ideno(1,2,3-c,d)pyrén/1, kad-
mium/10, naftalén/1, nikel/9, olovo/9, ortuť/8, pentachlórfenol/2, PAU/8

Ipeľ kadmium/2, nikel/3, olovo/3, ortuť/2, PAU/1

Slaná kadmium/1, nikel/1, olovo/1, ortuť/1

Bodrog kadmium/2, nikel/1, olovo/1, ortuť/2, PAU/4

Hornád
antracén/1, benzén/1, benzo(a)pyrén/1, benzo(b)fl uorantén/1, benzo(g,h,i)perylén/1, bis(2-etylhexyl)-ftalát/1, fl uorantén/1, ideno(1,2,3-c,d) 
 pyrén/1, kadmium/5, naftalén/1, nikel/5, olovo/4, ortuť/6, 4-terc-oktylfenol/1, tetrachlóretylén/1, trichlóretylén/1, PAU/3

Bodva kadmium/1, ortuť/1, PAU/1

Dunajec a Poprad nikel/1
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ÚVOD
Ročný chod prietoku je v mnohých 

regiónoch sveta výrazne ovplyvňova-
ný topením snehu (DeWalle a  Rango, 
2008). Vplyv snehu sa neprejavuje iba 
v  horských oblastiach alebo vo vyso-
kých zemepisných šírkach. Napríklad 
rieky Colorado v severnej Amerike ale-
bo Dunaj v strednej Európe majú sne-
hový režim odtoku aj na  svojich dol-
ných tokoch ďaleko od  horských ob-
lastí kde pramenia (e.g. DeWalle a Ran-
go 2008, Holko et al. 2011). Poznanie 
rozloženia snehovej pokrývky pred 
a počas hlavnej fázy topenia je dôleži-
té aj z hľadiska výroby elektrickej ener-
gie či predpovede povodní z  topiace-
ho sa snehu. Podrobné terénne me-
rania v  horských oblastiach sú časovo 
a  materiálne veľmi náročné a  nemož-
no nimi obsiahnuť väčšie územia. Sa-
telitné snímky sú preto veľmi užitoč-
ným zdrojom informácií. Snímky MO-
DIS boli v minulosti často vyžívané pri 
modelovaní topenia snehu (Tekeli et 
al. 2005; Li and Wiliams, 2008; Geor-
gievsky, 2009; Day, 2013; Ma et al. 
2013), kalibrácii distribuovaných sne-
hových modelov (Parajka and Blöschl 
2008a; Franz and Karsten, 2013; He et 
al., 2014) alebo pri klimatologickom 
výskume časovej a  priestorovej varia-
bility snehovej pokrývky (Liang et al. 
2008; Foppa and Seiz 2012; Gascoin et 
al., 2015).  Snímky MODIS sú voľne do-
stupné a  poskytujú informácie o  po-
krytí územia snehom od februára 2001. 
Každý deň sú k dispozícii  dve snímky. 
Výrazným limitom použitia je oblač-
nosť. Najdôležitejšou informáciou zís-
kanou spracovaním snehových pro-
duktov  MODIS je veľkosť plochy pokry-
tej snehom. Z  hydrologického hľadis-
ka je najzaujímavejšie jarné obdobie, 

kedy plocha pokrytia klesá. Rýchlosť 
poklesu alebo časové zmeny pokrytia 
územia snehom poskytujú aj informá-
ciu o charaktere danej zimy.  

Snímky MODIS, doteraz neboli po-
užité pri analýze snehových pomerov 
celého Slovenka. Prostredníctvom tej-
to páce by sme chceli tento priestor za-
plniť. Cieľom tejto práce je vyhodnotiť 
medziročnú variabilitu charakteristík 
snehovej pokrývky pre hlavné povodia 
Slovenska získaných na  základe me-
tódy regionálnej snežnej čiary v  hlav-
ných. Snežnú čiaru chápeme ako hra-
nicu medzi územím pokrytým snehom 
a územím bez snehovej pokrývky (Fierz 
et al. 2009). 

MATERIÁL A METÓDY 
Použitie metódy regionálnej snežnej 
čiary pozostáva z  viacerých krokov. 
Pre každý deň sú dostupné dve sním-
ky MODIS zo satelitov Terra a  Aqua. 
Prvým krokom je kombinácia týchto 
snímok metódou použitou   Parajkom 
et al. (2008b). Potom nasleduje pou-

žitie samotného algoritmu určovania 
snežnej čiary. Tento algoritmus je zalo-
žený na interatívnom hľadaní nadmor-
skej výšky, ktorá najlepšie rozdelí dané 
územie na  územie pokryté snehom 
a bez snehu.  Cieľom je nájsť takú nad-
morskú výšku, pod ktorou je čo najme-
nej  pixlov pokrytých snehom  a záro-
veň nad ktorou je čo najmenej  pixlov 
bez snehu. Podrobnejšie je metóda po-
písaná v  Krajčí et al. (2014a). Po  urče-
ní nadmorskej výšky snežnej čiary na-
sleduje určenie plochy pokrytia úze-
mia snehom. Táto plocha sa vypočíta 
tak, že sa celé územie nad snežnou čia-
rou považuje za pokryté snehom a celé 
územie pod ňou bez snehu. Plocha po-
krytia sa potom dá do pomeru s celko-
vou plochou povodia a vyjadrí percen-
tuálne: 

100⋅=
T

SL

plocha
plochaSCA [%]  (1)

kde plochaSL reprezentuje územie nad 
snežnou čiarou  a  plochaSL reprezentuje 
celkovú plochu povodia. 

Obr. 1 Určovanie snežnej čiary pre Váh po Liptovský Mikuláš na jar 2006. Čierne body sú hodnoty vypočítané 
metódou snežnej čiary, modré sú interpolované hodnoty. Snežná čiara je interpolovaná v dňoch s oblačnos-
ťou nad 70 %.  
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Keďže je na území Slovenska oblač-
nosť počas zimného obdobia výraz-
ným limitom, využili sme možnosť line-
árne interpolovať výšku snežnej čiary 
aj pre dni keď bola hodnota oblačnos-
ti príliš vysoká (nad 70 %, táto hraničná 
hodnota bola učená na základe analý-
zy v Krajčí et al. (2014a, 2014b)) na ur-
čenie snežnej čiary. Tento postup je 

na príklade povodia Váhu po Liptovský 
Mikuláš zobrazený na  obr. 1. Umožni-
lo nám to získať hodnotu výšky snež-
nej čiary aj plochy pokrytia snehom pre 
každý deň. Vďaka tomu sme mohli vy-
počítať provnateľné priemery pre jed-
notlivé skúmané časové intervaly.  

Medziročná variabilita je charakte-
rizovaná pomocou percentilov (25  %, 
50  %, 75  %), ktoré indikujú typické 
podmienky rozptylu okolo mediánu 
(rozdiel medzi 75-tym 25-tym percen-
tilom). Čiary poklesu pokrytia územia 
snehom boli charakteristikou použitou 
na opis  priebehu topenia snehu v skú-
maných v povodiach Slovenska.

SKÚMANÉ ÚZEMIE A ÚDAJE
Analýzy boli vykonané pre tieto po-

vodia: dolný Váh/Dunaj, Myjava/Ruda-
va, Nitra, Bodrog /Uh, Ipeľ, Slaná, Hor-
nád, Hron, horný Váh a Poprad. Niekto-
ré časti týchto povodí ležia mimo úze-
mia Slovenska (napríklad časti povodia 
Váhu v  Poľsku alebo Uhu na  Ukraji-
ne). Analýza v tejto práci sa venuje iba 

slovenským častiam týchto povodí. 
Okrem povodia dolného Váhu/Dunaja 
sú ostatné povodia väčšinou rozdelené 
podľa rozvodníc. Celé povodie Váhu by 
bolo pre analýzu priveľké a naopak po-
vodie Dunaja, teda povodia jeho ma-
lých prítokov na Slovensku by bolo prí-
liš malé. Preto sme spojili dolný Váh 
a  povodia malých prítokov Dunaja. 
Pri povodí Myjava/Rudava sme postu-
povali obdobne a pridali sme k nim aj 
povodia menších prítokov Moravy. 

Obr. 2. znázorňuje polohu povodí 
a indikuje ich režim odtoku. Všetky po-
vodia sú ovplyvňované topením sne-
hu a  reprezentujú tri typy režimy od-

toku (Šimo a Zaťko, 2002) – prechodne 
snehový vo vysokohorskom prostredí, 
snehovo-dažďový režim v  stredohor-
skej oblasti a dažďovo-snehový v níži-
nách.

Tabuľka 1 sumarizuje charakteristi-
ky povodí. Veľkosť povodí sa pohybu-
je od 1966 km2 (Poprad) do 9421 km2 

(horný Váh), priemerná nadmorská 
výška sa pohybuje od 154  m a.s.l . (dol-
ný Váh/Dunaj) do 851 m a.s.l. (Poprad). 

VÝSLEDKY A DISKUSIA
VÝŠKA SNEŽNEJ ČIARY (SL) 

Medziročná variabilita výšky snež-
nej čiary  je zobrazená na obr. 3 Grafy 
sú vytvorené z údajov pre mesiace no-
vember až máj. Snehovo bohaté zimy 
boli v rokoch 2005, 2006 a 2013 a sne-
hovo chudobné boli v  rokoch 2001, 
2007, 2010, 2011. 

Nadmorská výška a hypsometria po-
vodia do veľkej miery ovplyvňujú jeho 
snehové pomery, preto sa v obr. 3 na-
pravo od  krabicových grafov nachá-
dzajú hypsometrické čiary všetkých 
povodí. Na obrázku možno pozorovať 
výrazné rozdiely medzi povodiami. 

Na  základe variability výšky snež-
nej čiary možno na  Slovensku identi-
fi kovať tri hlavné skupiny povodí. Pr-
vou skupinou sú povodia s maximálny-
mi nadmorskými výškami nad 1  500 m 
n. m. a značnými plochami nad 1  000 m 
n. m. Sú to povodia Popradu, horného 
Váhu, Hrona a  Hornádu. Medián výš-
ky snežnej čiary (november až máj) sa 
v  týchto povodiach nikdy nenachá-
dza na  úrovni maximálnej nadmor-
skej výšky povodia, s  výnimkou Hor-
nádu, kde je tomu tak iba pri snehovo 
najchudobnejších zimách. V týchto po-
vodiach teda hrá snehová pokrývka vý-
znamnú úlohu aj v  snehovo chudob-
nejších zimách. To refl ektuje aj režim 
odtoku s  najväčšími prietokmi v  aprí-
li a máji (Šimo a Zaťko, 2002). Druhou 
skupinou sú povodia v  maximálny-
mi nadmorskými výškami nad 1  000 m 
n.  m. (Slaná, Ipeľ, Nitra a  Bodrog/Uh). 
Zimný medián výšky snežnej čiary sa 
v slabších zimách pohybuje na úrovni 
maximálnej nadmorskej výšky povo-
dia, čo znamená, že v polovici dní da-
nej zimy v  tomto povodí nie je žiad-
na snehová pokrývka. Režim odtoku 
v  týchto povodiach má dažďovo-sne-
hový charakter a  maximum dosahuje 
v marci s výrazným podružným zvýše-
ním vodnosti koncom jesene a začiat-
kom zimy. Tretiu skupinu tvoria povo-

Tab. 1  Nadmorská výška a plocha hlavných slovenských povodí; nadmor-

ská výška je odvodená z digitálneho výškového modelu s rozlíšením 500 m.

Povodia Plocha 
Minimálna 

nadm. výška
Maximálna 

nadm. výška
Priemerná 

nadm. výška

dolný Váh/Dunaj 5985 102 699 154

Myjava/Rudava 2264 136 693 244

Bodrog/Uh 7269 74 1118 311

Nitra 4490 108 1288 312

Ipeľ 3650 105 1084 349

Slaná 3208 150 1448 458

Hornád 5325 159 1846 537

Hron 5463 105 1928 550

horný Váh 9421 160 2270 704

Poprad 1966 398 2429 852

Obr. 2  Hlavné povodia slovenských riek a typy režimu odtoku podľa Šima a Zaťka (2002). Prerušované čia-
ra označuje povodie Váhu po L. Mikuláš, kde bola metóda regionálnej snežnej čiary testovaná (viac detailov 
v Krajči et al., 2014)
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dia v nížinných oblastiach ktorých ma-
ximálna nadmorská výška sa pohybuje 
okolo 700 m n. m. Zahŕňa povodie dol-
ného Váhu/Dunaja a  Rudavy/Myjavy. 
V nich hrá snehová pokrývka najmen-
šiu úlohu. Režim odtoku Dunaja a dol-
ného Váhu sú však ovplyvňované hlav-
ne oblasťami na horných tokoch tých-
to riek.      

POKRYTOSŤ ÚZEMIA SNEHOM (SCA)
Priemerné hodnoty SCA sú znázor-

nené na obr. 4. Najvyššie hodnoty SCA 
boli takmer vo všetkých povodiach za-
znamenané v roku 2006. V roku 2006 sa 
priemerné hodnoty pohybovali od viac 
ako 60 % v povodí Popradu po takmer 
40 % v  povodí dolný Váh/Dunaj. Naj-

výraznejšia odchýlka od  priemeru sa 
v  zime 2006 vyskytla v  povodí Myja-
va/Rudava, kde bola priemerná hod-
nota viac ako dvojnásobná oproti prie-
meru za celé skúmané obdobie. Dietz 
et al. (2012) označil v strednej Európe 
túto zimu ako výnimočne studenú s dl-
hým trvaním snehovej pokrývky. Tope-
nie na  začiatku apríla 2006 zapríčinilo 
povodne na Dunaji a Labe.

V  snehovo slabých zimách,  napr. 
2007 alebo 2014 hodnota priemernej 
SCA klesne na  30 % v  povodí Popra-
du, resp. na menej ako 5 % v nízko po-
ložených povodiach ako Ipeľ, Myjava/
Rudava alebo dolný Váh/Dunaj. V  ce-
lom skúmanom období nie je viditeľný 
žiadny výraznejší trend zmeny pokrytia 

územia snehom. Nachádzajú sa tu však 
obdobia s  viacerými po  sebe idúcimi 
zimami s  nadpriemernými hodnotami 
SCA alebo naopak s podpriemernými. 
Napríklad obdobie 2002 – 2006 sa vy-
značuje nadpriemernými hodnotami 
SCA voči celkovému priemeru za  celé 
skúmané obdobie (prerušovaná čiara 
v obr. 4). Obdobie 2007 – 2012 sa na-
opak vyznačovalo skôr podpriemerný-
mi hodnotami.

KRIVKY POKLESU POKRYTIA SNEHOM 
(SDC).

SDC vo väčšine zím nemajú jedno-
duchý príbeh a  sú často prerušova-
né krátkodobými nárastmi pokrytos-
ti územia snehom. Topenie snehu má 

Obr. 3  Medziročná variabilita nadmorskej výšky snežnej čiary v hlavných slovenských povodiach. Krabicový graf reprezentuje 10 %, 25 %, 50 %, 75 % a 90 % percen-
tily  SL. Pravá časť grafu reprezentuje hypsometrickú čiaru povodia
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tendenciu začínať neskôr a  trvať dlh-
šie vo vyššie položených povodiach. 
Variabilita SDC je oveľa vyššia medzi 
rokmi ako medzi povodiami. Obdo-
bie topenia sa väčšinou začína vo feb-
ruári alebo marci a trvá približne 8 dní 
v  nížinách a  15 dni v  horských povo-
diach. Obr. 5 zobrazuje príklady sne-
hovo bohatej (2006) a  snehovo chu-
dobnej zimy (2014). V  roku 2006 boli 
dve najvyššie povodia (Poprad a horný 
Váh) celé pokryté snehom až takmer 
do  konca marca a  potom nastalo jas-
ne odlíšiteľné obdobie topenia snehu. 
Podobne to bolo aj v ostatných povo-
diach, aj keď topenie snehu v nich na-
stalo skôr. Zaujímavé je tiež, že v nie-
ktorých povodiach bol priebeh to-

penia dosť podobný, napr. v  povodí 
Hrona a  Bodrogu/Uhu. Rok 2014 bol 
z tohto hľadiska úplne iný a nie je mož-
ne jednoznačne vyčleniť obdobie aku-
mulácie a topenia snehu. Nachádza sa 
tu len niekoľko krátkych epizód, kedy 
boli celé povodia pokryté snehom. 
Tieto obdobia boli krátke a výraznejšia 
snehová pokrývka sa tak nestihla aku-
mulovať, preto aj sklon SDC bol veľký 
a topenie trvalo veľmi krátko.

ZÁVER
Táto práca analyzuje medziročnú 

variabilitu charakteristík snehovej po-
krývky (výšku snežnej čiary, pokrytosť 
územia snehom a  krivky poklesu po-
krytia snehom) a venuje sa rozdielom 

medzi jednotlivými hlavnými sloven-
skými povodiami. Nie je prekvapujú-
ce, že vyššie položené povodia sú viac 
ovplyvňované snehovou pokrývkou, 
no nadmorská výška nie je jediným 
faktorom, ktorý sa prejavuje na rozlo-
žení snehu v rámci Slovenska. Viditeľ-
né sú napríklad rozdiely medzi západ-
nou a  východnou polovicou Sloven-
ska. Napríklad ak porovnáme povodia 
Nitry a Bodrogu, ktoré majú veľmi po-
dobnú priemernú nadmorskú výšku, 
môžeme vidieť značné rozdiely (napr. 
v  roku 2008 alebo 2012). Pravdepo-
dobne je to spôsobené väčšou kon-
tinentalitou vo východnej časti Slo-
venska. V  tejto práci sme sa zamera-
li na hlavné povodia slovenských riek. 

Obr. 4  Medziročná variabilita zimnej (november – máj) priemernej pokrytosti snehom (SCA, %) v hlavných slovenských povodiach



20  Vodohospodársky spravodajca   11 – 12  2015

Z vodohospodárskej praxe

LITERATÚRA
Day, A.C., 2013. Modeling Snowmelt Runoff  
Response to Climate Change in the Animas River 
Basin, Colorado. J. Geol. Geosci., 2, 110. 
DeWalle, D.R., Rango, A., 2008. Principles of snow 
hydrology. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008.
Dietz, A. J., Wohner,  Ch., and Kuenzer. C., 2012.  
European Snow Cover Characteristics betwe-
en 2000 and 2011 Derivedfrom Improved Modis 
Daily Snow Cover Products. Remote Sensing, 4, 
2432–54.
Fierz, C., Armstrong, R.L., Durand, Y., Etchevers, 
P.,Greene, E., McClung, D.M., Nishimura, 
K.,Satyawali, P.K. Sokratov, S.A., 2009. The 
International Classification for Seasonal Snow 
on the Ground. IHP-VII Technical Documents in 
HydrologyN°83, IACS Contribution N°1, UNESCO-
IHP, Paris.
Foppa, N., and Seiz, G., 2012. Inter-Annual 
Variations of Snow Days over Switzerland from 
2000-2010 Derived from MODIS Satellite Data.  
Cryosphere, 6, 331–42.
Franz, K.J., Karsten, L.R., 2013. Calibration of a dis-
tributed snow model using MODIS snow covered 
area data, Journal of Hydrology, 494, 160–175.
Gascoin, S., Hagolle, O., Huc, M., Jarlan, L., Dejoux, 
J.-F., Szczypta, C., Marti, R., and Sánchez, R. 2015. 

A snow cover climatology for the Pyrenees from 
MODIS snow products. Hydrology and Earth 
System Sciences, 19, 2337–2351.
Georgievsky, M. V., 2009. Application of  the 
Snowmelt Runoff Model in the Kuban River Basin 
Using MODIS Satellite Images. Environmental 
Research Letters. 4, 1–5.
He, Z. H., Parajka, J., Tian, F. Q., and Blöschl, G., 
2014. Estimating degree-day factors from MODIS 
for snowmelt runoff modeling. Hydrology and 
Earth System Sciences., 18, 4773–4789.
Holko, L., Gorbachova, L., Kostka, Z., 2011. 
Snow Hydrology in Central Europe. Geography 
Compass., 5/4 , 200–218.
Krajčí, P., Holko, L., Perdigão, R.A.P., Parajka, J., 
2014a. Estimation of regional snowline elevation 
(RSLE) from MODIS images for seasonally snow co-
vered mountain basins, Journal of Hydrology, 519, 
Part B, 1769 – 1778.
Krajčí, P., Holko, L., Parajka, J., 2014b. priebeh snež-
nej čiary v povodí horného Váhu v zimách 2001-
2013, Acta Hydrologica Slovaca, 15, 110 - 115, 
Li, X., and Williams, M.W., 2008. Snowmelt runoff 
modelling in an arid mountain watershed, Tarim 
Basin, China. Hydrol. Process., 22, 3931–3940.
Liang, T.G., Huang, X.D., Wu,C.X., Liu,X.Y., Li,W.L., 
Z.G., Guo, Z.G., Ren, J.Z., 2008. An Application 
of MODIS Data to Snow Cover Monitoring in a 

Pastoral Area: A Case Study in Northern Xinjiang, 
China. Remote Sensing of Environment., 112, 
1514–1526.
Ma, Y., Huang, Y., Chen,X., Li, Y., and Bao, A., 2013. 
Modelling Snowmelt  Runoff under Climate 
Change Scenarios in an Ungauged Mountainous 
Watershed, Northwest China. Mathematical 
Problems in Engineering., 9 pages.
Parajka, J., Blöschl, G., 2008a. The value of MODIS 
snow cover data in validating and calibra-
ting conceptual hydrologic models, Journal of 
Hydrology,358, 3–4, 240–258.
Parajka, J., and Blösch, G., 2008b. Spatio-temporal 
combination of MODIS images – potential for 
snow cover mapping, Water Resour. Res., 44, 
W03406, doi:10.1029/2007WR006204, 2008.
Parajka, J, Pepe, M., Rampini, A.,  Rossi, S.,  Blöschl, 
G., 2010. A regional snow line method for estima-
ting snow cover from MODIS during cloud cover. 
Journal of Hydrology. 381, 203–212.
Šimo, E., Zaťko, M., 2002. Types of runoff regime 
1 : 2 000 000. Atlas krajiny Slovenskej republiky. 
Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR.
Tekeli, A. E., Akyürek, Z.,  Şorman, A. A., Şensoy, A., 
and Şorman, A. Ü., 2005. Using MODIS Snow Cover 
Maps in Modeling Snowmelt Runoff  Process in 
the Eastern Part of Turkey. Remote Sensing of 
Environment, 97, 216–30.

Tieto povodia sú ale príliš veľké na to, 
aby bolo možné odhaliť ďalšie faktory, 
ktoré ovplyvňujú rozmiestenie sneho-
vej pokrývky (orografi a, orientácia voči 
svetovým stranám či vegetácia). V bu-
dúcnosti plánujeme podobnú analý-
zu vykonať pre menšie povodia s  tiež 
dať naše poznatky do súvisu s prietok-
mi. Naše výsledky nepreukázali v  skú-
manom období žiadny výrazný trend 

zmien veľkosti pokrytia povodia sne-
hom. Môže to byť spôsobené tým, že 
toto obdobie je príliš krátke na to aby 
sa nejaký výraznejší trend globálnej 
zmeny klímy prejavil. V tejto práci sme 
neanalyzovali variabilitu v rámci roka. 
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Pozorované změny složek hydrologické 
bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů

ÚVOD
Snaha pozorovat a  vyhodnocovat složky hydrologické 

bilance stála již u  zrodu pravidelných pozorování vodních 
stavů na  našem území. V  souvislosti se současnou  disku-
sí o  existenci, vývoji a  dopadu klimatické změny na  vodní 
zdroje nám tato úloha nabízí další perspektivu. Nabízí se to-
tiž otázka, zda a jakým způsobem se složky hydrologické bi-
lance vyvíjely v době pravidelného instrumentálního měře-
ní a zda jsou případné změny v souladu s odhady budoucí-
ho vývoje klimatu a jeho dopadů. K odpovědi na první část 
otázky jsme se pokusili přispět s využitím testování existen-
ce monotónního lineárního trendu v  časových řadách ně-
kterých vybraných bilančních veličin.

Důvodem použití relativně krátkých časových řad od po-
čátku 70. nebo 80. let do  současnosti je jejich příprava 
a  využití v  rámci různých pravidelných výkazů ČHMÚ, ja-
kými jsou například každoroční zpráva Hydrologická bilan-
ce množství a  jakosti vody ČR, stanovení přírodních zdro-
jů podzemních vod nebo režim podzemních vod v daném 
roce. Jakkoli se jedná o relativně krátké třiceti až čtyřicetile-
té řady, jejich výhodou je, že podobné zpracovávané obdo-
bí umožňuje jejich vzájemné porovnání.

Pro celé území ČR hodnotili změny bilančních veličin 
v poslední době Hanel aj. (2011) v rámci odhadu dopadů kli-
matické změny na hydrologickou bilanci, a to prostřednic-
tvím rozdílů mezi průměry v období 1961 – 1980 a 1981 – 
2005. Byl pozorován především nárůst teplot v ročním prů-
měru o asi 0,6 – 1,2 °C. Růst teplot vede k růstu potenciální 
evapotranspirace o řádově 5 – 10 % na jaře a v létě. Růst po-
tenciální evapotranspirace je na velké části území ČR kom-
penzován růstem srážek. V roční bilanci činí tento nárůst až 
10 %. Z rozdílu srážek a potenciální evapotranspirace vyplý-
vá zhoršení vodní bilance na jaře v Čechách a v létě na Mo-
ravě (především severní) a na podzim zlepšení vodní bilan-
ce na celém území ČR kromě Polabí, kde ke změně bilance 
nedochází.

Trendy v řadách sedmidenních klouzavých minim průto-
ků ve 144 vodoměrných stanicích v období 1961 – 2005 se 
zabývali Fiala aj. (2010). V letním období zjistili trend pokle-
su minim u 12 % stanic, které byly soustředěny v povodí hor-
ní a části střední Moravy a dále se vyskytovaly v několika po-
vodích levostranných přítoků středního Labe. Pouze u jedné 
stanice byl zjištěn trend nárůstu letních minim. Naopak v mi-
nimech zimního období nalezli statisticky významný pozitiv-
ní trend u 14 % stanic. Jednalo se o stanice v horských ob-
lastech. Nárůst zimních minimálních průtoků autoři připisují 
teplejším zimám s větším podílem kapalných srážek.

Hodnocením trendů vydatností pramenů v období 1971 
– 2007, sledovaných jako součást pozorovací sítě ČHMÚ, se 
zabývali Ledvinka a  Lamačová (2015). Jejich hodnocení je 
zaměřeno spíše na existenci plošně platného trendu v rám-
ci členění ČR na hydrogeologické rajony než na jednotlivé 
prameny. Výsledky ukázaly, že v ročních řadách vydatností 
pramenů je ve 12 z 18 rajonů přítomen negativní trend, tedy 
pokles vydatností, avšak je-li při stanovení Mann-Kendallo-
vy statistiky zahrnut také vliv křížové korelace mezi prame-
ny, jak doporučují autoři, klesá vydatnost pouze ve 4 rajo-
nech. Tyto rajony se nacházejí ve středních Čechách a na již-
ní a severní Moravě.

DATA
V této studii byly zpracovány následující tři typy dat: (a) 

bilanční veličiny z  výkazů Hydrologické bilance množství 
a jakosti vody ČR, kterou podle zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. ka-
ždoročně zpracovává ČHMÚ (2015a). Jedná se o tyto veliči-
ny: srážkové úhrny, zásoba vody ve sněhu, teplota a relativ-
ní vlhkost vzduchu, potenciální a  aktuální evapotranspira-
ce, pozorované a přirozené průtoky. Veličiny jsou evidovány 
v měsíčních průměrech, popř. úhrnech. Termínem přirozené 
průtoky se rozumí průtoky očištěné od vlivu odběrů, vypouš-
tění a manipulací na nádržích. Vzhledem k návaznosti na při-
rozené průtoky, jejichž evidence je vedena od roku 1979, za-
hrnují všechny uvedené veličiny období 1980 – 2013. Exis-
tence trendu byla šetřena v  jednotlivých bilančních povo-
dích (74 povodí) a v bilančních oblastech (10 oblastí) zvlášť 
pro jednotlivé měsíce roku a pro roční agregace veličin.

Další skupinu dat představují (b) data ze zpracování pří-
rodních zdrojů podzemních vod ČR. Jedná se o  řady den-
ních pozorovaných průtoků a základního odtoku ve 161 vo-
doměrných stanicích v  období 1971 – 2013. Základní od-
tok byl separován metodou podle Eckhardta (2005) s  roč-
ní korekcí parametru BFImax, který při takové separaci není 
pro celé období konstantní, ale je odvozen pro každý rok 
zvlášť metodou klouzavých minim. Tento způsob separa-
ce lépe charakterizuje přirozenou víceletou variabilitu od-
toku a změn zásob podzemní vody. Přítomnost trendu byla 
zjišťována v  řadách průměrných a  minimálních měsíčních 
a ročních hodnot obou veličin. Pro odstranění vlivu extrém-
ně nízkých hodnot při zpracování minim byly řady před mě-
síční a roční agregací vyhlazeny pomocí sedmidenních klou-
zavých průměrů.

Poslední skupinu dat představují (c) údaje o  sledová-
ní podzemních vod. Jedná se o  vydatnosti 114 pramenů 

Ing. Radek Vlnas 

Český hydrometeorologický ústav, Praha 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha
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a  stavy hladin vody v  154 mělkých vrtech hlásné sítě 
ČHMÚ (2015b) převážně z  let 1971 – 2013 většinou 
v  týdenním, v  případě vrtů v  posledních letech i  v  den-
ním kroku. Hluboké vrty nebyly zpracovány vzhledem 
k  jejich krátkému pozorování a  víceleté cyklicitě. Všechny 
řady splňují požadavek minimální délky s počátkem pozo-
rování nejpozději od  roku 1981, naprostá většina objektů 
pokrývá celé období od roku 1971. Za účelem jednotného 
hodnocení trendu byla i  v  těchto datech přítomnost tren-
du zjišťována pro jednotlivé měsíce roku a pro roky a stej-
ně jako u předešlé datové sady opět v oblasti průměrných 
a  minimálních hodnot. Pro umožnění porovnání byla veli-
kost trendu těchto veličin vyjádřena jako změna standard-
ní odchylky (s).

METODA
Existence a velikost trendu byla šetřena pomocí nepara-

metrického Mann-Kendallova testu a Senova odhadu směr-
nice trendu v prostředí R (R Core Team, 2014). Mann-Ken-
dallův test je často používán pro analýzu trendu v datových 
sadách environmentálních systémů (Kendall, 1975; Libis-
eller a Grimvall, 2002). Jedná se o test neparametrický, kte-
rý nepředpokládá normalitu dat a není citlivý vůči odlehlým 
hodnotám a nelineárním trendům nízkého stupně. Test lze 
použít v případech, kdy je v datových sadách předpokládá-
na spojitá monotónní rostoucí nebo klesající funkce času 
a rezidua rozložení s nulovou střední hodnotou. Jinými slo-
vy za předpokladu, že rozptyl rozložení je v čase konstantní.

Nulová hypotéza testu 0H  je, že pozorovaná data 
},...2,1,{ i niX  jsou nezávislá a se shodným rozdělením. 

Alternativní hypotéza 1H  je, že ve výběru dat je přítomen 
monotónní trend. Statistika S  Mann-Kendallova testu je 
defi nována jako:
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Mann (1945) a Kendall (1975) ukázali, že pro 8n je statis-
tika S  přibližně normálně rozdělená se střední hodnotou:
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kde mt  je počet skupin (dvojic, trojic, atd.) shodných hod-
not v  rozsahu m , přičemž m = 2 pro dvojice shodných 
hodnot, m = 3 pro trojice atd. Standardizovaná testová sta-
tistika Z  je potom:
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Testová statistika Z  má standardní normální rozdělení 
s nulovou střední hodnotou a rozptylem rovným jedné.

Von Storch (1995) ukázal, že přítomnost autokorela-
ce v časové řadě zvyšuje pravděpodobnost, že Mann-Ken-
dallův test detekuje statisticky významný trend, tzn. že au-
tokorelace zvyšuje pravděpodobnost chyby 1. řádu.

Pro zpracování časových řad byla proto použita varian-
ta testu s korekcí autokorelace 1. řádu (Yue a Pilon, 2002). 
V této metodě je nejprve spočtena směrnice trendu podle 
Sena (1968). Je-li směrnice nenulová a  statisticky význam-
ná, je z  časové řady odstraněn trend daný touto směrnicí 
a v takto upravené řadě posouzena přítomnost autokorelace 
1. řádu. Výsledná rezidua by měla být nezávislá. Je-li autoko-
relační koefi cient statisticky významný, je směrnice trendu 
původní řady uplatněna na rezidua autokorelace a na této 
řadě je posouzena významnost trendu pomocí Mann-Ken-
dallova testu. Výsledná směrnice trendu b  je opět počítá-
na podle Sena (1968), tedy jako medián směrnic všech párů 
dat podle rovnice:
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Statistická významnost trendu byla testována na  hla-
dině významnosti α = 0,05. Do  hodnocení byly zahrnuty 
pouze statisticky významné trendy. Výsledný trend sledo-
vaných veličin je uváděn jako průměrná změna za deseti-
leté období.

VÝSLEDKY
BILANČNÍ VELIČINY – PRŮMĚRY

Mapy bilančních veličin jsou pro přehlednost uváděny 
převážně pouze pro deset bilančních oblastí (BO) a vývoj 74 
bilančních povodí, který se v podstatě shoduje s bilančními 
oblastmi, je až na  výjimku v  případě odtoku zmíněn pou-
ze v textu, je-li to vhodné pro porozumění souvislostem. Při 
posuzování map je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že čet-
nost extrémních hodnot je dána volbou intervalů barevné 
škály. Objektivní měřítko toho, co představuje velký pokles 
nebo velký vzestup, neexistuje.

V  rámci změn sezonality srážek (obr.  1) byl v  dub-
nu zjištěn trend jejich poklesu ve  třech BO v  sever-
ních a  východních Čechách o  průměrně 15 – 19  %, 
a  naopak jejich nárůst v  BO horní Vltava o  13  % 
v červnu. V ročních řadách srážek byl zjištěn nárůst ročních 
úhrnů v BO horní Vltava o 5 %.

V  rámci ročního chodu teplot (obr.  2) byl zjištěn pou-
ze nárůst, a  to v  celé ČR, v  dubnu, červnu a  v  listopadu 
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o  0,4 – 0,9  °C a  na  Moravě i  v  červenci a  srpnu o  0,5 – 
0,7  °C. Zvýšení teploty v  jednotlivých měsících je patrné 
i v ročních agregacích, kde se projevilo v BO dolní Labe, Be-
rounka a Dyje zvýšením o 0,4 °C.

U  zásob vody ve  sněhové pokrýv-
ce byl zjištěn pokles v BO Odra a Olše 
v prosinci o 17 %, v ročních agregacích 
změna zjištěna nebyla.

Relativní vlhkost vzduchu (obr.  3) 
roste v lednu především na Moravě o 1 
– 1,4  %, v  listopadu v  celé ČR o  0,5 – 
1,5 % a také v říjnu a prosinci v BO Be-
rounka a Dyje o 0,7 – 1,3 %, a naopak 
klesá v březnu a dubnu v části BO v Če-
chách o 1,2 – 1,8 %. V ročních průmě-
rech se relativní vlhkost nezměnila.

Plošné rozmístění oblastí se zvyšují-
cí se potenciální evapotranspirací od-
ráží zvýšení teplot tamtéž. V  souladu 
se změnou ročního chodu teplot ros-
te potenciální evapotranspirace v celé 
ČR především v  dubnu a  v  červnu 
o 3 – 7 % a v listopadu až o 6 – 11 %, 
ovšem absolutní hodnoty potenci-
ální evapotranspirace na  konci roku 
jsou minimální a stejně tak i dopad to-
hoto zvýšení na vodní bilanci. Ke zvý-
šení o  2 – 3  % dochází také na  Mora-
vě v červenci a srpnu. Kromě BO hor-
ní Labe, horní Vltava, Ohře a Bílina bylo 
v  ročních průměrech zjištěno zvýšení 
potenciální evapotranspirace v  sedmi 
ostatních BO o 2 – 3 %, které v dlouho-
dobé perspektivě vytváří zvýšený tlak 
na vodní zdroje, podobně jako zvětše-
ní potenciální evapotranspirace v dub-
nu a červnu.

Ke zvýšení aktuální evapotranspira-
ce (obr. 4) dochází v měsících s dostup-
nou zásobou půdní vody pro výpar 
v  reakci na  případné zvýšení teplo-
ty, je tedy i  výslednicí mírného zvýše-
ní srážek na  jihu a západě Čech, které 
lze dovodit z  analýzy jednotlivých bi-
lančních povodí. K nárůstu evapotran-
spirace tak dochází v  dubnu v  BO Be-
rounka, horní Vltava a Dyje o 5 – 7 %, 
v  červnu a  červenci v  BO horní Vlta-
va o  2 – 3  %, stejně jako v  červenci 
v  BO horní Labe a  dolní Labe. Kromě 
severozápadu Čech byl zjištěn nárůst 
evapotranspirace v listopadu v celé ČR 
o 6 – 10 %, ale jedná se opět o hodno-
ty málo významné vzhledem k  celko-
vě malému výparu při – v rámci roční-
ho chodu – nízkých teplotách. V rámci 
celého roku bylo zjištěno zvětšení eva-
potranspirace ve  čtyřech BO na  jihu 
a západě ČR o 3 – 4 %. Při posuzování 
těchto změn je přitom důležité, že veli-
kost roční evapotranspirace je určová-

na především charakterem kombinace teplot a srážek v ob-
dobí od dubna do října, či spíše od května do září.

Změny ročního chodu přirozeného odtoku do  značné 
míry korespondují se změnami měřeného odtoku. V někte-

Obr. 1   Lineární trendy (%/10 let) řad měsíčních a ročních úhrnů srážek v deseti bilančních oblastech v ob-
dobí 1980 – 2013

Obr. 2   Lineární trendy (°C /10 let) řad průměrných měsíčních a ročních teplot vzduchu v deseti bilančních 
oblastech v období 1980 – 2013

Obr. 3   Lineární trendy (%/10 let) řad průměrných měsíčních a ročních hodnot relativní vlhkosti vzduchu 
v deseti bilančních oblastech v období 1980 – 2013
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rých BO (Ohře a Bílina) se však výsled-
ky zdají být ovlivněny způsobem očiš-
tění průtoků od  vlivů především pře-
vodů vody, u  obou typů odtoku pak 
i  jeho vyčíslením z  mezipovodí, kte-
ré je vždy zatíženo významnou chy-
bou, tedy především v případě BO dol-
ní Vltava a Sázava a BO dolní Labe. Ač-
koli tedy byl v BO dolní Labe ve třech 
měsících detekován nárůst měřené-
ho odtoku o průměrně 15 % a podob-
ně jeho pokles v BO Ohře a Bílina, nelze 
tyto výsledky vzhledem k povaze ovliv-
nění dat považovat za  průkazné, a  to 
i  s  ohledem na  změny ročního chodu 
ostatních bilančních veličin, z  jejichž 
vztahů takto výrazné změny odtoku 
nevyplývají. Změny odtoku jsou pro-
to namísto mapy BO demonstrovány 
na bodové mapě vodoměrných stanic, 
které reprezentují ucelená bilanční po-
vodí a kterých je podstatně více, takže 
případné změny odtoku regionálního 
rozsahu by byly zřetelnější.

Trend měřeného (obr.  5) i  přiroze-
ného odtoku je velmi podobný. Kro-
mě poklesu odtoku v devíti bilančních 
povodích převážně na severovýchodě 
Čech o  průměrně 17  % v  květnu byly 
v  ostatních měsících nalezeny trendy 
pouze v  ojedinělých případech, z  kte-
rých nelze vyvozovat obecné závěry. 
V  řadách průměrných ročních měře-
ných a přirozených průtoků nebyl zjiš-
těn trend.

DENNÍ PRŮTOKY – PRŮMĚRY 
A MINIMA

Nejvýraznější charakteristikou tren-
du měsíčních průměrů denních prů-
toků ve  161 vodoměrných stanicích, 
které jsou využívány pro stanove-
ní základního odtoku, je nárůst odto-
ku v březnu u 31 stanic v pásu z jižních 
do východních Čech v průměru o 15 % 
a  pokles v  květnu u  32 stanic přede-
vším v severních Čechách a na Moravě 
o průměrně 13 %, v srpnu u 17 stanic 
převážně na severní Moravě o průměr-
ně 10  % a  v  prosinci, opět převážně 
na Moravě, výrazněji na severní, v prů-
měru o 12 % u 39 stanic. Změna v rám-
ci jednotlivých měsíců není natolik vý-
razná, aby byla detekována v řadě prů-
měrných ročních hodnot.

Pokles měsíčních minim odto-
ku (obr.  6) je výraznější než u  mě-
síčních průměrů. Od  dubna do  prosince převažu-
je nebo byl zjištěn pouze pokles u  9 až 30 stanic (nej-
větší počty stanic v  létě) od  12 do  17  %, přičemž 
poklesy jsou četnější a výraznější na Moravě a v severový-

chodních Čechách. Podobně jako u  průměrných hodnot 
i v minimech byl v pásu z jižních do východních Čech zjiš-
těn nárůst odtoku v  březnu průměrně o  19  %, ale stanic 
je méně, pouze 13. Poklesy v  měsíčních minimech jsou 

Obr. 4   Lineární trendy (%/10 let) řad měsíčních a ročních hodnot aktuální evapotranspirace v deseti bi-
lančních oblastech v období 1980 – 2013

Obr. 5   Lineární trendy (%/10 let) řad průměrných měsíčních a ročních měřených průtoků v 74 vodoměr-
ných stanicích uzavírajících bilanční povodí v období 1980 – 2013

Obr. 6   Lineární trendy (%/10 let) v řadách měsíčních a ročních sedmidenních klouzavých minim měřených 
denních průtoků pro 161 vodoměrných stanic v období 1971 – 2013
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natolik výrazné a  v  průběhu roku časté, že se projevují 
i poklesy ročních minim, kde u 25 stanic byl zjištěn pokles 
průměrně o 18 %. Nárůsty minim jsou výjimečné, týkají se 
pouze dvou stanic.

ZÁKLADNÍ ODTOK – PRŮMĚRY 
A MINIMA

Změny průměrného měsíčního zá-
kladního odtoku z  hlediska plošného 
rozšíření sledují změny celkového od-
toku. Poklesy se tedy projevují nejvíce 
na Moravě (výrazněji na severní), v se-
verovýchodních Čechách, na  jaře více 
v Čechách. Nárůsty jsou výjimečné, za-
tímco výrazně převažuje pokles kro-
mě března ve všech měsících roku, nej-
výrazněji v  lednu, v  období od  květ-
na do srpna a v prosinci u 16 až 30 sta-
nic průměrně o 14 až 16 %. Došlo také 
ke  změně ročních průměrů základ-
ního odtoku, kdy u  15 stanic byl za-
znamenán pokles průměrně o  14  % 
a u šesti stanic nárůst průměrně o 8 %.

Plošné rozšíření velikosti a koncent-
race změn měsíčních minim základní-
ho odtoku je stejné jako u průměrných 
hodnot, výrazně ale převažuje pokles, 
kromě března, ve všech měsících roku, 
opět nejvýrazněji v  lednu, od  květ-
na do  srpna a  v  prosinci, a  to u  16 až 
30 stanic průměrně o 14 až 18 %. Po-
dobně i u ročních minim byl u 22 sta-
nic zjištěn pokles průměrně o  19  % 
a pouze u dvou stanic nárůst průměr-
ně o 7 % (obr. 7). 

VRTY – PRŮMĚRY A MINIMA
U průměrných měsíčních stavů hla-

din v  mělkých vrtech překvapivě pře-
važuje v  zimním půlroce (listopad až 
duben) vzestup hladin (23 až 42 vrtů) 
nad poklesy (5 až 18 vrtů), v letním půl-
roce byly zaznamenány přibližně stej-
ně četné vzestupy i poklesy, a to u 12 
až 20 vrtů. Poklesy v letní části roku se 
vyskytují spíše v severovýchodních Če-
chách a  na  severní Moravě. Průměrná 
velikost vzestupu v zimním půlroce činí 
0,28 – 0,32 násobek směrodatné od-
chylky  s. Z  hlediska průměrných roč-
ních stavů hladin ve  vrtech byl zjiš-
těn u  24 objektů vzestup průměrně 
o 0,28 s a u 12 objektů pokles o 0,29 s.

U minimálních měsíčních stavů hla-
din (obr.  8) také převažuje v  zimním 
půlroce vzestup u  22 až 34 vrtů prů-
měrně o 0,26 – 0,29 s nad poklesy, kte-
rých je pouze 9 až 13 o  velikosti prů-
měrně 0,25 – 0,32  s. V  letním půlroce 
početně mírně převažují poklesy nad 
vzestupy, objektů se zvyšující se hladi-
nou je 18 až 28 oproti 14 až 19 vrtům, 

u kterých došlo ke snížení hladiny. Velikost zvýšení je v roz-
sahu průměrně 0,26 – 0,31 s a velikost snížení hladiny činí 
prakticky stejně 0,27 – 0,35 s. Vrty s poklesem hladiny jsou 
soustředěny opět v severovýchodních Čechách a na sever-

Obr. 7   Lineární trendy (%/10 let) v řadách měsíčních a ročních sedmidenních klouzavých minim separo-
vaného základního odtoku pro 161 vodoměrných stanic na území České republiky v období 1971 – 2013

Obr. 9   Lineární trendy (násobek směrodatné odchylky s/10 let) minimálních měsíčních a ročních vydatnos-
tí 114 pramenů v období 1971 – 2013

Obr. 8   Lineární trendy (násobek směrodatné odchylky s/10 let) minimálních měsíčních a ročních stavů hla-
diny 154 mělkých vrtů v období 1971 – 2013
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ní Moravě, vrty s  vzestupem hladiny poněkud překvapivě 
na jižní Moravě. U ročních minim stavů hladin převažují vze-
stupy (24 vrtů; 0,3 s) nad poklesy (15 vrtů; 0,27 s), vzestupy 
jsou koncentrovány na jihu Moravy.

PRAMENY – PRŮMĚRY A MINIMA
Plošné rozšíření i velikost a orientace trendu průměrných 

i  minimálních (obr.  9) měsíčních vydatností pramenů jsou 
prakticky totožné. S výjimkou března u průměrných vydat-
ností zřetelně po  celý rok převažují poklesy nad nárůsty, 
klesla vydatnost přibližně 16 až 26 pramenů, nárůsty byly 
zjištěny u  jednoho až devíti pramenů. Poklesy jsou větší, 
o velikosti v případě průměrů nejčastěji 0,35 – 0,54 s, minim 
0,31 – 0,49 s, s nárůsty velmi podobnými, které u průměrů 
představují 0,32 – 0,53 s, u minim 0,32 – 0,57 s. U  ročních 
průměrných i minimálních vydatností převažují poklesy nad 
nárůsty, přičemž pokles o velikosti 0,41 s, resp. 0,37 s byl zjiš-
těn u 18, resp. 20 objektů, zatímco vzestup o velikosti 0,39 s, 
resp. 0,24 s u tří, resp. šesti objektů. Objekty s poklesem vy-
datnosti jsou výrazně soustředěny na severu Čech, což by 
bylo možné přičítat spíše způsobu měření a jejich vyhodno-
cení než přirozeným příčinám. Pokles vydatností se také čas-
to vyskytuje u pramenů střední Moravy.

ZÁVĚR
V  řadách hodnocených bilančních veličin byl mezi lety 

1980 – 2013 zjištěn především vzestup průměrných ročních 
teplot v části ČR o 0,4 °C za desetiletí a vzestup teplot v celé 
ČR v dubnu, červnu a v listopadu o 0,4 – 0,9 °C a na Mora-
vě i v červenci a srpnu o 0,5 – 0,7 °C. Srážky poklesly v sever-
ních a východních Čechách v dubnu průměrně o 15 – 19 %, 
a naopak vzrostly na jihu Čech o 13 % v červnu, což se cel-
kově projevilo nárůstem ročních úhrnů srážek na jihu Čech 
o 5 %. Zásoba vody ve sněhové pokrývce poklesla v prosinci 
na severu Moravy o 17 %. U relativní vlhkosti vzduchu došlo 
ke změně ročního chodu v řádu 0,5 – 1,5 %. Vlhkost vzrost-
la v chladnější části roku především na Moravě, popř. v celé 
ČR, a  naopak klesla na  jaře v  části Čech. K  nárůstu evapo-
transpirace dochází v dubnu, červnu a červenci v jihozápad-
ních Čechách o 2 – 3 % a o 3 – 4 % zde vzrostla evapotrans-
pirace i v rámci celého roku.

Z bilančního hlediska tedy došlo k poklesu srážek v sever-
ních a východních Čechách v dubnu, jejich nárůstu na jihu 
Čech v červnu i v rámci roční bilance, k poklesu zásob sně-
hu na severní Moravě, k vzestupu teplot v teplé části roku 
v Čechách a ještě výrazněji na Moravě a dále k nárůstu eva-

potranspirace v  jihozápadních Čechách vlivem kombinace 
vyšších teplot a dostupnosti vody v důsledku vyšších srážek. 
Kromě vyšších srážek na jihu Čech se jedná výhradně o fak-
tory, které dostupnost vodních zdrojů ovlivňují negativně. 
Těmto trendům a  jejich lokalizaci odpovídá i pokles odto-
ku v části bilančních stanic na severovýchodě Čech průměr-
ně o 17 % v květnu.

Těmto zjištěním odpovídá i  pokles odtoku v  sadě 161 
vodoměrných stanic mezi lety 1971 – 2013 v květnu pře-
devším v severních Čechách a na Moravě o průměrně 13 % 
za desetiletí, v srpnu a prosinci na severní Moravě. U čás-
ti stanic ale také odtok vzrostl, nicméně je kompenzován 
v jiných částech roku. V minimech odtoku poklesy převa-
žují nad vzestupy, nejvíce poklesů je v létě a v průběhu ce-
lého roku jsou četnější a  výraznější na  Moravě a  v  seve-
rovýchodních Čechách, pokles je zřetelný i  v  roční bilan-
ci. Změny průměrného základního odtoku jsou podobné 
jako změny celkového odtoku. Poklesy se tedy projevují 
nejvíce na Moravě, výrazněji na severní, a v severovýchod-
ních Čechách. Minima základního odtoku se mění výrazně-
ji, převažuje pokles nad vzestupy, kromě března ve všech 
měsících roku, nejvýrazněji v  lednu, od  května do  srpna 
a v prosinci.

Ačkoli tyto závěry mohou při častém užívání výrazu 
„pokles“ vyznívat pesimisticky, platí, že na  výrazné větši-
ně stanic nebyl zjištěn statisticky významný trend. Na dru-
hé straně je ovšem zřejmá shoda v  rozšířeném výskytu 
z hlediska vodních zdrojů negativního trendu na severový-
chodě ČR.

V  průběhu roku i  v  roční bilanci byl dále u  průměr-
ných i  minimálních vydatností řady pramenů mezi lety 
1971 – 2013 zjištěn pokles kolem 0,4 s za desetiletí, zvětše-
ní vydatností je nevýrazné, ale u většiny objektů nebyla zjiš-
těna žádná změna.

Do  celkového obrazu příliš nezapadá vývoj hladin měl-
kých vrtů. U  minim v  letním půlroce sice početně mír-
ně převažují poklesy nad vzestupy, oboje o  velikosti ko-
lem 0,3 s, ale v zimním půlroce je naopak častější vzestup. 
V roční bilanci mírně převažují vzestupy hladin, ale u velké 
většiny objektů nedochází k  žádné změně. U  průměrných 
hladin bylo vzestupů hladin zjištěno více.
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Článek vznikl na základě dat a výsledků Českého hydrome-

teorologického ústavu.
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SYNOPTICKÁ SITUÁCIA 
21. 7. 2014

V  prízemnom tlakovom poli zasa-
hovala dňa 20. 7. 2014 zo Severné-
ho mora nad Alpskú a  Karpatskú ob-
lasť plytká brázda nízkeho tlaku vzdu-
chu. V noci z 20. na 21. 7. sa z nej nad 
štátmi Beneluxu oddelila samostatná 

tlaková níž, ktorej stred sa v priebehu 
21. 7. postupne presunul nad juhový-
chodnú Moravu a západné Slovensko. 
Po prednej strane brázdy nízkeho tlaku 
vzduchu sa k nám dostával od juhu veľ-
mi teplý a relatívne vlhký vzduch, kto-
rého prílev v hladine 850 hPa vyvrcho-
lil nad naše územie práve v tento deň. 
V hladine 500 hPa dňa 20. 7. zasahoval 

nad naše územie hrebeň vysokého tla-
ku vzduchu. Ten však v  ďalších hodi-
nách veľmi rýchlo zoslabol. Slovensko 
sa vo vyšších vrstvách atmosféry po-
stupne dostalo pod vplyv výškovej tla-
kovej níže so stredom nad severným 
Talianskom na jednej strane a na stra-
ne druhej pod vplyv ďalšej výškovej 

níže, ktorej stred sa 21. 7. veľmi poma-
ly presúval z  oblasti Baltického mora 
nad pobaltské štáty a Bielorusko. Vply-
vom výškového rozloženia tlaku vzdu-
chu sa naše územie dostalo do slabého 
a  nevýrazného výškového prúdenia. 
Vplyvom uvedených faktorov sa práve 
v  oblasti severozápadného Slovenska 
vytvorila línia intenzívnych a  relatívne 

pomaly sa pohybujúcich búrok, ktoré 
zasiahli aj oblasť Malej Fatry.

ZRÁŽKOVÁ SITUÁCIA 21. 7. 2014
Dňa 21. 7. 2014 sa začala búrko-

vá oblačnosť rýchlo rozvíjať v  skorých 
popoludňajších hodinách v  rovnobež-
kovom pásme, zasahujúcom zo stred-

ných  Čiech cez Moravu a  pokračujú-
com v  línii od Javorníkov po Levočské 
Vrchy. Postup búrkových jadier bol väč-
šinou od západu na východ, s určitými 
odchýlkami k juhu či severu, s priemer-
nou rýchlosťou 20 až 50 km/h. Zrážkové 
pole bolo tvorené z jednotlivých búrko-
vých epizód, ktoré prichádzali od masí-
vu Javorníkov, alebo opakovane vzni-

Prírodná katastrofa 
vo Vrátnej doline 21. 7. 2014

Ing. Soňa Liová, Mgr. Marcel Zvolenský PhD., Bc. Martin Petrášek  

SHMÚ, Žilina

Obr. 1  Denné úhrny zrážok za 21. 7. 2014
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kali najmä nad masívmi Krivánskej čas-
ti Malej Fatry a  pokračovali v  svojom 
pohybe ďalej na  východ. V  čase oko-
lo 13:30 SELČ začali prvé búrky vzni-
kať na  česko-poľsko-slovenskom po-
hraničí na horných Kysuciach. Postup-
ne, okolo 14:00, začali vznikať ďalšie 
búrky v Javorníkoch a neskôr, po 14:15, 
aj na  hornom Považí, počnúc od  Dol-
ného a Horného Hričova. Po 14:35 bol 
vznik ďalších búrok identifi kovaný aj 
v okolí Bytče a Považskej Bystrice, pri-
čom búrkové oblaky pokračovali ďalej 
smerom na  východ až severovýchod 
nad oblasť mesta Žiliny. Najvyššie úhr-
ny v čase od 14:00 do 15:00 h boli naj-
mä na  Kysuciach, konkrétne v  Mako-
ve 26,8 mm, Čadci 20,6 mm a v Turzov-
ke 16,7 mm, v Dolnom Hričove 3,4 mm, 
v Kysuckom Novom Meste 1,9 mm a Ži-
line 1,8 mm. V  čase od  15:00 zasiah-
la veľmi silná búrka s intenzitou dažďa 
viac ako 80 mm/hod, priamo mesto  Ži-
linu, za sprievodu silného vetra. Uvede-
ná búrka v oblasti medzi Žilinou a Ky-
suckým Novým Mestom pretrvávala 
s  podobnou intenzitou zrážok približ-
ne 30 minút, neskôr postúpila smerom 
na severovýchod a zanikla. V tom čase, 
okolo 15:15, vznikla nová búrka v  Kri-
vánskej časti Malej Fatry. Nad Malou 
Fatrou, podľa dištančných meraní in-
tenzita dažďa v čase od 15:25 do 15:35 
stúpala zo 45 mm/h na 65 mm/h. Ne-
skôr v  čase po  15:45 búrka zoslabla, 
pričom menej intenzívne zrážky, s  in-
tenzitou okolo 20 mm/h pokračovali 
naďalej. V čase od 15:00 do 16:00 boli 
najvyššie úhrny zrážok zaznamena-
né v  Žiline-Závodí 48,3 mm, v  Jaseni-
ci 23,5 mm, v  Kysuckom Novom Mes-
te 18,7 mm, Vrátnej 16,3 mm a Dolnom 
Hričove 13,4 mm. Nová, v  poradí dru-
há búrka nad Krivánskou časťou Malej 
Fatry sa vytvorila tesne po  16:00, pri-
čom intenzita dažďa postupne narasta-
la a v čase okolo 16:15 prekročila hod-
notu 50 mm/h. V  nasledujúcom vývo-
ji tieto intenzívne zrážky ďalej postupo-
vali na  juhovýchod a  východ smerom 
do  oblasti Veľkej Fatry a  Chočských 
vrchov a  ďalej na  Liptov. Silné búr-
ky neskôr okolo 17:00 zasiahli aj obce 
na  Orave, najmä Kraľovany, Dierovú 
a Párnicu a o 17:15 aj obec Ľubochňu. 
V  čase od  16:00 do  17:00 boli najvyš-
šie úhrny vo Vrátnej 36,2 mm,  Diero-
vej 16,3 mm a Strečne 11,9 mm. V čase 
od 17:00 do 18:00 boli najvyššie úhrny 
v  Ľubochni 46,4 mm, Párnici 34,0 mm 
a  Dierovej 26,9 mm. V  ďalšom obdo-

bí od 18:00 do 19:00 zasiahli silné búr-
ky oblasť Liptova a Nízkych Tatier, kde 
boli najvyššie úhrny zaznamenané 
v  Liptovskej Osade 30,1 mm a  Motyč-
kách 21,3 mm. Podľa denných úhrnov 
zrážok za  21. 7. 2014 (Obr. 1), najvyš-
šie denné úhrny, nad 50 mm, sme za-
znamenali v lokalitách Svederník – Kle-
bov 75,3 mm, Ľubochňa 71 mm, Žilina 
– Závodie 69 mm, Vrátna 66 mm, Žilina 
62 mm, Dierová a  Vyšná Boca 58 mm, 
Párnica 57 mm, Dohňany 54 mm a Jas-
ná 51 mm.

VYHODNOTENIE ZRÁŽKOVEJ 
SITUÁCIE V OBLASTI VRÁTNEJ 
DOLINY DŇA 21. 7. 2014

Hodnotenie bolo vykonané na  zá-
klade záznamu automatickej zráž-
komernej stanice Vrátna dolina. 
Táto je umiestnená v  obci Štefanová 
(49o13´57´´, 19o03´41´´, 632 m  m.  n.), 
ktorá je vzdialená vzdušnou čiarou 
3   km od  spodnej stanice sedačko-
vej lanovky Vrátna – Snilovské sedlo 
a  5 km od  vrcholu Chlebu. Podľa jej 
údajov (Obr.  2) sa jadro intenzívnych 
zrážok vyskytlo v  období od  15:30 
do 17:00, pričom spadlo 52 mm (z cel-

kového denného úhrnu 66 mm). Prie-
beh zrážok nasvedčuje, že dážď bol 
spojený z  dvoch zrážkových udalos-
tí; prvej, trvajúcej od  15:30 do  16:05 
a druhej od 16:05 do 17:00, keď v prvej 
vlne spadla zhruba tretina uvedené-
ho úhrnu (18 mm a  v  druhej 34 mm). 
Maximálne krátkodobé intenzity po-
čas prvej vlny zrážok dosiahli 50 až 60 
mm/h, počas druhej 60 až 80 mm/h. 
Najvyšší úhrn za  1 minútu bol v  čase 
16:18 mal hodnotu 1,39 mm.

Podľa dodatočne spracovaných 
dištančných (radarových) meraní bola 
zistená maximálna rádiolokačná od-
razivosť z  dostupných slovenských, 
českých a  poľských radarov v  5-mi-
nútovývh intervaloch pre oblasť Vrát-
nej doliny. Po  prepočítaní odrazivos-
ti na  intenzitu zrážok, nad hranicou 
20 mm/hod trvalo zrážkové jadro leja-
ku od 15:15 do 16:55. Dážď sa, v zho-
de s  meraniami zrážkomernej stani-
ce Vrátna, tiež prejavoval dvoma vl-
nami ale s trochu inými časmi výskytu. 
V prvej vlne od 15:15 do 15:55 sa vy-
skytla maximálna krátkodobá inten-
zita dažďa 75 mm/h v  čase o  15:35, 
v  druhej vlne od  15:15 do  16:55 sa 
maximálna krátkodobá intenzita 75 
mm/h vyskytla v čase o 16:15. Pritom 
sa prechod medzi oboma zrážkový-
mi vlnami prejavoval znížením inten-
zity dažďa zhruba na  35 mm/h. Pod-
ľa obalovej krivky maximálnej intenzi-
ty dažďa, získanej z  údajov meteoro-
logických radarov, v prvej vlne zrážok 
spadlo cca 40 mm, v druhej cca 50 mm 
zrážok, t. j. spolu okolo 90 mm zrážok. 
Uvedený úhrn zrážok nie je možné pre 
oblasť Vrátnej doliny presne lokalizo-

vať, v rámci dynamiky búrkových pro-
cesov predpokladáme určité územné 
odchýlky. Odhad úhrnu zrážok pod-
ľa dištančných meraní považujeme 
za pravdepodobnejší ako použitie na-
meraných údajov priamo zo zrážko-
mernej stanice Vrátna (pre jej vzdia-
lenosť od oblastí s najvyššou rádiolo-
kačnou odrazivosťou detekovanou ra-
darmi). 

Predpokladáme, že v čase búrkové-
ho lejaku vo Vrátnej doline mohli byť 

Obr. 2   Minútové úhrny zrážok v zrážkomernej stanici Vrátna dolina dňa 21. 7. 2014
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analogické zrážky zaznamenané v hre-
beňových polohách Malej Fatry od Ma-
lého Fatranského Kriváňa po  Stoh 
a  na  priľahlých svahoch. Predchádza-
júce zrážky pred 21. 7. 2014 sa podľa 
merania stanice Vrátna vyskytli v  ob-
dobí 8. – 12. 7. (spolu 45 mm) a neskôr 
v dňoch 16. 7. (19 mm), 17. 7. (16 mm) 
a 20. 7. (3 mm).

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA 21. 7. 
V OBLASTI MALEJ FATRY

V  oblasti Malej Fatry má Slovenský 
hydrometeorologický ústav 3 vodo-
merné stanice; v  severnej časti: Belá 
– Beliansky potok a  Stráža – Varínka 
a v južnej časti: Turany – Čiernik. Vo vo-
domernej stanici Belá – Beliansky po-

tok sa prietoky vyhodnocujú od  roku 
2006. Nachádza sa 0,55 km od  ústia 
do  Varínky, plocha povodia je 11,74 
km2. Priebeh povodňovej vlny, ktorá 
s vyskytla dňa 21. 7. 2014 je zobrazený 
na Obr. 3. 

Vodomerná stanica Stráža – Va-
rínka patrí medzi vodomerné stani-
ce s  dlhým prietokovým radom. Prie-
toky sa v  nej vyhodnocujú od  roku 
1941. Nachádza sa 5,1 km od  zaúste-
nia do Váhu, plocha povodia je 139,7 

km2. Priebeh povodňovej vlny, ktorá 
s vyskytla dňa 21. 7. 2014 je zobraze-
ný na Obr. 4.

Vodomerná stanica Turany – Čiernik 
sa nachádza 0,5 km od  ústia do  Váhu 
s  plochou povodia 2,86 km2, prietoky 
sa v nej vyhodnocujú od roku 1969. 

Vplyvom nasýtenosti hornej čas-
ti povodia Varínky predchádzajúcimi 
zrážkami došlo najmä v  oblasti Hro-
mového a  Stien k  vzniku rozsiahlych 
múrových prúdov. Výška odtrhov sa 
pohybovala od 25 cm do 140 cm. Od-
trhy pôdy vznikali na  strmých tráv-
natých svahoch, kde sa potom veľ-
ké kusy pôdy kĺzali po  mokrom, tráv-
natom povrchu do  nižšie položených 
miest. V  týchto miestach spôsobila 

masa vody a  pôdy mohutnú eróziu, 
ktorá viedla k vzniku viacerých múro-
vých prúdov. Dolná stanica sedačko-
vej lanovky na Chleb bola úplne zane-
sená. V okolí údolnej stanice bolo zni-
čených 50 áut, z  ktorých niektoré sa 
nedali ani identifi kovať. Cesta z  Ter-
chovej do  Vrátnej bola zničená a  pri-
rodzený vodný tok Varínky pretekajú-
ci Vrátnou dolinou bol úplne zdevas-
tovaný. Účinok povodne bol zvýrazne-
ný kamennou lavínou a zosuvom.

Dňa 28. 7. 2014 pracovníci Sloven-
ského hydrometeorologického ústavu 
vykonali terénny prieskum s cieľom re-
konštrukcie povodňovej vlny. Na zákla-
de terénneho prieskumu a stôp po po-
vodni boli vybrané tri priečne profi ly 
(Obr. 5), v ktorých boli namerané, resp. 
odhadnuté parametre potrebné na vý-
počet kulminačného prietoku: Profi l č. 
1 (Varínka pod chatou Vrátna, profi l č. 
2 (Varínka pod Stohovým potokom – 
Tiesňavy) a profi l č. 3 (Varínka pod Bie-
lym potokom). Na vodomernej stanici 
SHMÚ Stráža – Varínka, bol kulminač-
ný prietok 63,4 m3.s-1 (QN = 2 – 5 rokov).

Na výpočet rýchlosti prúdenia vody 
bola použitá Chézyho rovnica (1), ktorá 
bola použitá na výpočet kulminačného 
prietoku (2).

v = C√––R.i  (1)

kde
v – priemerná profi lová rýchlosť (m.s-1)
C – Chézyho rýchlostný koefi cient 
(m0,5.s−1) 
R – hydraulický polomer (m), kde 
R=F/O, kde F – plocha prietočného 
profi lu (m2), O – omočený obvod (m)
i – pozdĺžny sklon hladiny (%)

Q = F.v (2)

kde
Q – kulminačný prietok (m3.s-1)
F – prietočná plocha (m2)
v – priemerná profi lová rýchlosť (m.s-1)

Obr. 3  Povodňová vlna v stanici Belá – Beliansky potok dňa 21. 7. 2014

Obr. 4  Povodňová vlna v stanici Stráža – Varínka dňa 21. 7. 2014

Obr. 5  Vybrané priečne profi ly na určenie kulmi-
načného prietoku Varínky vo Vrátnej doline
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Obr. 6  Zameranie priečneho profi lu č. 1

Obr. 8  Zameranie priečneho profi lu č. 3

Obr. 10  Povodňová situácia vo Vrátnej doline dňa 21. 7. 2014

Obr. 12  Povodňová situácia vo Vrátnej doline dňa 21. 7. 2014 Obr. 13  Povodňová situácia vo Vrátnej doline dňa 21. 7. 2014

Obr. 11  Povodňová situácia vo Vrátnej doline dňa 21. 7. 2014

Obr. 9  Schematizovaná povodňová vlna pre profi l č. 1

Obr. 7  Zameranie priečneho profi lu č. 2

Pozn. : Q100 – maximálny prietok dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za 100 
rokov, Wpv100 – objem návrhovej povodňovej vlny pri Q100, tc – čas trvania návrho-
vej povodňovej vlny, tst – čas stúpania návrhovej povodňovej vlny, tkl – čas klesania 
návrhovej povodňovej vlny
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Z  nameraných, resp. odhadnutých 
hodnôt boli vypočítané kulminač-
né prietoky a  následne vyhodnotené 
ich významnosti (doby opakovania), 

ktoré sú uvedené v Tabuľke 1.
Na  základe vypočítaných hodnôt 

kulminačných prietokov bola pre pro-
fil č. 1 vytvorená schematizovaná po-

vodňová vlna, ktorá bola porovnaná 
s  prietokovou vlnou zachytenou vo 
vodomernej stanici Stráža – Varínka 
(Obr. 9).

ZÁVER
Dňa 21. 7. 2014 sa pod vplyvom ex-

trémnych zrážok a rozsiahlych zosuvov 
vytvorila povodňová situácia, ktorá 
zničila celú hornú časť povodia Varínky 
a  obec Terchovú. Do  záchranných ak-
cií boli zapojené všetky zložky civilnej 
obrany a horská služba. Následne bolo 
vykonaných množstvo činností súvi-
siacich s  odstránením zosunutých ná-
nosov a výstavbou nových komuniká-
cií a objektov, ktoré boli zničené pri po-
vodni. Je až neuveriteľné, že pri takom 
rozsahu škôd nebol nikto zranený.

Na  takéto katastrofy sa pripraviť 
nedá, sú súhrou situácií, ktoré je zloži-
té až nemožné v  náležitom predstihu 
predpovedať a predchádzať im. 

LITERATÚRA
Dub, O. (1957): Hydrológia, Hydro-

grafi a, Hydrometria. SVTL Bratislava

Tab. 1  Namerané hodnoty potrebné na stanovenie kulminačného prieto-

ku (21. 7. 2014) 

 Profi l 1 2 3

rkm 21.70 17.50 15.90

Plocha povodia (km2) 5.77 28.05 46.54

pozdĺžny sklon (%) 3.37 9.5 0.56 (vzdutý)

F (m2) 17.31 21.46 36.77

B (m) 12.8 15.5 26

F/B (m) 1.35 1.38 1.41

H max (m) 2.6 2.2 3

O (m) 15.65 17 29.2

R=F/O 1.106 1.260 1.259

v (m.s-1) 1.93 2.6 1.9

Qmax (m3.s-1) 35 55 60

Q
N

Q 100 Q 20-50 Q 10-20

Q
1
 (m.s-1) 2.5 6 10

Q
5
 (m.s-1) 10.5 24 34

Q
10

 (m.s-1) 15.2 36 49

Q
20

 (m.s-1) 20.0 47 65

Q
50

 (m.s-1) 27.5 66 91

Q
100

 (m.s-1) 35.0 84 116

Obr. 14  Povodňová situácia vo Vrátnej doline dňa 21. 7. 2014 Obr. 15  Povodňová situácia vo Vrátnej doline dňa 21. 7. 2014

Humor

PhDr. Peter Gossányi

Súčasťou kolobehu vody v prírode je v zime aj snehuliak.Súčasťou kolobehu vody v prírode je v zime aj snehuliak.

Miki Fekete
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Naši jubilanti

Doc. Ing.  Ľubomír Hyánek, PhD. – náš kolega, 
spolupracovník, pedagóg a  priateľ sa dňa 21.  júna 
2015 v plnom zdraví dožil 85-tich rokov. 

Slovenskú vysokú školu technickú v  Bratislave 
ukončil v  roku 1954 skúškou s  vyznamenaním ako 
stavebný inžinier so špecializáciou mechanizačno-
-zdravotnou. Od 1. 2. 1953 bol pedagógom na SVŠT 
(dnes STU v Bratislave) na Katedre zdravotného inži-
nierstva (dnes Katedra zdravotného a  environmen-
tálneho inžinierstva), teda od jej vzniku. Zaoberal sa 
hydraulikou prúdenia pri úprave vody a  pri čistení 
odpadových vôd. V tejto oblasti je zakomponovaná 
aj jeho kandidátska dizertačná práca („Prietok nahor 
cez vrstvu vymieňačov iónov“ 1968) a habilitačná práca („Vplyv prívo-
du na čas zdržania v hrubozrnnom pórovitom prostredí“ 1977). V roku 
1978 bol menovaný docentom. Na Katedre zdravotného inžinierstva 
pracoval nepretržite do roku 2000, kedy odišiel do dôchodku. 

Pedagogicky sa hlavne venoval čisteniu odpadových vôd, vodné-
mu hospodárstvu priemyselných závodov a ochrane vôd. Stal sa inici-
átorom predmetov na uvedenú problematiku. Radi na jubilanta spo-
mína najmä cca 200 inžinierov, ktorí pod jeho vedením spracováva-
li a obhajovali diplomovú prácu, vedeckí ašpiranti a členovia krúžkov 
ŠVK.

Je autorom vysokoškolskej učebnice Čistota vôd,  spoluautorom 
dvoch monografi í a  viacerých skrípt. Veľmi bohatá bola jeho ostat-
ná publikačná činnosť s viac ako 144 titulmi, ako aj prednášková čin-
nosť (150 na  domácich a  4 na  zahraničných podujatiach) a  exper-
tízna, posudková, recenzná a zlepšovacia činnosť. Svoje aktivity vždy 

spájal s vedecko-výskumnou prácou najmä experi-
mentálneho charakteru. Bol riešiteľom a spolurieši-
teľom viacerých štátnych, rezortných a  fakultných 
výskumných úloh. Za svoju všestrannú vedecko-pe-
dagogickú činnosť na Stavebnej fakulte bol jubilant 
ocenený Striebornou (1985) a Zlatou (1990) medai-
lou SVŠT,  Pamätnou medailou Stavebnej fakulty 
(2003) pri 50. výročí založenia Katedry zdravotného 
inžinierstva. Pri príležitosti životného jubilea (75 ro-
kov) doc. Hyánkovi udelil dekan SvF Plaketu akade-
mika Duba za  dlhoročnú pedagogickú a  vedecko-
-výskumnú činnosť. Spoločenské, vodohospodárske 
a iné organizácie tiež ocenili jeho aktivity viacerými 

plaketami. V r. 1988 mu udelili Medailu hl. mesta SR Bratislavy za prá-
cu v problematike životného prostredia.

Doc. Hyánek mal aj bohaté mimoškolské aktivity. Bol členom Ve-
deckej rady Ministerstva lesného a  vodného hospodárstva a  VÚVH 
Bratislava. Bol dlhodobým aktívnym členom rôznych odborných 
skupín, redakčných rád a najmä VTS a Slovenskej vodohospodárskej 
spoločnosti. Do roku 2000 bol garantom pre skúšky odbornej spôso-
bilosti pre vodné stavby pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. 
V roku 1999 bol spoluzakladateľom Asociácie čistiarenských expertov 
SR, kde sa stal členom jeho výboru.

 Prajeme nášmu jubilantovi veľa zdravia a  radosti v  kruhu svojej 
rodiny, veľa sily na prácu v záhrade a pri skalničkách. Tešíme sa ešte 
na mnohé stretnutia na odborných podujatiach.

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Dňa 18. augusta 2015 sa v  plnom zdraví, život-
nom optimizme a  pracovnom eláne dožil 70 rokov 
profesor Katedry zdravotného a  environmentálne-
ho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v  Bratislave 
prof.  Ing.  Jozef Kriš, PhD. Narodil sa v  Záhradnom 
pri Prešove a po ukončení stredoškolského vzdelania 
na SPŠ Stavebnej pokračoval v štúdiu na Stavebnej 
fakulte SVŠT v  Bratislave, odbor vodohospodárske 
stavby. Od 1. decembra 1969 je pracovníkom Kated-
ry zdravotného a  environmentálneho inžinierstva 
Stavebnej fakulty STU kde zastával rôzne pracovné 
zaradenia na pedagogických a vedeckých miestach 
a bol jej dlhoročným vedúcim. 

V rámci svojho pôsobenia na Katedre zdravotného a environmen-
tálneho inžinierstva, kde od  roku 1999 pôsobil na  funkčnom mieste 
profesora, vyučoval v  pedagogickom procese rôzne základné a  vý-
berové predmety, z  ktorých sa časom vyprofi loval na  oblasť vodá-
renstva, balneotechniky a inžinierskych sietí. Pôsobil v komisiách pre 
štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác na Stavebnej 
fakulte, fakulte Chemickej a  potravinárskej technológie STU v  Brati-
slave, Stavebnej fakulte ČVUT Praha a VUT Brno, s ktorými aj naďalej 
úzko spolupracuje. Pôsobil ako garant a školiteľ doktorandského štú-
dia Vodné hospodárstvo a  neskôr ako školiteľ študijného programu 
Vodohospodárske inžinierstvo. V rámci práce na Stavebnej fakulte bol 
predsedom Akademického senátu na Stavebnej fakulte, členom Kolé-
gia dekana Stavebnej fakulty, členom Vedeckej rady Stavebnej fakul-
ty. Od roku 2003 je prof. Kriš predsedom komisárov pre vykonávanie 
skúšok odbornej spôsobilosti na vydávanie Osvedčenia pre prevádz-
kovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

Popri pedagogickej práci sa aktívne zapájal 
do  organizovania a  riešenia vedeckovýskumných 
úloh, z  ktorých vyplynula aj jeho bohatá publi-
kačná činnosť. Je autorom viacerých monografi í, 
mnohých časopiseckých článkov a  článkov publi-
kovaných na odborných a vedeckých podujatiach 
ako na Slovensku, tak aj v zahraničí napr. v Japon-
sku, USA, Izraeli, Francúzsku, Taliansku, Juhoafric-
kej republike, Maroku, Nemecku, Rakúsku, Argen-
tíne, Austrálii, Thajsku, Číne, Poľsku kde prezento-
val najnovšie poznatky vedy a techniky získané pri 
riešení mnohých vedeckých projektov, ktorých bol 
zodpovedným riešiteľom. Profesor Kriš svoje po-

znatky zúročil pri  spolupráci s  Úradom pre normalizáciu, metroló-
giu a skúšobníctvo SR, odborom technickej normalizácie, kde dlho-
ročne pôsobí ako predseda odbornej komisie č. 1 Vodovody a kana-
lizácie. Stál pri kreovaní odbornej výstavy a  jej sprievodných pod-
ujatí „AQUA“ v  Trenčíne, medzinárodnej konferencie „Pitná voda“, 
konferencie pre vodohospodárov a iné, ktoré podporoval počas ce-
lého obdobia kedy pôsobil vo funkcii predsedu Slovenského národ-
ného komitétu IWA. 

Pedagogická, odborná, vedecká a  spoločenská práca a  aktivita 
prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. je veľmi rozsiahla a spoločensky prospeš-
ná. Všetci čo poznáme nášho kolegu a priateľa a stretávame sa s ním, 
prajeme mu pri príležitosti tohto pekného jubilea hlavne pevné zdra-
vie a veľa radosti zo života.

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Doc. Ing. Ľubomír Hyánek, PhD. – 85-ročný

Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. – 70-ročný
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Od  začiatku prevádzky hate, kto-
rá sa datuje k roku 1965 sa neuskutoč-
nili žiadne významné práce na  obno-
ve vodnej stavby, čo nasvedčuje sku-
točnosti, že technický stav stavebných 
konštrukcií a  technologických zaria-
dení zodpovedal stavu 40-ročnej pre-
vádzky. 

V prípade stavebných konštrukcií sa 
prejavovala degradácia povrchu be-
tónov a  technologické zariadenia boli 
značne opotrebované. Vplyvom veku 
boli hradiace klapky značne skorodo-
vané, čo už v  minulosti spôsobilo ob-
medzenia manipulácie. Za účelom za-
medzenia ich opätovnej neovládateľ-
nosti bolo nevyhnutné riešiť ich rekon-
štrukciu.

Slovenský vodohospodársky pod-
nik, š. p. ako úspešný žiadateľ o pride-
lenie nenávratného fi nančného prí-
spevku v rámci V. Výzvy OPŽP, Prioritná 
os 2 – Ochrana pred povodňami začal 
v  máji 2015 rekonštrukciu hate Vyšné 
Opátske. 

Procesom verejného obstaráva-
nia bol vysúťažený zhotoviteľ stavby 
Chemkostav, a. s., Michalovce. V  sú-
lade s  platnou zmluvou o  dielo bolo 
stavenisko odovzdané zhotoviteľo-
vi dňa 24. 4. 2015. Rekonštrukčné prá-
ce na  stavebných objektoch a  pre-
vádzkových súboroch prebehli v  sú-

lade so schváleným časovým harmo-
nogramom prác a  boli ukončené dňa 
30. 9. 2015, kedy sa zároveň uskutoč-
nilo preberacie konanie stavby. Finan-
covanie rekonštrukcie predstavovalo 
kombináciu kohézneho fondu, štátne-
ho rozpočtu a vlastných zdrojov správ-
cu. Celkové stavebné náklady v zmys-
le zmluvy o  dielo predstavovali sumu 
3 066 101,14 €, pričom výška nenávrat-
ného fi nančného príspevku činila čiast-
ku 2  423  477,54€. Rekonštrukcia hate 
bola vykonaná na  týchto stavebných 
objektov a prevádzkových súborov :

SO 01 Hať 
SO 02 Štrkový výpust 

SO 03 Defi nitívny odberný objekt
SO 04 Havarijný odberný objekt 
SO 05 Vývar hate 
SO 06 Lávky a zábradlia 
SO 07 Vonkajšie el. rozvody 
SO 08 Vonkajšie osvetlenie 
SO 09 Oplotenie 
SO 10 Dom hatiara
SO 11 Elektrorozvodňa
SO 12 Protipovodňové sklady
SO 13 Zabezpečovacie zariadenia
SO 14 Terénne a sadové úpravy

PS 01 Hať
PS 02 Štrkový výpust
PS 03 Defi nitívny odberný objekt
PS 04 Provizórne hradiace konštrukcie
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 06  Monitoring, riadenie a prenos 

údajov

Výsledkom rekonštrukcie je zabez-
pečenie požadovanej kapacity hate 
počas povodňových stavov, čím sa 
zvýši a  zabezpečí protipovodňová 
ochrana priľahlého územia pred účin-
kom povodňového prietoku opaku-
júceho sa raz za 100 rokov (Q100), kto-
rý predstavuje 746 m3.s-1 pri hladine 
196,52 m n. m., zlepšenie vodohos-
podárskych pomerov v  danom úze-
mí, t. j. zabezpečenie vzdutej hladiny 
v rieke nad haťou pre potreby odberu 
priemyselnej vody pre U. S. Steel Koši-
ce, s. r. o. a na výrobu elektrickej ener-
gie.

 Slovenský vodohospodársky pod-
nik š.  p., Odštepný závod Košice v  sú-
časnosti pracuje na  príprave ďalších 
investičných akcií, ktoré úzko súvisia 
s protipovodňovými opatreniami intra-
vilánu krajského mesta Košice na rieke 
Hornád v mestských častiach Ťahanov-
ce, Sever, Staré mesto, Vyšné Opátske 
a Krásna nad Hornádom. 

Zaznamenali sme

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, 
Hornád – ochrana intravilánu mesta Košice – 

rekonštrukcia hate Vyšné Opátske
Ing. Marián Friga

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Košice

Po ukončení rekonštrukcie
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Zaznamenali sme

Konferencia Hydrologické dni, ako 
spoločné rokovania českých a  sloven-
ských hydrológov, píše svoju históriu 
od roku 1980. Konferencia Manažment 
povodí a povodňových rizík je mladšia 
– viaže sa na vstup SR do EÚ roku 2004 
a následné povinnosti v oblasti ochra-
ny pred povodňami a  manažovania 
vodných tokov.

Tento rok sa vodohospodárski od-
borníci rozhodli obidve konferencie 
spojiť, a  tak sa stretlo 220 účastníkov 
zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďar-
ska, Rakúska, Nemecka a Švédska. Pod-
ujatie organizovalo Združenie zamest-
návateľov vo vodnom hospodárstve 
na Slovensku, ako hlavný partner pro-
jektu Medzinárodného vyšehradské-
ho fondu, za asistencie partnerov – Vý-
skumný ústav vodného hospodárstva 

v Bratislave, Výzkumný ústav vodohos-
podářský T. G. M. v Prahe, Inštitút me-
teorológie a vodného hospodárstva vo 
Varšave a Univerzita technológií a eko-
nómie v Budapešti.

Trojdňovú konferenciu (zavŕše-
nú prehliadkou navrhovaných pro-
tipovodňových opatrení v  Modre) 
slávnostne otvorili Ing.  Vojtech Fe-

rencz, PhD., štátny tajomník I. MŽP SR, 
Ing. Ľubica Kopčová, PhD., predsedníč-
ka Združenia zamestnávateľov vo vod-
nom hospodárstve na Slovensku a ge-
nerálna riaditeľka Výskumného ústavu 
vodného hospodárstva, Ing.  Vladimír 
Novák, vymenovaný na  zastupova-
nie generálneho riaditeľa sekcie vôd 
MŽP SR, Ing. Marián Supek, generálny 
riaditeľ Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š. p., Banská Štiavnica, 

RNDr.  Martin Benko, PhD., generálny 
riaditeľ Slovenského hydrometeorolo-
gického ústavu a JUDr. Peter Hajduček, 
prvý zástupca generálneho riaditeľa 
Vodohospodárskej výstavby š. p.  Sú-
časťou otvorenia bolo aj udelenie ceny 
Ľuda Molnára, ktorú získala slovenská 
hydrogeologička prof.  RNDr.  Miriam 
Fendeková, PhD., a  český hydrológ 
Ing. Josef Hladný, CSc. Ceny odovzdá-
vali RNDr. Pavel Miklánek, CSc., predse-
da Slovenského výboru pre hydrológiu 
a  prof.  Pavel Kovář, v  zastúpení pred-
sedu Českého národního výboru pro 
hydrologii.

Na konferencii nechýbali podnetné 
a zaujímavé prezentácie i diskusie; spo-
lu na nej odznelo 56 prednášok v sek-
ciách Pôda a voda; Toky a korytá riek; 
Manažment vodného hospodárstva; 
Povodne a sucho (extrémy); Les a sneh; 
Hydrologické procesy v krajine; Mode-
ly a zrážkovo-odtokové výpočty a v po-
sterovej sekcii bolo prezentovaných 20 
posterov. 

Problematika manažmentu vod-
ného hospodárstva a  ochrany pred 
povodňami sa dotýka celej spoloč-
nosti, preto vytvárať tradíciu serióz-
neho, kompetentného a  systematic-
kého prístupu je veľmi dôležité. Or-
ganizátori sú presvedčení, že sa to 
konferencii podarilo. Zároveň ďaku-
jú odborníkom, ktorí prispeli k rozšíre-
niu vodohospodárskeho poznania i re-
cenzentom, ktorí bdeli nad odbornou 
a  vedeckou korektnosťou podujatia. 
Vďaka patrí aj zamestnancom hotela 
Družba v  Bratislave – ich profesiona-
lita zabezpečila technicky bezproblé-
mový priebeh podujatia a ich ústreto-
vý prístup vytvoril rámec spoločensky 
príjemného ovzdušia.

 - šá -

Foto: Pavel Hucko

Medzinárodný priesečník 
skúseností, poznatkov a riešení

Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

V dňoch 6. – 8. októbra 2015 sa pod záštitou ministra životného prostredia SR a za podpory Me-

dzinárodného vyšehradského fondu uskutočnilo v kongresovom centre Univerzity Komenského 

Družba v  Bratislave spoločné vedecké podujatie Manažment povodí a  povodňových rizík 2015 

a Hydrologické dni 2015.
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V  dňoch 13. až 15. októbra 2015 
sa v  priestoroch hotela Permon 
v  Podbanskom, pod záštitou minis-
tra životného prostredia SR, usku-
točnila v  poradí už 9. bienálna kon-
ferencia s  medzinárodnou účasťou 
Rekonštrukcie stokových sietí a  čis-
tiarní odpadových vôd. Konferenciu or-
ganizoval Výskumný ústav vodného 
hospodárstva v  spolupráci s  Minister-
stvom životného prostredia Slovenskej 
republiky, Asociáciou vodárenských 
spoločností, Asociáciou čistiarenských 
expertov SR a  Slovenskou vodohos-
podárskou spoločnosťou pri VÚVH, 
členom ZSVTS. 

Konferencia bola určená prevádz-
kovateľom a vlastníkom verejných ka-
nalizácií, povodí, orgánom štátnej 
správy,  samosprávy miest a  obcí, mi-
movládnym organizáciám, vedec-
kým, odborným a pedagogickým pra-

covníkom, pracovníkom projektových, 
konzultačných a dodávateľských fi riem 
a  ďalším, ktorých sa problematika za-
merania konferencie týka. 

Rokovanie konferencie slávnost-
ne otvorili Ing.  Alena Bujnová, riadi-
teľka Odboru vodnej politiky MŽP SR, 
Ing.  Ľubica Kopčová, PhD. generálna 
riaditeľka Výskumného ústavu vod-
ného hospodárstva, Ing.  Peter Belica 
CSc., riaditeľ Odboru kvality vôd VÚVH, 

Ing.  Miroslav Kundrík, viceprezident 
Asociácie vodárenských spoločností 
a  doc.  Ing.  Igor Bodík, PhD., predseda 
Asociácie čistiarenských expertov SR.

Konferencia tematicky nadviaza-
la na predošlé ročníky. Jej cieľom bolo 
oboznámiť odbornú verejnosť s  naj-
novšími poznatkami, postupmi a tech-
nológiami, umožňujúcimi bezpeč-
né a  ekologicky vyhovujúce odvádza-
nie,  čistenie odpadových vôd a  na-
kladanie s  čistiarenským kalom ako aj 
poskytnúť aktuálne informácie o stave 
v odvádzaní a čistení komunálnych od-
padových vôd. 

Konferencia sa konala v období do-
znievania fi nálnej fázy realizácie kanali-
začných stavieb z plánovacieho obdo-
bia rokov 2007 – 2013, čerpania fi nanč-
ných prostriedkov EÚ a prípravy na na-
sledujúce plánovacie obdobie. 

Táto skutočnosť ešte znásobila zá-

ujem o  danú problematiku. Účasť po-
tvrdilo viac ako 240 odborníkov zo Slo-
venska, Česka a  Rakúska, ktorí pred-
niesli spolu 47 odborných prednášok 
z  viacerých oblastí. Odborný program 
konferencie bol rozdelený do  jednot-
livých tematicky zameraných sekcií, 
v  rámci ktorých bolo účastníkom po-
skytnuté široké spektrum poznatkov 
a podnetov v oblasti odvádzania a čis-
tenia komunálnych odpadových vôd.

Prvá sekcia Koncepčné a  kvali-

tatívne faktory súvisiace s  výstav-

bou a  rekonštrukciou stokových 

sietí a  Č OV bola obsahovo zamera-
ná najmä na  legislatívne a  koncepč-
né východiská pre výstavbu a  moder-
nizáciu ČOV a stokových sietí, a taktiež 
na ekonomické hľadiská a nástroje in-
vestičných akcií v  oblasti stokových 
sietí a ČOV, vrátane využitia prostried-
kov z fondov EÚ. V rámci ďalšej sekcie 
Stav v odvádzaní a čistení komunál-

nych odpadových vôd bol popísa-
ný aktuálny stav v  oblasti odvádzania 
a  čistenia komunálnych odpadových 
vôd na Slovensku, napríklad prostred-
níctvom plánov rozvoja verejných ka-
nalizácii,  návrhu plánov manažmen-
tu povodí, alebo hodnotenia imple-
mentácie smernice o čistení komunál-
nych odpadových vôd. V  rámci sekcií 
Rekonštrukcia komunálnych ČOV 
a   Rekonštrukcia ČOV s  priemysel-

ným znečistením, boli prezentované 
konkrétne poznatky týkajúce sa rekon-
štrukcie, obnovy a intenzifi kácie stoko-
vých sietí a komunálnych, resp. priemy-
selných ČOV, skúsenosti a špecifi ká ich 
prevádzkovania. V  troch častiach sek-
cie Stokovanie boli poskytnuté infor-
mácie z oblasti výstavby, rekonštrukcie 
a  optimalizácie prevádzky stokových 
sietí, špecifi kácie používaných mate-
riálov a  technologických postupov. 
Hlavnou náplňou sekcie Invenčné prí-

stupy v oblasti odpadových vôd, kto-
rá konferenciu uzatvárala, bola najmä 
prezentácia nových, progresívnych po-
stupov a metód odvádzania a čistenia 
odpadových vôd.

Do programu konferencie bola zara-
dená aj posterová sekcia, v ktorej bolo 
odprezentovaných 20 posterov. 

Konferencia potvrdila, že otáz-
ky v  oblasti odvádzania a  čistenia 
komunálnych odpadových vôd sú 
predmetom záujmu širokého okru-
hu odborníkov a  je potrebné tejto 
problematike venovať sústavne veľkú 
pozornosť. 

Foto: Peter Maroši

Zaznamenali sme

Rekonštrukcie stokových sietí 
a čistiarní odpadových vôd

Tomáš Hajdin, Martin Kohút
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Zaznamenali sme

Normy

Spomíname

Informácie o nových STN

Pripravila: Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

INFORMATION ON NEW SLOVAK WATER MANAGEMENT STANDARDS (STN)

Pred 100 rokmi 23. 10. 1915 sa v Dolnom Miholjaci (dnešné 
Chorvátsko) narodil Ing. Vladimír Bella. Bol synom Akademi-
ka Bellu, významného slovenského vodohospodára v oblas-
ti meliorácii. Ing. Vladimír Bella absolvoval štúdia v Petrovci 
a v Záhrebe. Po ukončení štúdii v roku 1940 pracoval na regu-
lačných prácach v Chorvátsku na riekach Kupa a Sávav r. 1941 
– 1942 na hydrologických štúdiach riek v Grécku, hlavne vod-
né dielo Aliachmon a  projektových prácach v  Rakúsku a  to 
vodné diela Ternberg a Rosenau. Od roku 1943 začal pôsobiť 
vo fi rme Tvorba v Bratislave a zaoberal sa študijnými práca-
mi na využití horného Váhu, projekčnými prácami na vodnej 
elektrárni Dobšiná. V roku 1944 bol detašovaný do  Slov. elek-
trárni, kde pracoval na energetickom využití Hrona a po 1945 
pri rekonštrukcii a projekčných prácach na elektrárňach Spiš-
skej Novej Vsi, Prešove a Krompachoch a od roku 1954 na prí-
prave expertíz a  projektov pre energetické investície. V  roku 
1958 Ing. Bella nastúpil do Hydroprojektu (neskôr Hydrocon-
zultu) v Bratislave a pracoval na koncepčných a projektových 
prácach. Jednalo sa hlavne o  štúdie a  riešenia odtokových 
pomerov na Východoslovenskej nížine, príprave odvodňova-
cích a závlahových sústav na Žitnom ostrove, Dolnom Váhu 
a Záhorskej nížine. Od roku 1970 pôsobil ako vedúci technic-

kého úseku na príprave investícii, problematiky technického 
rozvoja a výchove inžinierskych kádrov pre hydromeliorácie. 
V rokoch 1951 – 1959 externe prednášal na katedre energe-
tiky. Publikoval početne články vo Vodohospodárskom časo-
pise SAV, Vodním hospodářství, Vodohospodárskom spravo-
dajcovi a i. V rokoch 1960 – 1976 bol členom redakčnej rady 
Vodohospodárskeho spravodajcu. Za dobré pracovné úspe-
chy bol v  roku 1975 ocenený a  dostal štátne vyznamena-
nie „Za  vynikajúcu prácu“. Zásluhou Ing.  Bellu bola dokon-
čená kniha Boj s  vodou a  o  vodu, ktorú mal rozpracovanú 
jeho otec a pre zákernú smrť by dielo zostalo nedokončené. 
Za spolupráce Akademika Ježdíka, Ing. Malého, Doc. Višňov-
ského, Ing.  Šoltésza, Ing.  Dzubáka, Ing.  Stáňu, Ing.  Uhliari-
ka, Ing. Svobodu, Ing. Hyanka dielo bolo dokončené a v roku 
1956 knižne vydané. Ing Bella tiež spracoval a v roku 1971 vy-
dal publikáciu Vodohospodárske úpravy Východoslovenskej 
nížiny. Napriek svojmu úsiliu pokračovať vo svojej práci ho 
zákerná smrť skolila a ukončila jeho púť 5. 7. 1976.

Česť jeho pamiatke.

Ing. Miloš Bella, 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. Bratislava

V  septembri a  októbri 2015 vyšli v  ob-
lasti vodného hospodárstva tieto sloven-
ské technické normy:

STN EN 14184: 2015 (75 7713) Kvalita 
vody. Pokyny na skúmanie vodných makrofy-
tov v tečúcich vodách

Norma vyšla v slovenskom jazyku.
Vydaním STN EN 14184: 2015 sa ruší pred-

chádzajúce vydanie STN EN 14184: 2014 v  an-
glickom jazyku.

STN EN ISO 17994: 2015 (75 7814) Kvali-
ta vody. Požiadavky na porovnanie relatívnej 
výťažnosti mikroorganizmov dvoch kvantita-
tívnych metód

Norma vyšla v slovenskom jazyku.
Vydaním STN EN ISO 17994: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN ISO 17994: 
2014 v anglickom jazyku.

STN EN ISO 9308-1: 2015 (75 7834) Kva-
lita vody. Stanovenie Escherichia coli a  koli-
formných baktérií. Časť 1: Metóda membrá-
novej fi ltrácie na stanovenie vo vodách s níz-
kou koncentráciou sprievodnej bakteriálnej 
mikrofl óry

Norma vyšla v slovenskom jazyku.
Vydaním STN EN ISO 9308-1: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN ISO 9308-1 
z apríla 2015 v anglickom jazyku.

STN EN 12873-1: 2015 (75 8702) Vplyv 
materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vy-
lúhovania). Časť 1: Skúšobná metóda na  vý-
robky vyrobené z  organických alebo sklovi-
tých materiálov (porcelánové/sklené smalty) 
alebo výrobky obsahujúce tieto materiály

Norma vyšla v slovenskom jazyku.
Vydaním STN EN 12873-1: 2015 sa ruší pred-

chádzajúce vydanie STN EN 12873-1: 2014 v an-
glickom jazyku.

STN EN 12931: 2015 (75 8416) Chemiká-
lie používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Chemikálie na  núdzové použitie. Bezvodý 
dichlórizokyanurát sodný

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 12931: 2015 sa ruší pred-

chádzajúce vydanie STN EN 12931: 2008.
STN EN 12932: 2015 (75 8417) Chemiká-

lie používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Chemikálie na  núdzové použitie. Dihydrát 
dichlórizokyanurátu sodného

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 12932: 2015 sa ruší pred-

chádzajúce vydanie STN EN 12932: 2008.
STN EN 12933: 2015 (75 8418) Chemiká-

lie používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Chemikálie na  núdzové použitie. Kyselina 
trichlórizokyanurová

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 12933: 2015 sa ruší pred-

chádzajúce vydanie STN EN 12933: 2008.
STN EN 15030+A1: 2015 (75 8419) Che-

mikálie používané pri úprave vody na  pitnú 
vodu. Soli striebra na  nesystematické použí-
vanie

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 15030+A1: 2015 sa ruší 

predchádzajúce vydanie STN EN 15030: 2013.
STN EN 14368: 2015 (75 8625) Výrobky 

používané pri úprave vody na pitnú vodu. Vá-
penec potiahnutý oxidom manganičitým

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 14368: 2015 sa ruší pred-

chádzajúce vydanie STN EN 14368: 2004.
STN EN 14369: 2015 (75 8626) Výrob-

ky používané pri úprave vody na pitnú vodu. 
Granulovaný aktívny oxid hlinitý potiahnutý 
železom

Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 14369: 2015 sa ruší pred-

chádzajúce vydanie STN EN 14369: 2004.
STN EN 15768: 2015 (75 8735) Identifi ká-

cia organických látok vylúhovateľných vodou 
z materiálov v kontakte s pitnou vodou metó-
dou GC-MS

Norma vyšla v anglickom jazyku.
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Zaznamenali sme

Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov 
stokovej siete na urbanizované územie 

na Noci výskumníkov a KOMVY 2015

Katedra zdravotného a  environ-

mentálneho inžinierstva, Stavebnej 

fakulty, Slovenskej technickej uni-

verzity v Bratislave spolu so Sloven-

ským národným komitétom IWA sa 

zúčastnili Festivalu vedy – Európska 

noc výskumníkov,   na  ktorej sa pre-
zentovali aj členovia riešiteľského ko-
lektívu projektovej úlohy APVV-0372-
12. Európska noc výskumníkov sa ko-
nala 25. 9. 2015, do ktorej sa tento rok 

zapojilo 33 európskych štátov. Ústred-
nou témou tohto ročníka bola „Veda je 
budúcnosť“ a v tomto duchu sa niesla 
aj prezentácia programu stánku Kated-
ry. Téma „Naša Naše Naša – Voda Od-

pady Budúcnosť“ odzrkadľovala vplyv 
ľudskej činnosti na  kvalitu prostredia, 
v ktorom žijeme a následky, ktoré nás 
ako spoločnosť čakajú v blízkej budúc-
nosti, ak rýchlo nezmeníme náš prístup 
k čerpaniu zdrojov a  ich znehodnoco-
vaniu. Doktorandi Katedry si pre širo-
ké spektrum návštevníkov, ktoré zahŕ-
ňalo laickú aj odbornú verejnosť všet-
kých vekových kategórií, pripravili rôz-
ne aktivity, ktoré mali za úlohu priblížiť 
činnosti, ktorým sa na  Katedre venu-
jeme a  tiež atraktívnou formou pou-
kázať na  problémy súvisiace s  vodou 
a  odpadmi, ktorým musí spoločnosť 
v súčasnosti čeliť. Táto aktivita tiež vý-
znamne každoročne prispieva k  pro-
pagácií štúdia vodného hospodár-
stva na  všetkých stupňoch vzdeláva-

nia v rámci Slovenska. Dôkazom tohto 
tvrdenia je aj záujem pedagógov a štu-
dentov zo základných a stredných škôl. 
Dôležitým a  zaujímavým prvkom pre-
zentácie v  stánku bolo oboznámenie 
verejnosti s  čiastkovými výstupmi vý-
skumnej úlohy v rámci projektu APVV-
0372-12 – „Experimentálny výskum re-
dukcie povodňových vplyvov stokovej 
siete na  urbanizované územie“, ktorá 
sa na katedre v súčasnej dobe rieši.

Ďalším podujatím, ktoré organizova-
la Katedra zdravotného a environmen-
tálneho inžinierstva, Stavebnej fakulty, 
Slovenskej technickej univerzity v  Bra-
tislave v spolupráci so Slovenským ná-
rodným komitétom IWA bola Konfe-
rencia mladých výskumníkov KOMVY 

2015. Konferencia sa konala v  dňoch 
16.  – 18. 9. 2015 v  penzióne Slniečko 
v rekreačnej oblasti Duchonka. Na kon-
ferencií boli prezentované prednášky 
v okruhoch vodné stavby, vodné hos-

podárstvo a  environmentálne inži-

nierstvo. Garantmi konferencie boli 
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Kated-
ry hydrotechniky, prof.  Ing. Viliam Ma-
cura, PhD. z  Katedry vodného hospo-
dárstva krajiny a doc.  Ing. Štefan Stan-
ko, PhD. z Katedry zdravotného a envi-
ronmentálneho inžinierstva. 

Témy prednášok boli rôznorodé, ale 
prínosné pre všetkých zúčastnených, 
ktorí sa aktívne zapájali do  diskusií. 
Hlavné oblasti boli zamerané na ochra-

nu pôd a  návrh jednotlivých opatrení 
zabraňujúcich degradácii, návrh ohľa-
dom zavlažovania, spôsoby odstraňo-
vania ťažko odstrániteľného znečis-
tenia v  rámci odpadových vôd. Časť 
prednášok smerovala k odprezentova-
niu problematiky riešenej v rámci pro-
jektu APVV-0372-12 – „Experimentálny 
výskum redukcie povodňových vply-
vov stokovej siete na  urbanizované 
územie“. Tieto prednášky boli zame-

rané na  návrhové dažde, ktoré slúžia 
ako podklad k návrhu a riešeniu prob-
lémov pri prevádzke stokových sie-
tí, pre CFD modelovanie jednotlivých 
objektov či už na  stokovej sieti alebo 
na  čistiarni odpadových vôd, infi ltrá-
ciu podzemných a cudzích vôd do sto-
kových sietí a  tiež bola prezentovaná 
problematika kalového hospodárstva. 
Prednášatelia odborne ozrejmili prob-
lematiky svojich prác, ktorým sa venu-
jú. Okrem odborných prednášok bola 
konferencia obohatená o spoločný kul-
túrno-športový program v rekreačnom 
stredisku Duchonka.

Všetkým prednášateľom ďakuje-
me za  účasť a  tešíme sa na  ďalší roč-
ník Konferencie mladých výskumníkov 
2016.  Foto: archív STU

POĎAKOVANIE 
„Táto práca bola podporovaná Agen-

túrou na  podporu výskumu a  vývoja 
na základe zmluvy č. APVV-0372-12“. 

Ing. Lenka Molnárová, Ing. Kristína Galbová, PhD.

Stavebná fakulta STU 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, kolacanova@vuvh.sk
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