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Úvodník / Obsah
Vážení čitatelia, milí vodohospodári,
máme za sebou rok 2015, ktorý bol
plný zmien a aj pracovných udalostí.
Stali sme sa členmi Asociácie
zamestnávateľských
zväzov
a združení SR, ktorá je vrcholovou
zamestnávateľskou organizáciou
na Slovensku. Je to pre nás podpora nielen pri našich aktivitách, ale
aj pomoc pri koordinácii a presadzovaní návrhov zákonov či ďalších právnych predpisov týkajúcich sa vodného hospodárstva.
Keďže nemenej podstatnou časťou činnosti Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve sú vzdelávanie aktivity, radi
budeme spolupracovať s AZZZ SR, ako aj s ďalšími členmi.
V roku 2015 sme pokračovali vo vydávaní už 58. ročníka časopisu Vodohospodársky spravodajca, na ktorý sa nám tiež podarilo získať dotáciu z Enviromentálneho fondu. Začiatkom roka
sme skvalitnili papier, na ktorom vychádzal, neskôr sme pridali
farebné strany a potom od polovice roka začal Vodohospodársky
spravodajca vychádzať ako plnofarebný. Aj tento rok sme sa snažili šíriť nové vedecké informácie vo vodnom hospodárstve pre
vodohospodárov, ale aj priblížiť sa k čitateľovi – laikovi a zvýšiť celkové povedomie o vode. Nechýbali tiež príspevky, analýzy
a spracovania dôležitých poznatkov a skúseností z praxe doma
aj v zahraničí.
Na Zhromaždeniach predstaviteľov zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, ktoré sa konali počas roka,
Výkonná rada schválila viacero nových nariadení a predpisov.
V rámci konania veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2015 bola organizátorom – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácii vodárenských spoločností spolu
s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré poskytlo záštitu
na podujatie, udelená cena za mimoriadny prínos v prezentácii
vodného hospodárstva a za rozvoj novej sekcie VODA. Združenie
pokračovalo v činnosti prostredníctvom odborných komisií, keďže jeho činnosť sa každoročne riadi schváleným rozpočtom a akčným plánom na príslušný rok. Týmto chcem poďakovať všetkým
spolupracovníkom za pomoc pri organizácii stretnutí, ale aj
za pomoc pri rokovaniach a prejavenie dôvery.
V spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva a ďalšími významnými partnermi, sme v minulom roku
zorganizovali dve úspešné medzinárodné konferencie –
Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické
dni 2015 v Bratislave, ale aj Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV
v Podbanskom. Obidve podujatia sa uskutočnili pod záštitou
Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom prvej z nich bolo
vytvoriť fórum pre výmenu informácií, najnovších skúseností
a identifikáciu problémových otázok, ktoré by prispeli k ochrane
krajiny a ľudí pred ničivou silou vody. Rekonštrukcie stokových
sietí a ČOV oboznámili odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami umožňujúcimi bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom.
Na záver by som chcela zaželať Združeniu, jeho členom, ale aj
všetkým prispievateľom a čitateľom časopisu v tomto roku veľa
pracovných aj osobných úspechov, mnoho podnetných stretnutí a realizáciu zaujímavých projektov vo vodnom hospodárstve.
Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
predsedníčka Výkonnej rady ZZVH
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Dunajský región

Priority slovenského predsedníctva
v Stratégii EÚ pre Dunajský región (EUSDR)
za prioritnú oblasť 4
„Obnoviť a udržať kvalitu vôd“
Vladimír Novák1, Andrea Vranovská2
1
vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd a koordinátor prioritnej oblasti 4,
Ministerstvo životného prostredia SR
2
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Vznik Stratégie EÚ pre Dunajský región (EUSDR), tzv. Dunajskej stratégie
ako makroregionálnej stratégie spájajúcej štáty Dunajského regiónu bol
iniciovaný Európskou Radou v roku
2010. Táto stratégia združuje 14 podunajských štátov, z toho 9 členov EÚ
(Obr. 1), a je koordinovaná Európskou
komisiou. Cieľom Dunajskej stratégie
je podpora spoločnej zodpovednosti za ekonomický a spoločenský rozvoj

krajín regiónu, jeho prírodného a kultúrneho dedičstva.
Široká škála problematiky rozvoja
prosperity regiónu je rozdelená do 4
pilierov a 11 prioritných oblastí.

cestné, železničné a letecké spojenia
Prioritná oblasť 2. Podporovať udržateľnejšie zdroje energií
Prioritná oblasť 3. Podporovať kultúru
a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi

I. PILIER - PREPOJENIE
PODUNAJSKEJ OBLASTI
Prioritná oblasť 1A. Zlepšiť mobilitu
pre vnútrozemské vodné cesty
Prioritná oblasť 1B. Zlepšiť mobilitu pre

II. PILIER - OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA V PODUNAJSKEJ
OBLASTI
Prioritná oblasť 4. Obnoviť a udržať
kvalitu vôd

Obr.1 Záujmové územie EUSDR
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Obr. 2 Zasadnutie Riadiaceho výboru PO4 (20/10/2015, Bratislava)

Prioritná oblasť 5. Riadiť riziká v oblasti
životného prostredia
Prioritná oblasť 6. Chrániť biodiverzitu,
krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd
III. PILIER – ROZVÍJANIE
PROSPERITY V PODUNAJSKEJ
OBLASTI
Prioritná oblasť 7. Rozvíjať znalostnú
spoločnosť prostredníctvom výskumu,
vzdelávania a informačných technológií
Prioritná oblasť 8. Podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane
rozvoja zoskupení
Prioritná oblasť 9. Investovať do ľudí
a zručností
IV. PILIER - POSILNENIE
PODUNAJSKEJ OBLASTI
Prioritná oblasť 10. Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu
Prioritná oblasť 11. Spolupracovať
s cieľom podporiť bezpečnosť a riešiť
organizovanú a závažnú trestnú činnosť
Slovenská republika sa od začiatku zapojila do implementácie aktivít
EUSDR v rámci všetkých prioritných oblastí. Národným koordinátorom EUSDR
je Úrad vlády SR. Slovenská republika
1 – 2 2016

sa stala spolu-koordinátorom prioritnej
oblasti 4 (PO4) „Obnoviť a udržať kvalitu vôd“ (spolu s Maďarskom) a prioritnej oblasti 7 (PO7) „Rozvíjať znalostnú
spoločnosť prostredníctvom výskumu,
vzdelávania a informačných technológií“ (spolu so Srbskom). Predsedníctvo
EUSDR je založené na rotujúcom princípe v ročných intervaloch. Slovenská
republika je v roku 2016 predsedajúcou krajinou EUSDR. Pre nadchádzajúce predsedníctvo si Slovenská republika stanovila pre jednotlivé piliere kľúčové priority smerujúce k rozvoju potenciálu EUSDR.
V oblasti vôd kladieme dôraz najmä
na rozvoj dynamicky orientovaného
integrovaného manažmentu a ochrany vôd, prednostne na zabezpečovanie dostatočného množstva a kvality vôd s ohľadom na vplyvy a dopady
klimatickej zmeny. Komplex aktivít riešených v tejto oblasti môže významne prispieť k zlepšeniu trvalo udržateľného rozvoja a komfortu života v spoločnosti. V rámci tejto témy sa aktivity budú sústreďovať najmä na národné
prístupy v rámci podunajských krajín pri identifikácii sucha a nedostatku
vody a uplatňovanie efektívnych adaptačných opatrení v rámci problematiky
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sucha a nedostatku vody (vrátane postupov uplatňovaných pri stanovovaní
ekologických prietokov – e-flow a národných vodných účtov). V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Dunajskej stratégii bude snahou vytvorenie expertnej pracovnej skupiny pre
oblasť vôd, stanovenie jej cieľov a pravidiel jej činnosti. Očakávaným prínosom bude spracovanie analýzy národných prístupov v rámci podunajských
krajín pri identifikácii a nastavení opatrení pre sucho a nedostatok vody (vrátanie e-flow a národných vodných účtov), ktoré budú prezentované počas 5.
výročného fóra EUSDR, ktoré sa bude
konať v Bratislave v novembri 2016.
Naviac na uvedenú tému bude v máji
2016 v Bratislave organizovaná medzinárodná konferencia, od ktorej sa očakáva vzájomná informovanosť, prehodnotenie doterajších riešení a hľadanie spoločných postupov pri riešení
problematiky racionálneho využívania
vôd v podunajských štátoch.
Slovenská republika v rámci priorít
predsedníctva považuje za potrebné aj
otvorenie témy zabezpečenia a zachovania dobrého stavu vôd pri realizácii nových infraštrukturálnych projektov (ako napr. protipovodňové opat-
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Obr. 3 Návšteva ukrajinských a moldavských expertov (30/09/2015, Bratislava)

renia, vodné nádrže, vodné elektrárne,
vodné cesty, prístavy, diaľnice, mosty,
tunely a pod.) v záujme trvalo udržateľného rozvoja dunajského regiónu.
Táto téma bude zameraná na podporu spoločných postupov pre vytváranie nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka vo vzťahu k dosahovaniu dobrého stavu vôd, resp.
výnimkám z dosiahnutia dobrého stavu vôd podľa čl. 4.7. rámcovej smernice o vode. Očakávaným výstupom je
vypracovanie odporúčania pre Európsku komisiu, ktoré sa bude týkať efektívnych postupov posudzovania nových trvalo udržateľných rozvojových
činností človeka vo vzťahu k dosahovaniu dobrého stavu vôd pri zachovaní a podpore rozvojových aktivít štátov

EUSDR. Spoločné prerokovanie navrhovaných postupov a hľadanie spoločných riešení sa očakáva od workshopu,
ktorý bude organizovaný v septembri
2016 v Bratislave.
Prioritná oblasť 4 „Obnoviť a udržať
kvalitu vôd“ je koordinovaná ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vôd – MŽP SR s technickou podporou Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Počas implementácie hlavných 14 aktivít Road Map zameraných
predovšetkým na integrovaný manažment povodia Dunaja a jeho čiastkových povodí, znečistenie vôd a propagáciu a šírenie informácií z oblasti
vôd, vyvíja výrazné úsilie pri organizovaní stretnutí (Obr. 2) a podujatí, vypracovávaní štúdií, podpore projektov

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
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a hľadania finančných možností na realizáciu projektov, ako aj zameranie
na spoluprácu s nečlenskými krajinami
EÚ v oblasti čistenia odpadových vôd,
odkanalizovania a zásobovania pitnou
vodou (Obr. 3). Prehľad aktivít PO4 sú
dostupné na webstránke www.danubewaterquality.eu .
Veríme, že navrhnuté témy budú
prínosom pre Dunajský región a pre
zvládnutie uvedených výziev využijeme všetky mechanizmy pri hľadaní spoločných riešení. Zároveň vyslovujeme nádej, že v rozvíjaní navrhnutých tém bude pokračovať aj nasledujúce predsedníctvo EUSDR, ktorým je
Maďarsko.

tel.: +420 283 981 432

+420 603 416 043
fax: +420 283 980 127
www.jako.cz
e-mail: jako@jako.cz
Vodohospodársky spravodajca
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Zaznamenali sme

Vlaňajší deň otvorených dverí na Ružíne prilákal
rekordný počet návštevníkov
Mgr. Ľuboš Krno
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica
V jedno sobotňajšie septembrové ráno (12. 9. 2015) sa Košice prebúdzali síce do hmlistého oparu, no postupne sa obloha začínala rozjasňovať
a tím pracovníkov Správy povodia Hornádu a Bodvy Slovenského vodohospodárskeho podniku si s úľavou vydýchol. Veď k ich tradičnému Dňu otvorených dverí na Ružíne, ktorý organizovali už po tretí raz, nepotrebujú nič, len
priaznivé počasie. Všetko ostatné si zabezpečia sami. Sprevádzanie, odborný
výklad, teplý čaj na zohriatie i exkurzie
do priestorov, kde sa bežný smrteľník
inokedy nedostane. A práve to sú magnety, ktoré návštevníkov v posledných

sa projekt celkom pekne rozbehol, tak
sa košickí vodohospodári samozrejme chceli s jeho výsledkami pochváliť aj počas Dňa otvorených dverí. Spolu s vodohospodármi sa do projektu
striedavo zapojili aj obce Margecany,
Košická Belá, Malá Lodina či Jaklovce,
ktoré v troch sezónach poskytli na práce súvisiace s odstraňovaním odpadu
na brehoch priehrady, ale aj na výrobu norných stien 84 nezamestnaných
občanov. Výsledok ich práce je obdivuhodný, no množstvo vyzbieraného odpadu priam alarmujúce. Za tri roky odstránili z hladiny Ružína vyše 2 270 ton
rôzneho odpadu. Jeho zvyšky sa však

VS Ružín

VS Ružín

rokoch najviac priťahujú na Ružín. Veď
14 kilometrov dlhá vodná nádrž, z obidvoch strán zovretá strmými brehmi
Volovských vrchov, je skutočnou perlou Hornádu. A to aj napriek tomu, že
sa v ostatných rokoch stáva doslova
stokou komunálneho odpadu vytváraného nespratnými a nezodpovednými obyvateľmi okolitých osád v povodí
tejto rieky. Priam neuveriteľné tony odpadu každoročne pri jarnom topení sa
snehu zamoria hladinu Ružína. V roku
2013 však vodohospodárom podalo
pomocnú ruku Ministerstvo životného
prostredia SR, ktoré prostredníctvom
Environmentálneho fondu podporilo
nový projekt „Čistenie Ružína“. A keďže
1 – 2 2016

vstupe do areálu tejto vodnej stavby si
mohli na informačných tabuliach prezrieť grafické zobrazenia celého vodného diela, oboznámiť sa s parametrami i technicko-prevádzkovým zabezpečením priehrady. Niektorí vyslovili aj
obavy z prípadného pretrhnutia hrádze. No po prehliadke vodného diela
a oboznámení sa s jeho konštrukčným
riešením mohli odchádzať úplne spokojní. Vodné dielo Ružín, ktoré bolo vybudované v rokoch 1963 až 1972 najmä kvôli zabezpečeniu priemyselnej
vody pre Východoslovenské železiarne a ďalšie priemyselné podniky v Košiciach, ale aj na sploštenie povodňo-

ešte stále pohojdávali aj pred očami
návštevníkov Dňa otvorených dverí.
„Keďže je momentálne už dlhú
dobu extrémne sucho a hladina Ružína nám veľmi poklesla, nedá sa
nám už odpad odstraňovať, pretože rameno bagra je prikrátke“ – vysvetľuje riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy Peter Hoffman, no vzápätí dodáva, že jeho správa už pripravuje nákup zariadenia s dlhým ramenom
na odstraňovanie odpadu aj pri nízkej
hladine.
Návštevníkov, ktorí neustále prichádzali, (nakoniec ich zaregistrovali rekordných viac ako 500), však zaujímalo aj množstvo ďalších vecí. Už pri
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vých vĺn a v čase sucha zase na zriedenie odpadových vôd, sa postupne
stalo aj vyhľadávaným oddychovým
miestom turistov, rybárov, chatárov
a ďalších milovníkov čarovnej prírody Volovských vrchov. Jeho krásu síce
v posledných rokoch špatí práve komunálny odpad, no vodohospodári
s predstaviteľmi samospráv okolitých
obcí dúfajú, že sa im neustálou osvetovou činnosťou, medzi ktoré zaradili
aj Deň otvorených dverí na Ružíne, podarí tento stav aspoň podstatne zmierniť. Cesta zmeny myslenia nespratných
spoluobčanov však bude ešte zrejme
poriadne dlhá!
Fotografie: TASR
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Zaznamenali sme

Technická podpora Národného referenčného laboratória
pre oblasť vôd na Slovensku
vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva
RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Činnosť Národného referenčného laboratória ska a tým sa zabezpečujú aj požiadavky smerni- ústave vodného hospodárstva. Dosiahnutiu špičpre oblasť vôd na Slovensku (ďalej NRL) bola de- ce 2008/105/ES, resp. 2013/39/EÚ o environmen- kovej európskej úrovne napomohlo vybavenie prífinovaná Dohodou medzi ministrami troch rezor- tálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, strojmi a zariadeniami prostredníctvom rôznych
tov (Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Minis- rovnako sa zabezpečujú aj požiadavky smernice programov.
Základom bol projekt PHARE EC/WAT/24 Náterstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom život- 2009/90/ES, ktorým sa ustanovujú technické špeciného prostredia SR) z 31. decembra 1996, uznese- fikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie sta- rodné referenčné laboratórium pre oblasť vôd,
ním vlády SR č. 638/96, resp. č. 761/2000. Okrem vu vôd. NRL plní aj úlohy vyplývajúce z Protokolov neskôr to boli Environmentálny program v povotoho sú niektoré činnosti definované v zákonoch, splnomocnencov slovensko-maďarskej, sloven- dí Dunaja, národný program Belgickej vlády (FITA
nariadeniach vlády, vyhláškach a iných dôležitých sko-rakúskej, slovensko-poľskej a slovensko-ukra- 4), twinningové projekty („Implementácia a posildokumentoch.
jinskej komisie pre hraničné vody v oblasti sledo- nenie smernice o vypúšťaní nebezpečných látok
Podľa ustanovenia § 4a ods. 10 novely záko- vania kvality spoločných hraničných vôd.
do vodného prostredia“ a „Posilnenie kontrolných
na o vodách č. 364/2004 Z. z. v znesystémov v oblasti bezpečnosti poní neskorších predpisov bolo NRL urtravín“). V rokoch 2009 – 2010 sa rečené ako najvyšší metodický orgán
alizovali nákupy dvoch nových plyna zabezpečovanie kvality odberov
nových chromatografov (v rámci
vzoriek a analytických skúšok vôd
projektu „Monitorovanie a hodnoa s vodou súvisiacich matríc. V zmystenie vôd“) a zakúpenie kvantitale ustanovenia časti 4 § 13 ods. 4 zátívnej časti PCR, prístroja na detekkona č. 442/2002 Z. z. o verejných
ciu DNA reťazcov (pre identifikáciu
vodovodoch a verejných kanalizáa kvantifikáciu mikroorganizmov).
ciách je NRL najvyšším metodickým
Súčasťou projektu „Monitorovanie a hodnotenie vôd – II. etapa“
centrom na kontrolu kvality vody
z operačného programu životné
a s vodou súvisiacich matríc na všetNa obrázku zariadenie GCMSQQQ – plynový chromatograf
prostredie je aj dodávka prístrojokých stupňoch nakladania s vodou
s hmotnostným detektorom a trojitým quadrupólom.
vej techniky, odberových zariadev zmysle tohto zákona a na odborní a počítačovej techniky. V rámné posudzovanie účinnosti technologických riešení a použitých zariadení v oblasti
V rámci implementácie európskych smerníc ci analytickej techniky ide najmä o zariadenia
úpravy a čistenia povrchových vôd, podzemných vykonávalo NRL v minulosti mnohé aktivity v ob- umožňujúce kvantitatívnu a kvalitatívnu analývôd, odpadových vôd a kalov. Podľa ustanovenia lasti kvality pitných vôd, v súčasnosti je to predo- zu organických látok na báze plynového chroma§ 13 ods. 5 tohto zákona NRL určuje metodiky pre všetkým v oblasti hodnotenia chemického a eko- tografu s trojitým kvadrupólom a kvapalinovéstanovovanie jednotlivých prvkov vo vode, ktoré logického stavu povrchových vôd. Ide predovšet- ho chromatografu s trojitým kvadrupólom, ktokým o realizáciu požiadaviek rámcovej smernice ré patria medzi moderné a citlivé techniky. Vďaka
sú záväzné.
NRL vykonáva terénne prieskumy, odbery vzo- o vode (2000/60/ES) a súvisiacich smerníc, a to naj- nim je možné sledovať extrémne nízke koncenriek, analýzy a vyhodnotenie výsledkov v rámci mä v oblasti prípravy metodických postupov, hod- trácie organických látok v pitných, prírodných
medzinárodného monitoringu v povodí rieky Du- notiacich schém; aktualizácii, modernizácii a im- a odpadových vodách, ako aj v iných vodných
naj (TransNational Monitoring Network) v súlade plementácii nových metodík v oblasti vôd. Výsled- matriciach. Súčasťou dodávky sú aj ďalšie plys Dohovorom o spolupráci a trvalom využívaní Du- ky prác slúžia aj ako podklady pre plánovanie a pre nové a kvapalinové chromatografy, hmotnostný
spektrometer s indukčne viazanou plazmou má
naja (Danube Convention) a v súlade s Dunajskou reportovanie EK.
Všetky fázy budovania Národného referenč- využitie v simultánnej anorganickej analýze koDeklaráciou (Convention on Co-operation for the
Protection and Sustainable Use of the Danube Ri- ného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku sa vových aj nekovových prvkov, ortuťový analyzáver). Ide o monitorovací program, kde sú kladené uskutočnili na základe výsledkov niekoľkých do- tor, iónový chromatograf, spektrofotometre, mikmácich aj zahraničných auditov a za účasti exper- roskopická technika, pomocné laboratórne zavyššie požiadavky na kvalitu údajov.
V oblasti Programu monitorovania vôd na Slo- tov v oblasti analýzy vôd z Bruselu, ktorých odpo- riadenia na úpravu a spracovanie tuhých a kvavensku zabezpečuje NRL prieskumy, špeciálne od- rúčania boli podmienkou financovania prístrojo- palných vzoriek, zariadenia a sondy na odbery
bery vzoriek a analýzy v oblasti základnej fyzikálno- vého vybavenia z externého zdroja.
vzoriek povrchových a podzemných vôd a meraPôvodné technické vybavenie Národného refe- nia terénnych parametrov. Počítačová technika je
-chemickej, organickej a anorganickej, mikrobiologickej, hydrobiologickej a rádiochemickej analý- renčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku súčasťou obnovy laboratórnej siete NRL na zber,
zy. NRL je pracoviskom, kde sa sústreďujú vzorky vychádzalo z prístrojovej techniky patriacej odbo- spracovanie a hodnotenie informácií o vodnom
vôd pre špeciálne analýzy z celého územia Sloven- ru hydroanalytických laboratórií vo Výskumnom prostredí.

8

Vodohospodársky spravodajca

1 – 2 2016

Z vodohospodárskej praxe

Jak účinněji proplachovat vodovodní
rozvodné sítě?
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o., Osadní 324/12A, 170 00 Praha 7, e-mail: lubomir.macek@aquion.cz

ÚVOD
Jedním ze základních kamenů údržby vodovodní sítě je její proplachování. Proplachování provádíme po opravách potrubí i během nové výstavby
potrubí tak, abychom z potrubí pokud
možno vyplavili všechny nečistoty, pokud už se do potrubí dostaly. Častěji proplachujeme síť také, pokud se
množí připomínky odběratelů na kva-

PŘÍČINY „HNĚDÉ“ VODY
Hnědá voda je jednou z hlavních
stížností odběratelů v okamžiku, kdy
odběratel otočí kohoutkem a vidí, že

tá a proudění je převážně laminární.
Se zvyšující se rychlostí se zvyšuje gradient rychlosti u stěny potrubí, mezní
vrstva se zmenšuje a blíže ke stěnám
potrubí zasahují turbulence z proudění (Kolář, Patočka, Bém, 1983). Jak se
zvyšuje rychlost proudění, začíná docházet k vznosu sedimentů uložených
na dně potrubí. Jemné sedimenty jsou
uvedeny do vznosu a opět sedimen-

z něho teče méně čistá voda. To může
být způsobeno několika příčinami. Jedna příčina, při které se téměř vždy objeví hnědá voda, je velmi vysoký průtok
v potrubí rozvodné síti. Za normálních
okolností teče voda ve vodovodním
potrubí pomalu a převážně středem
potrubí, mezní vrstva je plně vyvinu-

tovat mohu až s poklesem rychlosti
proudění. Jakmile se sediment dostane do vznosu do plného průřezu potrubí, je transportován dále. Vzhledem
k tomu, že u jemných sedimentů je sedimentační rychlost velmi nízká, dojde
k jejich vyplavení u odběratelů z kohoutků (Bellevue Fire, 2012).

snižuje množství stížností na výskyt
hnědé vody a zpomaluje zarůstání potrubí. Je možné říct, že pravidelné proplachování také zlepšuje stav vnitřního
povrchu potrubí.

Obr. 1 Proplachování hydrantů (Brand, 2004)

litu dodávané vody. Proplachování by
mělo být jednou z pravidelných činností, která zlepšuje kvalitu dodávané vody, snižuje množství sedimentu
na dně potrubí a eventuálně i množství biofilmu na jeho stěnách. Vhodná
četnost a způsob proplachování zajišťuje dobrou kvalitu vody v rozvodech,
1 – 2 2016
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Pokud ignorujeme produkty koroze
a další vznikající inkrusty a sedimenty
v potrubí, může docházet díky postupnému zarůstání potrubí ke zvyšování hydraulických ztrát, ke zmenšování
průtočného průřezu a tím ke snižování tlaku. Tyto usazené nebo inkrustované látky mohou také přispívat ke snižování koncentrace chloru. Mohou poskytovat útočiště nebo živnou půdu
pro mikroorganismy. Proplachováním
potrubí pečujeme o bezpečnost vody,
zlepšujeme její kvalitu a správně pečujeme o rozvodný systém. Proplachováním potrubí, v závislosti na dosažených rychlostech v potrubí při proplachování, odstraníme jen část sedimentů či inkrustů. V závislosti na místních
možnostech je možné použít chemický nebo mechanický způsob eliminace
inkrustů. V našem příspěvku se chceme zabývat výhradně odstraňováním
sedimentů a pravděpodobně i nějakého podílu inkrustů pomocí proplachování vodovodního potrubí.
Výměna stagnující vody je zvlášť důležitá na mrtvých koncích a v oblastech s malými průtoky. Tyto oblasti je
vhodné proplachovat častěji.
TESTOVÁNÍ HYDRANTŮ
Při proplachování vodovodního potrubí je žádoucí dosáhnout co největší rychlosti proudění v potrubí. Když
naplno otevřeme hydrant pro proplachování, zvýšení průtoků můžeme vnímat také jako příležitost ke kontrole
hydrantu a vodovodní sítě. Při otevření hydrantu máme příležitost kontrolovat a zapisovat následující parametry:
– Odvodnění hydrantu
– Viditelné a slyšitelné úniky
– Správná funkce uzávěru
– Vyplachované produkty koroze a rez
– Vyplavované pevné částice, např.
štěrk
– Tlak vody
– Stanovení zákalu – umožní vyhodnotit množství znečištění
– Stanovení barvy vody
– Stanovení pH vody v řadu – může
identifikovat případné problémy
s potrubím
– Koncentrace chloru na začátku
a na konci proplachování – identifikuje případné organické látky
– Průtok
Informace o velikosti výtoku z hydrantu, tlakových poměrech, kvalitě
vody a o technickém stavu hydrantu
představují základní informace o sta-
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vu vodovodní sítě. Na obr. 1 můžeme
vidět pro nás trochu exotický způsob
proplachování.
PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
HYDRANTŮ
Většina vodáren má nějaký program
preventivní péče o svou infrastrukturu.
Většinou to zahrnuje „protáčení uzávěrů“ a „protáčení hydrantů“, které se
provádí postupně během roku. Tyto
programy jsou často prováděny odděleně od proplachování sítě. Jeden z přínosů koncepčního a plánovaného proplachování je schopnost zkombinovat všechny preventivní protáčecí programy do jednoho. Správně navržené
„jednosměrné“ proplachování umožňuje provést všechny potřebné aktivity najednou. Všechny uzávěry, hydranty, výtokové objekty a další zařízení
mohou být použity a tím pádem také
vyzkoušeny, současně.
ÚSPORY
Správný výběr metody proplachování má podstatný vliv na efektivitu
práce. Úspory z implementace jednosměrného proplachování jako součásti
programu preventivní péče jsou podstatné. Pokud běží jednotlivé preventivní činnosti odděleně, přináší to vyšší náklady. Spojení všech programů
do jednoho spoří náklady na vozidla,
lidskou sílu a pohonné hmoty. Podstatné mohou být také úspory vody, protože pro jednosměrné proplachování
spotřebujeme méně vody a dosahujeme vyšších rychlostí proplachování.
DOBA A ČAS PROPLACHOVÁNÍ
V literatuře (např. Brand, 2014) je
doporučována maximální doba odkalení jednoho hydrantu 20 min. Při své
práci jsme se setkali s místy, kdy z hydrantu i po takovéto době vytékala zabarvená voda. To jsou ovšem výjimky.
V případě, že provozovatel vodovodu disponuje simulačním modelem, může stanovit čas proplachování individuálně vzhledem k místním
podmínkám a k potřebě vyměněného
množství vody v potrubí (viz. výpočty
na konci příspěvku). V tomto případě
se to projeví v šetření času a spotřebované vody.
Oblasti s vysokým zákalem nebo
z potrubí z litiny by měly být proplachovány v noci (Brand, 2014), aby byl
omezen dopad na běžné odběratele.
Některé vodárny provádějí proplacho-

vání sítě v období mezi 22:00 a 6:00 hodinami.
STRATEGIE PROPLACHOVÁNÍ
1. Bodové proplachování – jedná se
o retroaktivní přístup, který je nejčastěji používaný. V případě, že se
objeví stížnosti na kvalitu vody, je
otevřen nejbližší hydrant, ze kterého se vypouští voda.
2. Proplachování stagnujících míst
v síti – se používá v oblastech se
stagnující vodou, jako jsou mrtvé konce, oblasti s nízkými průtoky
apod. Jedná se o preventivní krátkodobá opatření ke zlepšení kvality
vody v síti.
3. Systematické proplachování rozvodného systému – zajišťuje dobrou kvalitu vody a pomáhá prodlužovat životnost systému. Jedná se
o nejkomplexnější a nejúčinnější způsob proplachování. Jedná se
o preventivní opatření s dlouhodobým účinkem.
METODY PROPLACHOVÁNÍ
a) Konvenční proplachování. Běžnou praxí, pokud se objeví stížnosti na kvalitu vody, je otevření nejbližšího hydrantu na dobu, po které z něho vytéká zakalená voda.
To může představovat velmi dlouhý proces, který stojí hodně vody
a času. Voda přitéká ze všech směrů,
rychlosti proudění jsou nízké a nedochází k tak významnému vyčištění potrubí. Tato metoda neumožňuje řídit směr proplachování.
b) Jednosměrné proplachování. Jednosměrné proplachování je relativně nový proces, který zahrnuje systematické zavírání šoupátek v rozvodné síti a otevírání hydrantů
s cílem vytvořit jednosměrné proudění vody pro proplachování a čištění usazenin uvnitř potrubí. Jednosměrné proplachování umožňuje izolovat vodovodní síť v nejbližším okolí proplachovaného potrubí
a přesně potrubí propláchnout. Jedná se o vysoce účinný proces, který využívá tlak v rozvodném systému pro vyčištění vnitřku potrubí bez použití druhotných zařízení
jako např. čistících prasátek. Voda
teče jedním směrem, jsou dosaženy nejvyšší možné rychlosti proudění vody v potrubí, což podporuje
jeho propláchnutí, eventuálně i odstranění části biofilmu z povrchu
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Obr. 2 Příklad proplachovacího plánu ve městě Edmonton z roku 2005

potrubí a dosahuje se lepšího vyčištění potrubí. Tento proces je možné použít za různých situací na rozvodné síti: při odstraňování stížností
na kvalitu vody, po opravách potrubí nebo jednoduše pro zajištění vysoké úrovně kvality rozváděné vody.
Tento postup také budeme aplikovat, pokud půjde o co nejrychlejší vypuštění znečištěné vody z rozvodné sítě.
c) Kontinuální výtok. Jedná se o nepřetržitý výtok vody ve stagnujících oblastech, dosahují se nízké
rychlosti proudění vody v potrubí
(do 0,3 m.s-1). Tato metoda má malý
vliv na vyčištění potrubí a má velkou
spotřebu vody. Jejím opodstatně1 – 2 2016

ním může být snížení kritické doby
zdržení vody na koncích vodovodního rozvodného systému.
PRAVIDLA PRO JEDNOSMĚRNÉ
PROPLACHOVÁNÍ
Pravidla pro jednosměrné proplachování vycházejí ze stávajících směrů
proudění vody:
– Proplachovat od potrubí větších
průměrů k menším
– Proplachovat od čistých míst k zaneseným
– Proplachovat ve směru proudění
vody v potrubí při běžném zásobování vodou
– Maximální délka proplachovaného
úseku do 500 m

Vodohospodársky spravodajca

– Proplachovat dostatečně dlouho,
aby došlo k dvojnásobné výměně
vody v řadu
– Proplachovat řady do průměru
300 mm.
– Proplachovat vodu až do okamžiku,
kdy jsou splněny požadavky na její
kvalitu
– Při proplachování zajistit dostatečný tlak ve vodovodu v okolí otevřených hydrantů
– Dodávka vody odběratelům musí
zůstat plně funkční
– Kritičtí odběratelé, závislí na dodávce a na kvalitě vody, nesmí být ohrožení
Proplachovací plán vodovodní sítě
nejsnadněji sestavíme za použití simu-
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lačního modelu vodovodu. Díky použití simulačního modelu, jak je vidět
v další části příspěvku, známe přesněji rychlosti a tlaky v potrubí při proplachování. Výsledky simulačního modelování umožňují nastavit správně čas
proplachování.
SMĚRNICE AWWA PRO
RYCHLOSTI PŘI PROPLACHOVÁNÍ
AWWA uvádí tyto rychlosti (Brand,
2004):
– 0,9 m.s-1 – odstraňuje sedimenty
a snižuje spotřebu dezinfekčního
prostředku
– 1,5 m.s-1 – odstraňuje biofilm a podporuje strhávání částic ze stěn potrubí
– 3,7 m.s-1 – odstraňuje písek ze sifonů
AWWA doporučuje při každém proplachování dosáhnout rychlosti alespoň
1,5 m.s-1.
KRITIČTÍ ODBĚRATELÉ
Kritický odběratel je definován
jako „každý odběratel, který potřebuje vodu pro zdravotní nebo obchodní
účely“. Zahrnuje to:
– Nemocnice, kliniky a zubní ordinace
– Pečovatelská zařízení
– Průmysl – potravinářský, nápojový,
specializovaná výroba – např. výroba mikročipů

– Dialyzační jednotky veřejné a soukromé
Tito odběratelé musí být zvlášť pečlivě informování o plánovaném proplachování potrubí. Současně při plánování proplachů musíme těmto kritickým odběratelům zajistit nepřerušenou dodávku vody s potřebnými
parametry, a pokud toho není možné,
proplachování provádět po dohodě
ve vhodný čas.
PŘÍKLAD PROPLACHOVACÍHO
PLÁNU A JEHO VÝVOJE,
EDMONTON
Na obr. 2 vidíme proplachovací plán
ve městě Edmonton (Kanada, cca 730
tisíc obyvatel). V roce 1995 proplachovací plán sestával z 80 oblastí, 4 500
navržených proplachovacích hydrantů, s dvouletou frekvencí proplachování, kdy v prvním roce bylo proplachováno potrubí z tvárné litiny, v druhém roce potrubí z azbestocementu
a PVC. V roce 2002 byly analyzovány
informace ze sedmi let proplachování
a došlo ke snížení četnosti proplachování na jednou za tři roky. Pro určení
četnosti proplachování v jednotlivých
oblastech je nyní používáno pět parametrů:
– Procento potrubí z tvárné litiny
– Délka jednotlivých proplachova-

ných potrubí
– Průměrná doba proplachování v minutách
– Průměrná hodnota zákalu na začátku proplachování
– Počet stížností na kvalitu vody.
Každá oblast má nyní výsledné číslo, podle kterého se stanovuje priorita
proplachování:
– 5 bodů – proplachováno každý rok
– 0 bodů – proplachováno každé 4
roky
V roce 2012 bylo město rozděleno,
jak je vidět na obr. 1, do 108 proplachovaných oblastí, které se sestávají
z 6 000 navržených proplachů/proplachovacích hydrantů.
PROČ POUŽÍVAT SIMULAČNÍ
MODEL VODOVODU?
Přemýšleli jste o využití simulačního modelu jako podpůrného nástroje pro plánování proplachovacích aktivit? Provozní simulační model, který využívá aktuálních dat z GISu a výsledky dispečerského měření je velmi
hodnotným nástrojem pro plánování
a vyhodnocení proplachovací kampaně nebo proplachování jednotlivými
hydranty. Je to zejména proto, že podrobný simulační model sestavený pro
provozní účely dokáže zohlednit většinu místních specifik. Plán proplacho-

Obr. 3 Přehledná situace schematizovaného vodovodu. Tloušťkou čáry je znázorněn průměr potrubí (DN 400, 250, 150 a 100 mm). Základní čtverec má rozměr 100 x 100 m.
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vání je tak připraven a ověřen pomocí vhodného simulačního nástroje. Tím
je zkalibrovaný a ověřený provozní simulační model vodovodu, který umí
simulovat rychlosti, tlaky a další parametry ve vodovodu v čase, tak jak postupují jednotlivá proplachování. Díky
simulačnímu modelu můžeme levněji posoudit více scénářů proplachování
a vybrat vhodný způsob, návrhy jsou
přesné a rychleji a lépe je možné plánovat a posuzovat rozsáhlé systémy.
Použít můžeme jak offline, tak on-line
simulační model vodovodu.
POROVNÁNÍ OBOU PŘÍSTUPŮ
PROPLACHOVÁNÍ POMOCÍ
SIMULAČNÍHO MODELU
VODOVODU
Pro demonstrování rozdílu obou
přístupů, konvenčního a jednosměrného proplachování, byla vytvořena
případová studie okruhové vodovodní
sítě malého města s celkovým průměrným odběrem 23,6 l.s-1. Pomocí programu SiteFlow jsme vytvořili simulační model vodovodu a provedli výpočty hydraulických poměrů za konvenčního a jednosměrného proplachování.
Ve výpočtech předpokládáme průměrný odběr. Jak je zřejmé z celkové situace na obr. 3, je struktura vodovodní
sítě simulačního modelu schematizo-

Tab. 1 Výsledky simulačních výpočtů – proplachování Řad A a přilehlých
úseků DN 100 a DN 150, celková délka 600 m
Řad A a přilehlé úseky(Sever)

Konvenční

Jednosměrné

H1

H2

H1

H2

27,6

27,7

18,3

17,9

61,4

61,8

28,2

27,3

Maximální rychlost [m.s ]

1,0

0,8

2,4

2,3

Maximální doba výtoku 1x objemu přilehlých
úseků [min]
Objem spotřebované vody při maximální
době [m3]

2,2

2,6

2,1

2,2

3,6

4,3

2,4

2,4

-1

Výtok hydrantem [l.s ]
Minimální tlak [m v. s.]
-1

vaná, co umožňuje lépe pochopit podstatu chování sítě. Plocha posuzované oblasti je 1 km2, a je sestavena z 10x
10 čtverců o hraně (délce vodovodního potrubí) 100 m. Základní parametry
zásobovaní pitnou vodou jsou: 10 000
obyvatel, průměrný odběr pro obyvatelstvo 11,6 l.s-1, odběr pro průmysl 12
l.s-1, tlak vody 66 m vodního sloupce.
Takto zjednodušená vodovodní rozvodná síť pro testovací účely umožňuje lépe pochopit, co se při proplachování potrubí ve vodovodu děje, resp.
jak se mění rychlosti a tlaky za proplachování oproti běžnému stavu.
Předpokládáme, že v celé síti je potrubí z jednoho materiálu – litiny. Terén je rovinatý, v našem modelovém
případě je zcela vodorovný. Přivaděč
z vodojemu do spotřebiště je dlou-

hý 3 km s průměrem DN 400 mm. Celková délka rozvodných řadů je 22 km.
Jak je vidět z obr. 3, přivaděč DN 400
vede do středu města a dál pokračuje potrubí DN 250. Jižním a severním
směrem vedou vždy tři řady o průměru 150 mm, všechno ostatní vodovodní potrubí má DN 100.
Pro porovnání jsme spočítali proplachování vodovodního řadu A s průměrem potrubí DN 100 mm a přilehlých
úseků v severní části města (DN 100
a DN 150). Jednosměrné proplachování bylo provedeno ve směru Jih-Sever
ve dvou 300 metrů dlouhých úsecích
pomocí hydrantu H1 a H2 (obr. 3). Konvenční proplachování bylo provedeno otevřením hydrantů za plně otevřené sítě. Při jednosměrném proplachování jsme uzavřeli všechny boční větve

Obr. 4 Přehledný podélný profil za běžného zásobování
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Obr. 5a Situace při konvenčním proplachování, hydrant H1. Maximální rychlosti dosahují 1,0 m.s-1 a minimální tlaky 61,4 m v. sl.

Obr. 5b Přehledný podélný profil při konvenčním proplachování hydrantem H1

Obr. 6a Situace při konvenčním proplachování, hydrant H2. Maximální rychlosti dosahují 0,9 m.s-1 a minimální tlaky 61,8 m v. sl.
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po celé délce 300 m proplachovaného úseku a nechali otevřený jenom přívod vody na začátku proplachovaného úseku. Simulační výpočty jsme provedli v našem programu, který zároveň
vyvíjíme. V následující tabulce jsou porovnané výsledky výpočtů.
Z výsledků je zřejmé, že při jednosměrném proplachování je dosaženo
více než 2krát vyšších rychlostí než při
konvenčním proplachování. Konvenční proplachování dosáhlo maximální
rychlost 0,8, resp. 1,0 m.s-1. Maximální
rychlost jednosměrného proplachování 2,4, resp. 2,3 m.s-1 je dostatečná pro
odstranění biofilmu, sedimentačních
a korozních částic ze stěn potrubí (viz
doporučení AWWA výše). Z tab. 1 je
také vidět, že pro propláchnutí jednoho násobku objemu potrubí je potřeba u konvenčního proplachování větší
množství vody. Výpočet jsme provedli
na základě doby proplachování úseku
s nejnižší rychlostí.
Tlaky vodního sloupce v okolí hydrantů během jednosměrného proplachování výrazně poklesly na minimální
úroveň 27,3 m v. sl. v proplachovaném
úseku. Nejnižší tlak je v místě napojení hydrantu. V případě lokalit s nízkými tlaky, s kombinací nízké a výškové zástavby, nebo s kopcovitým terénem, může jednosměrné proplachování způsobit dočasné snížení tlaků pod
potřebnou úroveň. To by mělo být zohledněno při vytváření proplachovacího plánu.
Porovnávací kritérium pro určení doby trvání proplachování bylo
u konvenčního přístupu 1x objem
všech přilehlých 100 metrových úseků směrujících k hydrantu a u jednosměrného přístupu 1x objem 300 m
dlouhého jednosměrného úseku. Samotný proplach 1x objemu potrubí
trvá u obou přístupů cca 2 až 2,5 minuty. Propláchnutí 300 m dlouhého
úseku trvá přibližně stejně dlouho,
jako propláchnutí tří nebo čtyř přilehlých úseků, je ovšem dosaženo výrazně vyšších rychlostí vody při proplachování. Celkově trvá jednosměrné proplachování delší dobu kvůli
přípravným pracím spojených s manipulacemi na sítí – uzavřením a otevřením bočních řadů pro vytvoření jednosměrného proudění.
Ekonomickou efektivitu jednosměrného proplachování demonstruje snížení spotřeby vody. Celkem jsme
u konvenčního proplachování spotře-
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Obr. 6b Přehledný podélný profil při konvenčním proplachování hydrantem H2

Obr. 7a Situace při jednosměrném proplachování, hydrant H1. Maximální rychlosti dosahují 2,4 m.s-1 a minimální tlak 28,2 m v. sl.

Obr. 7b Přehledný podélný profil při jednosměrném proplachování hydrantem H1
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bovali pro výměnu jednoho objemu
přilehlých úseků potrubí 8,0 m3 a u jednosměrného proplachování pouze 4,8
m3 vody, tj. o 41 % méně vody.
V obrázcích 4, 5, 6, 7 a 8 jsou graficky zobrazené výsledky simulačních výpočtů pro běžný stav zásobování vodou a pro obě varianty proplachování.
Jak je vidět z obr. 4, při běžném zásobování vodou jsou rychlosti proudění vody v rozvodné síti většinu času
malé a díky tomu nedochází k významnému poklesu tlaků. Síť uváděná v příkladu má předimenzované potrubí,
takže k výrazným změnám nedochází ani při běžném špičkovém odběru z vodovodní sítě. Tlaky se pohybují okolo 66 m v. sl. a rychlosti v rozvodném potrubí jsou velmi nízké, pouze
v přiváděcím řadu dosahuje rychlost
do 0,2 m.s-1.
Na obr. 5a je příklad konvenčního
proplachování, kdy jsme otevřeli hydrant H1. Rychlosti proudění vody v přilehlých úsecích k hydrantu H1 dosáhly
0,8, resp. 1 m.s-1 a tlak poklesl na 61,4 m
v. sl. Průběh tlaků doplňuje přehledný
podélný profil na obr. 5b. Na obr. 6a je
zobrazena situace proudění s otevřeným hydrantem H2 při konvenčním
proplachování. Rychlosti dosáhly 0,6
až 0,9 m.s-1, tlaky poklesly na 61,8 m
v. sl., a na přehledném podélném profilu je zobrazen průběh tlaků při tomto konvenčním proplachování hydrantem H2.
Na další sérii obrázků jsou zobrazeny situace a přehledné podélné profily
za jednosměrného proplachování hydranty H1 a H2. Ze situace na obr. 7a je
vidět, že při jednosměrném proplachování hydrantem H1, kdy jsou uzavřeny
všechny boční řady a také pokračování tohoto řadu dále, dosahuje rychlost
proudění v proplachovaném 300 m
dlouhém úseku 2,4 m.s-1 a tlak v místě napojení hydrantu poklesl na 23,2 m
v. sl. Jak je vidět na přehledném podélném profilu na obr. 7b , při jednosměrném proplachování se jedná o maximální využití tlakového potenciálu pro
proplachování. Při tomto proplachování je nutné uzavřít sedm šoupátek
na neproplachovaných úsecích.
Závěrečná série obrázků představuje stav za jednosměrného proplachování hydrantem H2. V tomto případě uzavřeme pouze pět šoupátek. Jak
je vidět na situaci na obr. 8a, dosáhla rychlost v proplachovaném 300 m
dlouhém úseku 2,3 m.s-1 a tlak pokle-
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dou. Ve složitějších případech, ve členitém terénu nebo při výskytu výškových
budov je nutné pečlivě proplachování
naplánovat tak, aby nedošlo k narušení
dodávky vody.

Obr. 8a Situace při jednosměrném proplachování, hydrant H2. Maximální rychlosti dosahují 2,3 m.s-1
a minimální tlak 27,3 m v. sl.

Obr. 8b Přehledný podélný profil při jednosměrném proplachování hydrantem H2

sl na 27,3 m v. sl. Z přehledného podélného profilu na obr. 8b je opět vidět
využití tlakového potenciálu pro propláchnutí vodovodní sítě.
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ZÁVĚR
Jak je z příspěvku zřejmé, je jednosměrné proplachování vodovodní sítě
ve většině případů vhodnějším způsobem proplachování vodovodní sítě.
Umožňuje řídit směr proplachování,
dosahovat vyšších proplachovacích
rychlostí a má menší spotřebu vody
než konvenční proplachování. Na druhé straně vyžaduje větší počet manipulací na síti. Pokud je jednosměrné
proplachování vodovodní sítě součástí
preventivní péče o vodovod, není nutné provádět v rámci preventivní péče
další manipulace na síti.
Význam jednosměrného proplachování jsme předvedli na výsledcích simulačních výpočtů, provedených naším vlastním programem. Za pomoci simulačního modelu vodovodu je
možné rychle a dobře sestavit proplachovací plán a ověřit vhodnost proplachování. Výsledky zkalibrovaného
simulačního modelu mohou dokonce v případě běžného proplachování nahradit fyzikální měření průtoku
hydrantem a mohou pomoci spočítat
množství vody, spotřebované pro proplachování a tak proplachovací kampaň dobře naplánovat.
Společnost Aquion se zabývá vývojem software pro výpočty vodovodních sítí, který se jmenuje SiteFlow a zároveň provádí výpočty různého druhu,
ať v souvislosti s řízením tlaků a průtoků, prodlužováním životnosti infrastruktury, vylepšováním kvality nebo
stanovením kapacit požárních hydrantů. V tomto oboru patříme mezi nejlepší na světě. Pokud budete chtít, můžete naše služby využít.
Department of Water Services, City of
Sandusky, Ohio,
SiteFlow (2014): Manuál programu. Aquion,
s.r.o. Praha
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80 rokov od schválenia projektu
úpravy Moravy
Ing. Vladimír Slaninka

Uplynulo už 80 rokov od schválenia generálneho projektu úpravy Moravy, ktorý riešil komplexnú úpravu rieky Moravy
od sútoku Moravy s Dunajom po sútok Moravy s Dyjou, a bol kompromisom medzi Rakúskom a Československom, o ktorom
sa jednalo viac ako 35 rokov. Bol a stále je, záväzným východiskom pre národné projekty stavieb hrádzí, úprav zaústenia
prítokov a riešenie vnútorných vôd. V nasledujúcich rokoch sa osvedčil ako veľmi dobre navrhnutý. Naopak stavebné akcie
a zásahy do toku, ktoré s týmto projektom neboli v súlade, sa ukázali ako neúspešné až škodlivé.

ÚVOD
Úprava rieky Moravy sa do pozornosti vodohospodárov dostala už
v roku 1804, pretože jej prirodzený
stav nevyhovoval z hľadiska priaznivého odtoku veľkých vôd a dobrých
podmienok pre malú plavbu. Obyvatelia priľahlých obcí trpeli pri častých záplavách nedostatkom potravín a často
i hladomorom.
HISTÓRIA PROJEKTU
Prvý známy projekt navrhol Wiebeking v roku 1804, ktorý chcel rieku
kanalizovať. Potom pokračoval Schemer, Erdödi, Lindemann, Podhajský.
V roku 1892 bol vypracovaný maďarský generálny projekt a rakúsky Generálny projekt Weber. Nasledoval spoločný rakúsko-maďarský projekt a bola
ustanovená rakúsko-maďarská komisia, v ktorej zasadali významní odborníci. Spoločná komisia projekt schválila a odporučila ho zrealizovať. Dolnorakúsky zemský výbor aj časť tohto
projektu realizoval (realizované práce
z tohto projektu boli neskôr zahrnuté aj do generálneho projektu úpravy
Moravy – ďalej len GP – z roku 1935).
Práce boli počas vojnových udalostí
prerušené a po vojne sa víťazné mocnosti zaoberali aj hraničnými riekami
Morava a Dyje. Saintgermainská mierová zmluva prehlásila tok Moravy
a Dyje za medzinárodný a splavný (čl.
291) [1]. V roku 1923 vypracovala Expozitúra pre úpravu rieky Moravy návrh na úpravu rieky Moravy pod vedením Ing. Horáka a v roku 1925 už aj
nový projekt. Na tomto projekte spo1 – 2 2016

Obr. 1 Titulná strana Technickej správy Generálneho projektu pre úpravu hraničnej rieky Moravy
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lupracoval Dr. Ing. Jan Smetana, spoluzakladateľ výskumného ústavu vodohospodárskeho T. G. Masaryka, so
spolupracovníkmi. Na základe článku 309 Štátnej zmluvy zo St. Germain
bola uzatvorená zmluva o riešení technicko-ekonomických otázok na hraničných úsekoch Dunaja, Moravy a Dyje.
Pri medzištátnom prerokovaní ne-

s Dunajom po sútok Moravy s Dyjou.
Bol záväzným východiskom pre národné projekty stavieb hrádzí, úprav zaústenia prítokov a riešenie vnútorných
vôd (odvodňovacie stavby a čerpacie
stanice). Úprava toku rieky bola kompromisom medzi Rakúskom a Československom, o ktorom sa jednalo viac
ako 35 rokov. Pričom treba povedať, že

Bystrica, Mást, Stupava, Zohor, Vysoká
pri Morave, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Suchohrad, Jakubov, Gajary,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Moravský Sv. Ján, Sekule a Kúty. Celkom
bolo ochránených asi 11 000 ha poľnohospodárskej pôdy. Predpokladal skrátenie dĺžky toku priepichmi – odstavením veľkých meandrov rieky, z dĺžky

rakúske, ale aj československé záujmy
zastupovalo veľa organizácií od jednotlivých ministerstiev až po jednotlivých majiteľov pozemkov. Z dobových
zápisníc sa dá zistiť, že napríklad o zákazovej čiare, ale aj o každom detaile
projektu, sa veľmi tvrdo rokovalo a jednotlivé výpočty boli mnohokrát preskúšané.
Projekt riešil ochranu chotárov obcí
pred ničivými záplavami, konkrétne:
Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská

80 km na 69,15 km. Nakoniec bolo zrealizovaných 9 priepichov na rakúskom
a 7 na československom území. V roku
1955 sa zistilo, že pôvodne plánované priepichy I a VIII nie sú nutné a naopak sa ukázala potreba priepichu XVIa
z dôvodu zlepšenia odtokových pomerov veľkej vody. Táto zmena však spôsobila, že pôvodne plánované rovnaké
výmery pozemkov na oboch brehoch
rieky, pripravené na zámenu medzi
Rakúskom a Československom, ne-

Obr. 2 Zaústenie rieky Moravy do Dunaja

nastala dohoda v počte priepichov,
preto bol vypracovaný ďalší projekt,
ktorý po úpravách dospel do konečnej
podoby v roku 1935 [2], bol splnomocnencami vlád odsúhlasený a podpísaný. V roku 1938 bol vypracovaný projekt „Úprava Moravy na malú plavbu“,
ktorý vychádzal z GP z roku 1935.
GENERÁLNY PROJEKT 1935
Tento projekt riešil komplexnú
úpravu Moravy od sútoku Moravy
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boli dodržané a Československo stratilo na Slovensku územie s výmerou
16,53 ha. Rozdiel bol vyrovnaný tým,
že Rakúsko odkúpilo pozemok na hranici s okresom Znojmo (u Hrabětic)
a odovzdalo ho Československu (žiaľ,
dodnes sa neuskutočnilo majetkovoprávne usporiadanie medzi Českou republikou a Slovenskom a takisto nebo-

úpravy všetkých častí toku v osi je spolu 12,57 km.
Priečne profily boli navrhnuté ako
normalizované, v dolnej časti toku so
šírkou dna 60 m a 55 m v hornej časti
toku, s plynulým prechodom od šírky
55 m po 60 m v dĺžke 5 km. Hĺbka brehovej vody je 4 m, sklon svahov 1:2,
na úrovni strednej vody 2 m (2,25 m

VÚVH v r. 2006:
rkm 28 – 69,15 1 400 m3s-1
rkm 0 – 28 1 200 m3s-1
V roku 1997 boli prehodnotené smerodajné vodné stavy Moravy na slovensko-rakúskom hraničnom úseku
s názvom SVSM [5]. Pri povodni v roku
2006 sa preukázala správnosť výpočtov veľkej vody. Povodeň v roku 2006

Obr. 3 Navrhnuté priepichy koryta Moravy medzi Vysokou pri Morave (Hochštetno) a Marcheggom

li odškodnení vlastníci pozemkov, ktoré boli odstúpené Rakúsku) [3,4].
Skrátením dĺžky toku z 80 km
na 69,15 km sa mal dosiahnuť projektovaný stav sklonu dna 0,1792 ‰ (pôvodne 0,153 ‰). V roku 1943 zistil Korbel sklon dna 0,168 ‰ pre úsek rkm 0
– 4 a pre rkm 4 – 69,15 sklon 0,1915 ‰.
Hladina strednej nízkej vody (Q355 = 22
m3s-1) vo vzorovom priečnom profile je
90 cm nad projektovaným dnom v celej úprave. Celková dĺžka zrealizovanej
1 – 2 2016

po dohode a po povodni v roku 1941,
/Korbel/), 1 m široká lavička, nad lavičkou sklon 1:3 do výšky brehovej vody.
HYDROLOGICKÉ PODKLADY –
PREDPOKLADANÉ Q100:
GP v r. 1935:
rkm 28 – 69,15 1 280 m3s-1
rkm 0 – 28 1 440 m3s-1
Korbel v r. 1943:
rkm 28 – 69,15 1 600 m3s-1
rkm 0 – 28 1 800 m3s-1

Vodohospodársky spravodajca

[6], ktorá bola druhá najvyššia, preukázala, že GP bol dobre navrhnutý z hľadiska odtoku veľkých vôd. Projekt ale
nepočítal s transformáciu odtoku medzi rkm 28 – 69,15, ktorú spôsobuje zúženie prietočného profilu pri Záhorskej
Vsi a pri Gajaroch. V roku 2006 bola 145
m3s-1. Preto sa rozšírenie dna z 55 m
v hornej časti toku na 60 m v dolnej
časti toku podľa hydrologických údajov VÚVH z roku 2006 javí ako zbytočné. Pri tejto transformácii sa paradoxne
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Zaznamenali sme
znižuje prietok v dolnej časti toku, ale
stúpa výška hladiny v hornej časti toku.
Tento jav by si mali všimnúť ekológovia a nenavrhovať predĺženie toku,
čo je veľké povodňové riziko (s väčšou dĺžkou toku sa zvyšuje hydraulický odpor, a tým i výška hladiny vody).
Povodeň z roku 1999 (dunajská) bola
o 48 cm vyššia (rkm 14,98) ako predpokladal SVSM 1996, preto by bolo vhodnejšie použiť túto hladinu, ktorú má
SVP zafixovanú.
PROTIPOVODŇOVA OCHRANA:
„V Generálnom projekte 1935“ sa
neplánovali žiadne ochranné hrádze
proti veľkej vode, boli však stanovené na oboch brehoch „zákazové čiary“,
medzi ktorými bolo budovanie hrádzí
vyhlásené za neprípustné, aby bola dodržaná dostatočná kapacita prietočného profilu. Bolo na vôli každého štátu
postaviť si mimo zákazových čiar hrádze, nesmeli však byť vyššie ako výšky určené v pozdĺžnom profile. Na základe Korbelovského výpočtu po katastrofálnej povodni z roku 1941 bol
určený nový pozdĺžny profil malej,
strednej a veľkej vody, a tým aj bezpečnostné prevýšenie hrádzí 70 cm.
STAVEBNÉ PRÁCE NA ÚPRAVE
MORAVY
Podľa spoločného rakúsko-maďarského projektu boli začaté už v roku
1914 a ukončené v roku 1964.
POLOPRADY A MÝTY
O PROJEKTE
Prehĺbenie koryta a degradácia
dna je dôsledkom skrátenia dĺžky
toku.
Je preukázané, že tok je stabilný medzi rkm 10 – 16 a rkm 60 – 69,15. Rieka Dyje nad sútokom s Moravou až

po rkm 25 má sklon 0,25 ‰. Rieka Morava nad sútokom s Dyjou má sklon
0,33 ‰ a nedošlo tam k takým poklesom dna ako na rieke Morave medzi
rkm 16 – 60. Dôvodom poklesu dna
v tejto časti toku je povolená priemyselná ťažba štrku v riečnom km 44,6
– 44,9 rakúskou firmou pod teoretické dno 2 m. Tu dochádza nielen k poklesu dna, ale aj k zmene granulometrického zloženia dna: ťažšie zrná padajú do dna ryhy a následne sú bagrom
odťažené. Ťažba má veľmi nepriaznivé vplyvy na ekológiu dna rieky a dá
sa hodnotiť ako vysoko stresový ekologický vplyv s vysokým ekologickým rizikom na rybiu populáciu.
Bola regulovaná celá dĺžka.
Podľa Generálneho projektu 1935
bolo zo 69,4 km upravených len
12,57 km, čo je len 18 % z plánovanej
dĺžky úpravy [7].
V dôsledku úpravy vyhynuli viaceré druhy rýb.
Repné kampane cukrovarov na rieke Morave a Dyji pravidelne pri malých
prietokoch spôsobovali havárie – kyslíkový deficit. Namerané hodnoty boli
pod 2 mg/l (potreba min. hodnoty je
2,5 mg/l pre prežitie vodných živočíchov). Podobne rybám škodila aj horúca voda vypúšťaná z parnej elektrárne
Hodonín s teplotou viac ako 60 °C v objeme 6 m3s-1.
Regulačné bagrovanie rieky spôsobilo pokles hladín.
Regulačné bagrovanie sa robilo práve preto, aby projektované parametre boli dodržané a bolo vždy v súlade
s GP 1935 rieky Moravy. Bagrovanie
bolo vždy len po teoretické dno toku,
teda v súlade s GP a nemohlo spôsobiť
degradáciu dna [8].
Rieka Morava je splavná pre triedu V b (V 12).
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Na Morave v súčasnosti nie je takáto splavnosť možná z dôvodu potreby polomerov zakrivenia trasy min.
1 000 m. Na rieke Morave je 37 oblúkov
s polomerom nižším ako 350 m. Oveľa
vhodnejšie by ju bolo zaradiť do sústavy vodných ciest triedy I. – II. miestneho významu (malá plavba) [9].
ZÁVER
Prax ukázala, že hlavný cieľ úpravy toku na ochranu pred povodňami
bol splnený, a že projekt bol navrhnutý dobre. Stavebné akcie a zásahy
do toku, ktoré s ním neboli v súlade,
sa ukázali ako neúspešné, až škodlivé (napríklad otváranie odstavených
ramien spôsobilo ich zanášanie, bagrovanie pod teoretické dno spôsobilo rozsiahlu degradáciu dna rieky). Je
však potrebné stále sledovať hydrologický vývoj a reagovať na klimatické zmeny a všeobecné zvyšovanie povrchových odtokov, s ktorým sa v projekte nepočítalo.
A ešte otázka na záver: je správne, aby každá generácia vodohospodárov (rakúskych, českých a slovenských) svoje „moderné“ predstavy
o úpravách toku hneď aj veľmi nákladne realizovala? Tok samotný sa ešte
ani len nestačí zastabilizovať vo svojej dynamickej činnosti a už sa realizujú najnovšie módne predstavy. Úprava hraničného toku nie je ako výstavba domu. Trvá desaťročia, zaťažuje
štátne rozpočty aj dvoch či troch krajín, a len čo sa jedna úprava skončí, začína sa presadzovať a realizovať úplne
iná koncepcia.
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Možnosti využitia nulmocného železa
pre odstraňovanie chlórovaných uhľovodíkov
RNDr. Miroslav HOLUBEC, CSc., Ing. Juraj BRTKO, CSc.,
Ing. Milan REŠETKA, Ing. Svetozár LUTHER
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava

Znečisťovanie podzemných vôd chlórovanými uhľovodíkmi a ich odstraňovanie je aktuálnym problémom životného prostredia pre ich pomalý rozpad, toxicitu a karcinogenitu. Využitie redukčných vlastností železa pre ich dechloráciu je jedným
z perspektívnych spôsobov pre riešenie tohto problému. Experimentálne overenie tejto metódy sa zameralo na najproblematickejšie látky tejto skupiny, akými sú pesticídy, vyznačujúce sa vysokou perzistenciou a toxicitou. V laboratórnych
podmienkach bola skúmaná mikro a nano forma nulvalentného železa na dehalogenizáciu takýchto látok, pričom sa preukázalo, že touto metódou je možné z podzemnej vody odstrániť aj takéto látky s pomerne dobrou účinnosťou. Bude však
potrebné vyriešiť ešte rad problémov súvisiacich so spôsobom ich aplikácie, tvorby reakčných produktov a medziproduktov
a optimalizácie účinnosti procesov.
ÚVOD
Oblasť výskumných prác zameraných na využitie nulmocného železa
(ZVI - zero valent iron) ako nového nástroja pri sanácii znečisteného horninového prostredia a podzemných vôd
a ochrane podzemných vôd sa začala
rozvíjať posledných 15 rokov. Táto metóda patrí v súčasnosti k najperspektívnejším environmentálnym technológiám, ktoré môžu poskytnúť finančne výhodné riešenie problémov, spojených
so znečistením životného prostredia.
Na rozdiel od tradičných (konvenčných), relatívne dlho používaných
a overených sanačných metód ide skôr
o metódu inovatívnu, ktorá v súčasnej
dobe dosahuje vysoký komerčný status v mnohých krajinách sveta [1].
Účinnosť tejto metódy pre odstraňovanie aromatických a polyaromatických chlórovaných uhľovodíkov a pesticídov je predmetom mnohých výskumných prác a v rámci riešenia projektu „Aplikovaný výskum a overenie
technológií katalytickej dehalogenizácie znečistených vôd z priemyselných
ekologických záťaží na reaktívnych bariérach“ boli realizované experimenty,
zamerané na podzemnú vodu a horninové prostredie.
PROCESY A REAKCIE
Fyzikálno-chemické vlastnosti nulmocného železa (ZVI) sa javia ako veľmi
perspektívne pre odstraňovanie širo1 – 2 2016

kej škály organických a anorganických
látok z podzemných vôd a horninového prostredia. Jeho využitie spočíva vo viacerých reakciách, ktoré vedú
k redukčnému pôsobeniu na znečisťujúce látky a k ich zmene na látky menej toxické, menej rozpustné, či sorbovateľné na vznikajúce koloidné častice
oxidov a hydroxidov železa. Samotná
podstata dechlorácie znečisťujúcich látok pomocou aplikovaných foriem železa spočíva v oxidačno-redukčných reakciách. Tieto procesy prebiehajú medzi redukovanými formami Fe (Fe0, FeII),
ktoré vystupujú ako donor elektrónov
a organickou, resp. anorganickou látkou, ako akceptorom elektrónov [2].
O celkovom priebehu reakcie rozhodujú dve základné skutočnosti:
(I.) látka musí byť adsorbovaná na povrchu štruktúr železa, alebo
(II.) musí sa nachádzať v tesnej blízkosti častíc železa, aby mohlo dôjsť
k prenosu elektrónov potrebných
pre oxidáciu a redukciu
Proces redukcie organickej látky zahrňuje nasledovné procesy:

redukciu látky priamym prenosom

elektrónov z Fe0 foriem

redukciu látky na zoxidovaných

vrstvách železných povrchov, ktoré
sú tvorené z FeII

redukciu pomocou atomárneho vo
díka, ktorý vzniká v dôsledku korózie (oxidácie) železa pri jeho reakcii
s vodou.
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Keďže k pôsobeniu železa na redukovateľné látky dochádza na medzifázovom rozhraní, tieto procesy sú
ovplyvňované sorpciou a záchytom
látky na pevných povrchoch štruktúr Fe. Sorpcia látok na pevných fázach je preto významným faktorom,
ovplyvňujúcim nielen samotnú kinetiku redukčných procesov, ale aj celkovú imobilizáciu látky v jej neredukovanom, prípadne v jej čiastočne redukovanom stave.
Účinnosť aplikácie ZVI pri riešení
znečistenia podzemných vôd v modelových a prírodných podmienkach bola
preukázaná hlavne pre alifatické chlórované uhľovodíky, ktoré sa environmentálnymi technológiami, založenými na oxidácii a biologickej degradácii, odstraňovali len s malou účinnosťou a v niektorých prípadoch za tvorby
produktov s vyššou toxicitou ako pôvodná látka. Reakciu medzi organickou látkou a nZVI môžeme popísať reakčnou schémou :
Fe0  Fe2++ 2eRCl + H++ 2e-  RH + ClV tabuľke 1 je uvedený prehľad látok, u ktorých je preukázané, že môžu
byť účinne transformované použitím
ZVI materiálov.
Dechlorácia organických látok
v znečistených podzemných vodách
pri pôsobení redukčných činidiel prebieha ako reduktívna degradácia. Mechanizmus reakcie spočíva v rozklade
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Tab. 1 Prehľad organických a anorganických látok, ktoré je možné odstraňovať použitím nulmocného železa (ZVI) [3]

Chlórované metány
Tetrachlórmetán (CCl4)

Trichlórmetán (CHCl3)

Dichlórmetán (CH2Cl2)

Chlórmetán (CH3Cl)

Trichlóretán-TCA (C2H3Cl3)

Tetrachlóretán-TeCA (C2H2Cl4)

Pentachlóretán (C2HCl5)

Trichlóretén-TCE (C2HCl3)

Dichlóretén-DCE (C2H2Cl2)

Chlóretén-VC (C2H3Cl)

Halogenované metány
Tribrómmetán (CHCl3)

Dibrómchlórmetán (CHBr2Cl)

Chlórované etány
Dichlóretán-DCA (C2H4Cl2)
Hexachlóretán (C2Cl6)

Chlórované etylény
Tetrachlóretén-PCE (C2Cl4)

Chlórované aromatické uhľovodíky
Hexachlórbenzén (C6Cl6)

Pentachlórbenzén (C6HCl5)

Tetrachlórbenzény (C6H2Cl4)

Trichlórbenzény (C6H3Cl3)

Dichlórbenzény (C6H4Cl2)

Chlórbenzén (C6H5Cl)

PCB

Dioxíny

p-chlórfenol (C6H5ClO)

Pentachlórfenol (C6HCl5O)

Organochlórované pesticídy
DDT (C14H9Cl5)

Lindán (C6H6Cl6)

Atrazín (C8H14ClN5)

Dinitrobenzén (C6H4N2O4)

Dinitrotoluén-DNT (C7H6N2O4)

Chrysoidín (C12H13ClN4)

Metyloranž C14H14N3NaO3S

Ortuť (Hg2+)

Meď (Cu2+)

Nikel (Ni2+)

Olovo (Pb2+)

Kadmium (Cd2+)

Zinok (Zn2+)

Dichrómany (Cr2O72− )

Arzeničnany (AsO43−)

Nitroaromáty
Nitrobenzén (C6H5NO2)

Trinitrotoluén-TNT (C7H5N3O6)

Nitroamíny
N-nitrózodimetylamín (C4H10N2O)

Azofarbivá
Tropaeolín O (C12H9N2NaO5S)

Anorganické katióny

Anorganické anióny
Chloristany (ClO4−)

Dusičnany (NO3−)

Rádionuklidy
UO22+
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pôvodnej zlúčeniny, ktorý je následne
sprevádzaný vznikom nového medziproduktu a jeho desorpciou z povrchu
Fe častíc. K imobilizácii znečisťujúcej
látky bez prebiehajúcich redukčných
procesov prispievajú do určitej miery
aj sorpčné procesy, prípadne jej koprecipitácia s inými zložkami prítomnými
v podzemnej vode. K eliminácii obsahu
niektorých ťažkých kovov a rádionuklidov dochádza v dôsledku ich sorpcie
v rôznom kvantitatívnom pomere, pričom v niektorých prípadoch môže prevažovať podiel redukovaných látok.
VYUŽITIE A APLIKÁCIA ZVI PRI
OCHRANE PODZEMNÝCH VÔD
Pri odstraňovaní znečistenia z podzemných vôd pomocou pevných foriem železa sa využíva široký rozsah

nie nežiadúcej látky prebieha s dostatočnou účinnosťou. Sanačná stratégia musí navyše zohľadňovať charakter podzemných vôd, vrátane rozsahu a povahy prítomného znečistenia,
od čoho sa taktiež odvíja technologický postup realizovaných opatrení, výber vhodných materiálov a spôsob ich
aplikácie.
V posledných rokoch nachádzajú
svoje uplatnenie v mnohých technologických postupoch nanočastice železa, ktoré môžu byť využité pre ochranu
podzemných vôd, prípadne ich sanáciu
metódami in situ. Pri in situ metódach
prebieha degradácia nežiadúcich látok
v reaktívnych zónach priepustných reaktívnych bariér (PRB), alebo rekčných
priepustných (RPS) stien, umožňujúce priebeh sorpčných, oxidačno-re-

dím, ktorá nespôsobuje významnejšie zmeny hydrogeologického režimu
podzemných vôd.
Mikro alebo nano formy železa sa
môžu uplatniť napríklad aj pri sanácii
znečistených pôd, sedimentov, resp.
pevných odpadov v procese sanácie
ex situ, alebo v kalových reaktoroch.
Alternatívne je možné železo využiť
aj ako aktívnu zložku ukotvenú na povrchu pevnej matrice, akou je napríklad aktívne uhlie alebo zeolit, a to pre
účinnejšie čistenie nebezpečných látok v odpadových vodách alebo plynoch.
Výhoda použitia nanoforiem železa pri ochrane podzemných vôd spočíva v jeho dobrej migračnej schopnosti, pretože veľkosť častíc je omnoho
menšia, ako je pórovitosť horninové-

Obr. 1 Výsledky experimentálneho overenia rôznych foriem ZVI

postupov, pre ktoré je charakteristická rôznorodosť v spôsobe aplikácie a v použití rôznych typov materiálov. Pri tvorbe stratégie aplikácie je potrebné vychádzať z jej cieľov a požadovaných účinností pre jednotlivé
látky, teda či je potrebné dosiahnuť
takú účinnosť, pri ktorej sa ekonomická stránka procesu dostáva do úzadia, alebo postačuje dosiahnutie nižšej
účinnosti a vyššej ekonomickej efektívnosti, kedy sú vynaložené náklady
čo najmenšie a zároveň odstraňova1 – 2 2016

dukčných, biologických a iných transformačných a degradačných procesov.
Na rozdiel od PRB, ktoré využívajú rôzne tvarové a veľkostné formy metalického železa, a to od práškovej formy,
cez guľôčky až po rôzne úlomky a špony, v prípade nanočastíc je možné realizovať reakčné priepustné steny injektážou reakčných zmesí do horninového prostredia.
Veľkostná a tvarová variabilita RPS
umožňuje dodržať takú je priepustnosť v porovnaní s okolitým prostre-
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ho prostredia. Aj keď je táto vlastnosť
všeobecne predpokladaná, skúsenosti z mnohých pilotných skúšok poukazujú na osobitný vplyv kvality použitého materiálu, ktorý musí vykazovať skutočné nanorozmery a musí byť
v koloidnej forme. Problémy spojené
s aplikáciou nanočastíc súvisia hlavne
s rýchlou pasiváciou ich reakčného povrchu a následnej tendencii k zhlukovaniu vplyvom magnetických interakcií a Van der Waalsových síl, v dôsledku čoho častice strácajú svoje pôvodné
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Obr. 2 Röntgenove spektrá ZVI a produktov oxidácie

vlastnosti a ich reaktivita, merný povrch a pohyblivosť v horninovom prostredí sa postupne menia.
Správanie nanočastice metalického
železa v danom prostredí závisí od charakteru znečistenia, lokality a od kvality
a veľkosti aplikovanej nanformy železa.
Ak je veľkosť častice väčšia ako je 1/10
pórovitosti prostredia, častica prostredím nedokáže prechádzať a adsorbuje sa na povrchu zŕn prírodného materiálu, pričom reaktívna zóna vzniká
v mieste sorpcie zasakovaného materiálu. V inom prípade, t. j. ak je pórovitosť
prostredia väčšia, častica bude migrovať na väčšie vzdialenosti od zasakovacieho vrtu v smere prúdenia podzemnej vody. Pre tieto účely je vhodné nanočastice stabilizovať, aby čo najmenej
vytvárali zhluky s ich zníženou migračnou schopnosťou.
EXPERIMENTY
Pre overenie možností a účinnosti
využitia ZVI pre odstraňovanie znečisťujúcich látok boli v laboratóriu realizované experimenty s podzemnou vodu
znečistenou zmesou organických látok
a sledovaná účinnosť ich dechlorácie.
Filtrovaná vzorka bola pred jej aplikáciou prebublávaná dusíkom po dobu 1
h a dôkladne homogenizovaná. Takto

pripravená vzorka bola v deň jej prípravy použitá v modelových kolónach.
Do pieskovej náplne kolón bolo pridané ZVI v mikro a nonoforme:
1. slepý pokus
2. nano Fe Adventus (US) – 5 g
3. nano Fe/Pd (0,06 g K2PdCl4)
4. nano Fe/Pd (0,12 g K2PdCl4)
5. mikro Fe bez stabilizácie – 10 g
6. mikro Fe stabilizované – 10 g
7. mikro Fe priemyselné – 10 g
Výsledky experimentov ukázali,
že medzi jednotlivými formami nZVI
nie sú výraznejšie rozdiely a aj v mikroforme je pomerne účinné. Najväčšia účinnosť dechlorácie v porovnaní
so slepým pokusom bola zistená pre
δ HCH. V rámci experimentu nedošlo k dechlorácii látok typu DDT a PCB.
Niektoré formy nZVI boli k experimentu dostupné len v obmedzenom množstve a je možné, že pri iných aplikovaných množstvách by boli zistené rozdiely výraznejšie.
Železo sa v rámci prebiehajúcej dehalogenizácie organických látok oxiduje, pričom vzniká rad oxidačných
produktov, ktoré vystupujú v podobe rozpustných Fe2+ a Fe3+ iónov a vo
forme rôznych vo vode rozpustných
aj nerozpustných precipitátov železa,
akými sú prevažne Fe(OH)2, Fe(OH)3,

Literatúra
[1] NOVÁKOVÁ T., ŠVÁB M., ŠVÁBOVA M. 2009: Využití nanočástic v dekontaminačních technologiích: Současný stav. Chemické Listy 103:
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Fe3O4, Fe2O3, FeOOH alebo Fe5HO8·4H2O. Sprievodným javom je zníženie
oxidačno-redukčného potenciálu, čo
je dôsledkom produkcie atómov vodíka. V rámci experimentov boli pomocou röntgenovej spektrometrie skúmané produkty oxidácie ZVI. Na obrázku 2. sú ukázané zistené spektrálne
záznamy a zistené produkty oxidácie.
ZÁVER
Dehalogenizácia pomocou ZVI patrí
v súčasnosti k najpokrokovejším environmentálnym technológiám, ktoré môžu poskytnúť finančne výhodné
riešenie problémov spojených so znečistením životného prostredia a ochranou podzemných vôd. Eliminácia znečisťujúcich látok reaktívnymi stenami
a barierami pomocou metalických foriem železa umožňuje uplatnenie širokého spektra technologických variant,
flexibilitu v samotnom spôsobe aplikácie a v samotnom použití rôznych typov materiálov.
Príspevok vznikol na základe čiastkových výsledkov riešenia VT projektu projektu č. 26240220078 „Aplikovaný výskum a overenie technológií katalytickej dehalogenácie kontaminovaných
vôd z priemyselných ekologických záťaží na reaktívnych bariérach“.

prospects for an emerging water treatment technology. Journal of
Hazardous Materials 211-212: 112-125
[3] GILLHAM R.W., O´HANNESIN S.F. 1994: Enhanced degradation of hallogenated organic compound degradation by iron metal. Ground
Water 1994,32,958-967.
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Kalibračné parametre vstupujúce
do matematických modelov
zdravotno-vodohospodárskych stavieb
Jaroslav Hrudka, Michal Holubec,
Štefan Stanko, Ivona Škultétyová, Kristína Galbová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
ÚVOD
Pre kvalitné výstupy z matematických modelov je dôležitá dôsledná
kalibrácia parametrov vstupujúcich
do výpočtov matematických modelov. Ako pilotný program výskumu objektov stokových sieti bola vytypovaná dosadzovacia nádrž. Vstupujúcimi
kalibračnými parametrami, pri tomto
type objektu, ktoré vstupujú do matematických výpočtov sú: prietok, rýchlosť v smere zo stredu nádrže, rýchlosť kolmo na prietok zo stredu nádrže,
koncentrácia nerozupustných látok,
teplota odpadovej vody, atmosférická teplota. Všetky tieto kalibračné parametre boli namerané na existujúcom
objekte sedimentačnej nádrže.
METODIKA RIEŠENIA
Pre riešenie výskumnej práce bol
po konzultáciách so zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a. s. zvolený objekt dosadzovacej nádrže umiestnenej na ČOV Nitra – Dolné
Krškany.
TERÉNNE MERANIA
Terénne merania na objekte dosadzovacej nádrže boli rozdelené do 3
meracích dní. Pred začiatkom každého
cyklu meraní bolo potrebné elektromagnetické sondy nakalibrovať v kalibračnej nádobe, pri čom bolo nutné
aj odmastiť jednotlivé sondy. V prvý
deň meraní 13. 7. 2015 bol objekt rozdelený na 8 merných profilov A až H
(obr. 1). Ako prvý merný profil bol zvolený profil s označením „A“.
Tento merný profil sa následne rozdelil na čiastkové merné profily „AA“ až
„AG“ tak ako je to uvedené na obrázku 2.
Usporiadanie horizontálnych merných profilov je vo všetkých ostatných
1 – 2 2016

merných profiloch „B“ až „H“ totožné
ako je uvedené na obr. 2.
Merná konštrukcia sa skladala z 5,5
metrovej tyče, na ktorej boli umiestne-

Obr.1 Schéma označenia merných profilov

tyče. Vo výškovej úrovni 20 cm od konca tyče bola umiestnená sonda ručného analyzátora turbidity a nerozpustných látok (obr. 3).
Samotné meranie začínalo v profile
„AA“ v hĺbke 3 m pod hladinou. Na tejto
úrovni sa zmerala hodnota nerozpustných látok, rýchlosť odpadovej vody
v smere prietoku (zo stredu k obvodu) a rýchlosť odpadovej vody kolmo
na smer toku. Všetky namerané hodnoty boli zapisované do protokolu meraní, ktorý sa následne vyhodnocoval.
Po nameraní parametrov v hĺbke 3 m
sa sonda povytiahla do hĺbky 2,5 m,
a následne prebehli všetky merania
ako v prvom mernom bode. Takýmto
spôsobom sa postupovalo až do hĺbky 0,5 m pod hladinou. Z toho vyplýva,
že sonda 1 po vykonaní merania v hĺbke 2,5 a vyššie, vykonávala kontrolné

Obr. 2 Schéma označenia horizontálnych merných profilov profile „A“

né 2 sondy prístrojov FLOMATE V. Sonda č. 1 z prístroja č. 1 bola umiestnená
20 cm od konca mernej tyče. Sonda č. 2
bola umiestnená 70 cm od dna mernej
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merania sondy č. 2, ktorá v tejto hĺbke merala v minulom cykle. Následne
po kompletnom zmeraní profilu „AA“
sa merania presúvali postupne až k po-
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Obr. 3 Umiestnenie jednotlivých sond na mernej tyči

slednému mernému profilu „AH“. Nakoľko dno nádrže je šikmé, v profile „H“
je najnižší merný bod v hĺbke 4,5 m.
Po ukončení meraní na profile „A“
sa merania presunuli, po spustení pojazdného mosta, až k mernému profilu
„E“, kde sa opakoval postup meraní ako
v prípade profilu „A“. Nasledujúci deň
boli merné zostávajúce merané profily totožným spôsobom ako pri meraní
profilov „A“ a „B“.
Poskytnuté boli taktiež informácie o prítoku do nádrže, o cykle spúšťania sa čerpadiel a o teplote odpadovej vody. Tieto informácie boli poskytnuté dispečerom prevádzky v elektronickej forme.

Obr. 4 Priebeh merania jednej zvislice profilu

VÝSLEDKY TERÉNNYCH MERANÍ
Výsledky terénnych meraní boli zaznamenávané do protokolu, ktorého
časť je uvedená v tabuľke 1. Celkovo
bolo vytvorených 8 protokolov, do ktorých boli zaznamenávané všetky merané parametre, ktoré boli následne vy-

hodnotené na 336 grafoch. Dva typy
z týchto grafov sú ako príklad uvedené
na obrázkoch 5. a 6.
Z výsledných grafov je zrejmé, že
priebeh kalového mraku v objekte má charakter dvojitej vlny, pričom
najvyššia hodnota prvej vlny sa nachádza v prípade na uvedenom obrázku 5 v profile „DE“, ktorý je vzdialený od stredu nádrže 8,1 m. Vrchol
druhej vlny kalového mraku sa nachádza v mieste profilu „(A,B,C,D,E,G,H)C“
vo vzdialenosti 13,3 m od stredu nádrže. Jediným profilom, ktorý nekorešponduje s ostatnými profilmi, je profil
„ F“. V oblasti profilu „F“ sa kalový mrak
nachádza v jednej vlne, ktorá sa tiahne od merného profilu „FF“ až po merný profil „FC“. Z výsledkov je jasné, že
dôvodom tejto zmeny krivky kalového mraku je čerpadlo kalu, ktoré je
umiestnené na protiľahlej strane dosadzovacej nádrže, a tým toto čerpadlo
najmenej ovplyvňuje kal v tomto mernom profile.

Obr. 5 Priebeh kalového mraku v profile “D”
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Tab.1 Časť výsledkovej tabuľky z merného profilu „F“

Merania na objekte dosadzovacej nádrže
Dňa: 14. 07. 2015
Začiatok merania: 14:00

Profil

Označenie

Miesto: ČOV Nitra – Dolné Krškany

Teplota OV: 20,70 °C

Hĺbka pod
hladinou [m]

Teplota ovzdušia: 26 °C

Rýchlosť v smere kolmo
na prietok [mm/s]
Sonda 1

Sonda 2

Vietor: /

Rýchlosť v smere prietoku [mm/s]
Sonda 1

-0,018

NL [mg/l]

Čas

-0,009

0

14:08

1

0,5

2

1

0,02

-0,014

0

-0,055

0

3

1,5

0,015

0,015

0,002

-0,028

0

4

2

0,018

0,014

0,01

-0,009

0,001

5

2,5

0,027

0,004

0

-0,1

0,001

6

3

0,019

1

0,5

2

1

0,008

-0,006

3

1,5

0,009

4

2

5

A

6 min

0

0,002

14:02

-0,016

0

14:15

0,006

-0,028

0

-0,016

-0,008

-0,026

0

0,034

-0,03

0,007

-0,05

0

2,5

0,013

-0,036

0,009

-0,024

0,01

6

3

0,009

1

0,5

2

1

0,014

0

3

1,5

0,015

4

2

5

-0,024

B

5 min

0,022

0,01

14:10

-0,013

0

14:53

0,002

-0,017

0

0,003

-0,016

-0,017

0

0,013

-0,011

-0,014

-0,026

0

2,5

0,01

0,001

-0,006

-0,02

0

6

3

0,002

-0,011

0,016

0,008

0,21

7

3,5

-0,013

-0,018

0,022

0,003

0,61

8

4

0,001

1

0,5

2

1

-0,011

-0,013

3

1,5

0,029

4

2

5

0

F

G
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Dlžka merania

Sonda 2

10 min

0,001

9,03

14:43

0,054

0

15:08

-0,008

-0,02

0,06

-0,024

-0,025

-0,029

0,01

0,021

-0,009

-0,018

-0,025

0,19

2,5

0,01

-0,006

0,004

-0,015

0,19

6

3

-0,043

-0,027

-0,004

0,006

0,54

7

3,5

-0,012

-0,026

-0,011

-0,003

0,95

8

4

0,005

0,001

-0,01

-0,021

2,26

9

4,5

0,003

0,014
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0

5,67

13 min

14:55
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Obr. 6 Zvislicové rýchlosti v profile „B“ v smere prietoku

Zvislicové prietokové rýchlosti boli
merané v 2 kontrolných meraniach,
kde druhé meranie sondou č. 2. potvrdilo správnosť nameraných hodnôt. Avšak sonda č. 2. v niektorých prípadoch strácala funkčnosť, nakoľko sa
veľmi rýchlo znečisťovala. Po zistení
tohto problému sme zaviedli pred každým meraním odmastenie a očistenie
sond.
Po vykonaní očistenia boli kontrolné merania sondy č. 2 skoro totožné s meraniami sondy č. 1. Namerané
rýchlosti potvrdili predpokladané trasy
prúdnic zo stredu nádrže, avšak veľmi
zaujímavé sú rýchlosti a smery prúdenia kolmo na smer prietoku, ktoré boli
veľmi variabilné v oboch smeroch. Pla-

tí pravidlo, že čím je profil bližšie k stredu nádrže, tak sa rýchlosti a smery prúdenia menia tým častejšie.
ZÁVER
Počas riešenia výskumnej práce bola
zhotovená metodika merania kalibračných parametrov na objekte dosadzovacej nádrže a boli vytvorené postupy
meraní s vysokou efektivitou, vzhľadom na kvalitu a rýchlosť merania.
Merania vykonané na objekte dosadzovacej nádrže ČOV Nitra potvrdili očakávané rýchlostné parametre odpadovej vody v nádrži. Rýchlosť je vo
väčšine prípadov veľmi nízka, dokonca
až zanedbateľná. Avšak zistenie, že kalový mrak má neštandardný tvar dvo-
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Možnosti rekonstrukce
melioračních staveb s uplatněním
principu regulace drenážního odtoku
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (1) a doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. (2)
(1) Aquion, s.r.o. Praha a (2) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Praha

ÚVOD
Regulace drenážního odtoku přispívá k racionálnímu hospodaření s vodou v zemědělsky využívaném povodí a je součástí zásadní inovace drenážních systémů v podmínkách zvyšujících
se nároků na hospodaření s vodními
zdroji. Strategicky je pro Českou republiku výhodné, v souvislosti se změnou
klimatu a jejím vlivem na vodní zdroje,
orientovat se na realizaci adaptačních
opatření. V současnosti je přebytek
nebo nedostatek vody v zemědělské
krajině řešen odděleně: odvodňová-

kolem 25 % z plochy zemědělské půdy
v celorepublikovém měřítku.
Se zvyšující se četností výskytu hydrologických extrémů, zejména sucha,
může být funkce odvodnění v některých obdobích vnímána jako kontraproduktivní. Například po fázi odvedení přebytku zimních srážek a po dokončení jarních polních prací již nebývá důvod nadále půdní vodu odvádět.
Naopak. Je vhodné vytvářet zásoby
pro letní období a snižovat tak rizika
i dopady výskytu sucha agronomického, případně hydrologického.
Obr. 1
Dva hlavní typy systémů řízení regulace drenážního odtoku,
odvozené podle vlastností vytvořené kaskády regulovaných
hladin podzemní vody
A: hladiny se ve svažitějším území nepřekrývají a fáze regulace
jsou odvozeny z úrovně horní
hladiny;
B: hladiny se v rovinném území
překrývají, což umožňuje řízení
fází regulačního prvku z úrovně
dolní hladiny

ní nebo závlahy. Dvouúčelové drenážní systémy přitom obojí ošetřují jediným opatřením. Význam regulace také
podtrhuje velmi vysoký podíl odvodněných půd v zemědělsky produkčních
oblastech ČR, přesahující 30 % celkové plochy (např. okresy Hradec Králové, Nymburk, České Budějovice), resp.
1 – 2 2016

V období současné dynamiky klimatu má regulace hypodermického odtoku, tedy složky odtoku výrazně ovlivněného existencí drenážního odvodnění,
mimořádný význam nejen při ochraně vodních zdrojů a životního prostředí, ale i při lepším hospodaření s vodními zdroji na zemědělském pozemku
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s cílem minimalizovat dopady období s nedostatkem vláhy pro pěstované
plodiny (viz Usnesení Vlády ČR č. 620,
2015). Vhodně řízená regulace odtoku
(v optimálním případě samočinně fungující) vytváří dostatečné akumulační,
retenční a infiltrační kapacity půd. Právě v těchto případech lze hovořit o vícefunkčním melioračním systému, neboť může odvodnění plnit i řadu dalších, s regulací souvisejících funkcí:
kompenzaci ztrát vody způsobených
evapotranspirací (závlahový efekt s využitím kapilárního vzlínání z vyšší, regulované úrovně hladiny podzemní
vody), posílení procesů podpovrchové infiltrace při doplňování zásob podzemní vody, dočištění drenážních vod
(uplatněním efektu prodloužení doby
odčerpávání živin kořeny rostlin ze zadržené podzemní vody), zvýšení diverzity vodních režimů a s tím související
podpora biodiverzity atd.
HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ
DRENÁŽNÍ SÍTĚ
Vzhledem ke složitosti podmínek
proudění v drenážní síti s uplatněním
nových objektů – regulačních prvků, je
vhodné provést posouzení hydraulické funkce vhodným numerickým modelem. Pozornost je třeba věnovat výsledkům, popisujícím průtokové rychlosti při zvolených zátěžových stavech,
což souvisí zejména s riziky zanášení
drenážního potrubí. Dále je zásadní kapacita plnění průtočného profilu a tlakové poměry v potrubí, hydraulické
ztráty na objektech drenážní sítě, především na regulačních prvcích i v dalších kritických profilech drenážní sítě.
Lokální přítok do jednotlivých větví drenážního systému lze řešit s využitím různých metod. Komplexní řešení
poskytuje model DRAINMOD (Skaggs,
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Obr. 2 Grafické vyjádření efektu regulace pomocí hydrogramu drenážního odtoku pro pevně nastavitelný regulační prvek, zde pro 4 úrovně regulace (vlevo) a pro regulační prvek s automatickým
vyhrazením (vpravo), kdy až do dosažení hladiny 0,50 m je regulační prvek zahrazen, pokud se hladina horní vody dále zvyšuje, dojde k vyhrazení hradítka. Hydrogram drenážního odtoku neovlivněného regulací znázorňuje tmavě modrá linka u obou grafů.

Poznámka: Nasimulovaný drenážní odtok byl
zkalibrován pomocí měření odtoku na drenážní
skupině u obce Kladno (okr. Chrudim) pro srážko-odtokovou událost ve dnech 21. – 22. 7. 2013.

1980), lze také použít drenážní kalkulátor (Štibinger, Kulhavý, 2010) nebo jiný
vhodný početní postup.
MODELOVÁNÍ 1-D PROUDĚNÍ
V DRENÁŽNÍ SÍTÍ SIMULAČNÍM
MODELEM
Program SiteFlow je vyvíjen společností Aquion, s.r.o. od roku 1993 a je
určen pro správu, projektování a simulační modelování trubních sítí, s hlavním zaměřením na vodovody, kanalizace, drenážní a závlahové soustavy
a plynovody (Macek, Škripko, 2013).
Využití programu SiteFlow pro projektování potrubního úseku nebo trubní soustavy zrychluje a zkvalitňuje postup projektování a zpřesňuje výstupy.
Pro simulační výpočty jsou k dispozici
tři výpočetní jádra: z toho pro účely výpočtů hydraulických parametrů a kvality vody v drenážních soustavách používáme výpočetní jádro SWMM (Storm
Water Management Model, US EPA),
konkrétně metodu dynamické vlny.
Regulační prvek je definován například jako přepad s ostrou přepadovou
hranou přes celou šířku drenážní šachtice, v tomto případě 1,0 m. Objekt lze
definovat jako funkci závislosti průtoku (odtoku) na výšce hladiny ve vstupním uzlu. Simulační výpočty mohou
být provedeny pro různé výšky H hrany přepadu viz obr. 2 a obr. 5.
Regulační prvky s pevným hradítkem snižují unášecí rychlost v úseku
drenážního potrubí před regulačním
prvkem. Proto zde existuje riziko za-
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Obr. 3 Průběh dosahovaných úrovní hladin v akumulačním prostoru regulačního prvku; hydrogram přítoku a odtoku; cyklus otevírání a zavírání uzávěru regulačního prvku

nášení usazováním jemných půdních
částic. Simulačním modelem bylo prokázáno, že regulační prvek s pulsním

režimem činnosti napomáhá v pročišťování potrubí pomocí velkých rychlostí průtoku.
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OPTIMALIZACE VÝŠKY
REGULOVANÉ HLADINY
PODZEMNÍ VODY
Regulace drenážního odtoku probíhá v zásadě ve dvou hydrologických situacích:

REGULAČNÍ PRVEK S PULSNÍM
REŽIMEM ČINNOSTI
Hlavním parametrem řízení regulace je nastavitelná úroveň vzdutí hladiny podzemní vody v místě nad regulačním prvkem. Režim průtoku regulač-

Obr. 4 Dílenské provedení a schéma regulačního prvku s pulsním
režimem činnosti.

– Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní uložení drénů. V takovém případě převažuje vodohospodářský efekt, kdy zadržená drenážní voda podpovrchově infiltruje
z drénů do zóny aerace a zvyšuje vlhkost v oblasti poblíž drénu, resp. gravitačně převáděná voda obohacuje první podzemní zvodeň a zvyšuje
HPV.
– Hladina podzemní vody se nachází nad úrovní uložení drénů, nebo v její
těsné blízkosti. V tomto případě přistupuje efekt zemědělský, projevující se
závlahou, kdy zadržená drenážní voda
zvyšuje úroveň HPV (v úseku dosahu
regulačního prvku – viz obr. 5) a následně zvyšuje vlhkost půdy v zóně aerace, tedy nad HPV vlivem kapilárního
efektu.
V obou případech může být intenzita přítoku drenážních vod do úseku
drénu ovlivněného regulačním prvkem menší nebo větší, než je intenzita podpovrchové infiltrace drenážní
vody z drénu do přilehlého půdního
prostředí.
Limity pro nastavení výšky regulace
jsou dány přípustnou minimální a maximální HPV, resp. hladinou vody v drénech či v regulačním objektu, vyjádřenou k nárokům konkrétní plodiny.
Regulační výška hladiny musí být nastavována v rozmezí těchto limitních
výšek.
1 – 2 2016

Poznámka: Vlastní blok je proveden z PVC formy, vylité betonem; jsou použity odpadní kanalizační PVC tvarovky KG, kovové části jsou z nerez plechu a nerez páskové oceli. Dvojice plováků je instalována každý na jednom
z dvojice táhel vedle svislého bezpečnostního šachtového přelivu (plovák
není na obrázku vlevo znázorněn, táhla jsou připevněna k ovládacím ramenům; svislý bezpečnostní přeliv není z důvodu zpřehlednění principu funkce
znázorněn na obrázku vpravo).

ním prvkem je spouštěn a zastavován
v dynamických rázech, což eliminuje riziko zanášení drenážního potrubí usazovanými zemitými částicemi. Řízení
regulace podle úrovně horní hladiny
umožňuje využití i ve svažitějších podmínkách, kde není vytvořena vzájemně
propojená kaskáda podzemních zdrží
(viz obr. 1a nahoře). Řešení umožňuje
jak aplikaci v novostavbách, tak při rekonstrukci stávajících provozovaných
staveb. Optimálně se instalace provádí
v drenážní šachtici.
Při regulaci drenážního odtoku se
za optimálních podmínek, tedy při
sklonech terénu do 1 – 2 % a vzdálenosti regulačních prvků 50 – 80 m,
uplatňuje vzájemný přesah úrovní kaskád podzemní vody (viz obr. 1b dole),
což umožňuje závislé řízení fází regulace odvozením z úrovně „dolní“ vody
na každém regulačním prvku. Automatizace v obou případech musí řešit převádění „velkých vod“ přes regulační prvek a to jeho vyhrazením.
Důležitým aspektem zajištění dlouhodobě spolehlivého provozu drenáže
s regulovaným odtokem, je již zmíněné
riziko zanášení potrubí. Riziko zmírňuje
dodržení dolního limitu unášecí rychlosti proudící vody a tomu přizpůsobená dimenze potrubí. Instalace regulačního prvku snižuje při zahrazení rychlost vodního proudu v místech před regulačním prvkem a tyto úseky potrubí
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jsou potom k zanášení náchylnější. Je
proto vhodné, aby regulace pracovala
v cyklech, kdy silný proud vody při vyhrazení prvku proplachuje potrubí.
Většina principů automatizované
regulace pulzní režim řízení odtoku

nevyužívá a regulaci zakládá na statické rovnováze přítoku a regulovaného
odtoku (plynulé otevírání nebo zavírání uzávěru), což je nevýhodné při zmíněném riziku chodu splavenin v drenážní vodě. Proto bylo navrženo v rámci PUV2014-22970 řešení, využívající
k automatizaci činnosti principu hydrodynamického, plovákem ovládaného klapkového uzávěru. Je-li dosaženo nastavené úrovně manipulované
hladiny vody v akumulačním prostoru
drenážní šachtice, střídá se v pracovních cyklech fáze zahrazení a vyhrazení odtoku (viz obr. 3).
Pokud se hladina v drenážní šachtici nachází pod nastavenou otevírací
úrovní, klapkový uzávěr zahrazuje vtokový otvor regulačního prvku a hydrostatickou silou nebo tíhou konstrukčních dílů je dotlačován na těsnění (viz
obr. 4), průtok je zahrazen. Pokud se
poté hladina v akumulačním prostoru drenážní šachtice zvýší, plovák zajistí otevření prvku. Konstrukční varianty navrženého řešení jsou dvě: s osou
otáčení klapkového uzávěru na úrovni horní hrany vtokového otvoru nebo
na úrovni dolní hrany.
ZÁVĚRY
Navrhovaná opatření pro rekonstrukci stávajících drenážních systémů mají vysoký vodohospodářský
i hydrologický potenciál při zlepšo-
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Obr. 5a Situace simulované plochy Kladno s vyznačením průměru drenážního potrubí

Obr. 5b Pohled na drenážní skupinu Kladno (Google Street View). Pohled jižním směrem.

vání bilance zemědělsky využívané
krajiny. Ve vhodných stanovištních
podmínkách může malá investice do úpravy stávajícího drenážního
systému přinést vysoký ekonomický efekt, vyjádřený zvýšením vláhové zabezpečenosti pěstovaných plodin a snížením potřeby vody pro závlahu (vykrytím části závlahové dávky

vzlínáním z vyšší – regulované úrovně
HPV). Hospodářsky se projevuje opatření snížením dopadů agronomického sucha. Zadržení vody přímo v místě pozemku snižuje náklady na provoz závlah, zvyšuje využití retenčního
a akumulačního potenciálu pórovitého půdního prostředí, zkracuje období s deficitem vláhy a snižuje ztrá-
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Rekonstrukce staveb odvodnění s uplatněním principu regualce drenážního odtoku. Metodika. ISBN 978-80-87361-47-4, 58 stran.
[2] Kulhavý Z., Čmelík M., 2014: Drenážní regulační prvek s pulsním režimem činnosti. PUV 2014-29970, PV 2014-629.
[3] Skaggs, R. W., Nassehzadeh-Tabrizi, A., 1982: Effect of drainage system design on surface and subsurface runoff from artificially drained
lands. Proceedings of the Inst. Symposium on Rainfall-Runoff
Modeling. Mississippi State University, Mississippi State, Miss. pp.
337-354.
[4] Kulhavý Z., Štibinger J., Hurda J., 2013: Kalkulátor – kvantifikace efektu regulace odtoku na odvodňovacím prvku. Autorizovaný software

32

ty na produkci plodin. Lepší využití
reziduí živin v (ne)odtékající drenážní vodě přispívá k lepšímu vykrytí nutričních potřeb pěstovaných plodin,
zároveň snižuje zátěž vodních toků
a snižuje případné náklady na čištění
vod při jejich následném využití (pokud je např. vodní tok přítokem vodárenské nádrže).
Samostatnou kapitolou jsou obtížně vyčíslitelné celospolečenské přínosy při zvýšení retence a akumulace
srážkových vod v povodích drobných
vodních toků, při nalepšování zásob
podzemních vod a při hospodárném
užívání vodních zdrojů. Tento efekt se
uplatňuje zejména v letním období,
kdy po předchozím (jarním) odčerpání zásob půdní vody za účelem zlepšení přístupnosti pozemku, dochází k znovunaplnění podpovrchových
zdrží infiltrovanou vodou z dešťových srážek. Zlepšuje se také úrodnost
půdy a zabezpečenost půdní vláhy,
zvyšuje se stabilita agro-ekosystému
(snižuje se odnos půdy větrnou erozí),
zlepšuje se celková vodohospodářská
bilance území.
Nezanedbatelným sekundárním aspektem rekonstrukcí, je zvýšení péče
o stávající odvodňovací systémy, neboť očekávaného efektu lze dosáhnout
pouze u funkční a odborně provozované odvodňovací soustavy. Investice
vložené do průzkumu aktuálních podmínek existence odvodňovací stavby, do konceptu návrhu rekonstrukce,
do dílčích oprav a přestaveb i do zajištění provozu znamenají obecně prodloužení doby funkčnosti stavby při
současném snížení možných negativních projevů stavby v krajině.

DEDIKACE
Tento článek vznikl s podporou TAČR
v rámci projektu TA02020384 „Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích“.
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[5] Macek L., Škripko J., 2013: Rekonstrukce kanalizací: význam plánování rozvoje a projektování založeném na modelu z hlediska budoucích investičních úspor a zlepšování provozu. Sborník konference Rekonštrukcie stokových sítí a čistiarní odpadových vod, VÚVH
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Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, člen
ZSVTS, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR,
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenská vodohospodárska
spoločnosť, člen ZSVTS, Československá asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Slovenský národný komitét IWA a generálny partner Merck spol. s r.o.|
organizujú v dňoch 18. – 19. mája 2016 v Bratislave XLII. ročník konferencie s medzinárodnou
účasťou HYDROCHÉMIA 2016.
Tematické okruhy konferencie:
Zameranie konferencie ostáva rovnaké ako v predchádzajúcich ročníkoch s ťažiskom na nasledovné oblasti:
 problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
 aplikácia analytických a vzorkovacích metód v praxi (voda, kaly, sedimenty, biologické a iné matrice),
 výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
 medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií,
 uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd a čistení odpadových vôd.

Forma prezentácie na konferencii:
1.
2.
3.
4.

prednáška,
posterová prezentácia,
firemná prezentácia (prednáška, výstavka),
reklama v zborníku.

V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. posterom je treba poslať stručný súhrn obsahu
príspevku v dĺžke cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 31. januára 2016
(stačí aj e-mailom na adresu: hucko@vuvh.sk).
Rovnako ako v minulých rokoch umožníme účastníkom konferencie stretnúť sa so zástupcami firiem, ktoré ponúkajú
služby v oblasti dodávok prístrojovej techniky a chemikálií pre analýzu vôd, kalov a sedimentov.

Dôležité termíny:
31. 1. 2016: zaslanie predbežných prihlášok
15. 2. 2016: oznámenie autorom o prijatí príspevkov a posterov, zaslanie pokynov
31. 3. 2016: konečný termín odovzdania príspevkov pre prípravu zborníka do tlače
5. 5. 2016: uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu
18. – 19. mája 2016: termín konania konferencie

Adresa pre korešpondenciu:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS
Ing. Pavel Hucko, CSc., Eva Podrazilová
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, Slovensko
tel.: +421-2-59343424, -59343473
fax: +421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk

Bližšie informácie, týkajúce sa účasti na konferencii je možné získať na vyššie uvedenej adrese alebo na internetovej
stránke VÚVH - www.vuvh.sk.
Ing. Pavel Hucko, CSc.
VÚVH Bratislava
predseda SVHS

1 – 2 2016

Vodohospodársky spravodajca

33

Oznamy

Konference „PITNÁ VODA 2016“, Tábor
Společnost W&ET Team, České Budějovice s spolupráci s dalšími partnery organizují ve dnech
23. – 26. května 2016 v jihočeském městě Tábor, v hotelu Dvořák konferenci PITNÁ VODA 2016,
která bude již 13. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží.
Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy
pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha o spolupráci pro dosažení společného cíle – kvalitní pitné vody.

Konference se zaměřuje na tyto oblasti:
 problematika ochranných pásem vodních zdrojů ve vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody
 procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody
 hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží
 účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy organismů
aj.)
 moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi
 hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna; distribuce pitné vody bez chemické dezinfekce
 problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy
 dobré příklady řešení praktických provozních problémů
Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, vědeckým a odborným
pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se
problematika pitné vody dotýká.

Důležité termíny:
10. 2. 2016 odeslání předběžné přihlášky příspěvků do programu (oddělením části 1. oznámení) zpět pořadateli
20. 2. 2016 autoři příspěvků přijatých do programu obdrží pokyny pro úpravu publikací do sborníku
20. 3. 2016 konečný termín pro odevzdání příspěvků do sborníku
10. 4. 2016 rozesílání programu konference a závazných přihlášek (2. oznámení) předběžně přihlášeným účastníkům

23. – 26. 5. 2016 konání konference
K účasti srdečně zveme také seniory a studenty našeho oboru, pro které tradičně připravíme zvýhodněné podmínky účasti. V případě zájmu kontaktujte prosím organizátora.

Odborný a organizační garant konference:
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Písecká 2, 370 11 Č. Budějovice,
mobil: 603 440 922 e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz
Aktuální informace najdete na: www.wet-team.cz
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XVI. konferencia s medzinárodnou účasťou
PITNÁ VODA
Ing. Jana Buchlovičová
VodaTím s.r.o.

Stalo sa už tradíciou, že konferencia PITNÁ VODA sa koná pravidelne na jeseň v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych
Tepliciach.
Konferencia si zachováva svoj vzdelávací charakter, a tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok bola určená
pracovníkom z odboru vodárenstva,
ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody, prevádzkovateľom vodáren-

mu bola i audiovizuálna prezentácia firiem a dodávateľských organizácií, pričom dĺžka prezentácie bola limitovaná
na 10 minút. Okrem toho niektoré firmy svoje výsledky prezentovali formou
posterov.

Predsedníctvo konferencie Pitná voda

ských sietí a diaľkových privádzačov,
prevádzkovateľom malých obecných
vodovodov, zástupcom obcí, pracovníkom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Odborov životného prostredia, ako i ďalším, ktorých sa
problematika pitnej vody dotýka.
I XVI. konferencia si zaslúži prívlastok
„Konferencia s medzinárodnou účasťou“. Konferencie sa zúčastnilo 168
účastníkov. Do programu konferencie
bolo zaradených 39 vysoko kvalitných,
ale hlavne aktuálnych prednášok. Z prihlásených a zaradených príspevkov
bolo 19 príspevkov od slovenských autorov, 16 príspevkov od autorov z Českej republiky, 3 príspevky od kolektívu autorov Slovenskej a Českej republiky, 1 spoločný od autorov z Holandska
a Slovenska a 1 príspevok z Poľskej republiky. Súčasťou odborného progra1 – 2 2016

 zdroje vody a ich ochrana, doprava
vody
 hygiena, hydrobiológia a kvalita
vody
V sekcii „Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riade-

Pohľad do kongresovej sály Kúpeľnej dvorany

Vysoká účasť, prakticky počas celej
histórie konferencií Pitná voda, je určite dôležitým ukazovateľom opodstatnenosti organizovania tejto konferencie. Som toho názoru, že dôležitým
faktorom z hľadiska účasti je i „previazanosť“ tejto konferencie s konferenciou Pitná voda, ktorá sa koná pravidelne každé dva roky v máji v meste Tábor v ČR.
Počas slávnostného otvorenia konferencie sa prítomným účastníkom
prihovorili zástupcovia organizátorov
a sponzorov konferencie.
Konferencia potom pokračovala odborným programom, ktorý bol rozdelený do piatich sekcií:
 koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie
 technický a technologický audit
 technológia úpravy vody

Vodohospodársky spravodajca

nie“ odzneli prednášky autorov z Úradu verejného zdravotníctva a RÚVZ zamerané hlavne na legislatívu a zmeny
v legislatíve SR či už z pohľadu kvality
pitnej vody alebo posudzovanie bezpečnosti materiálov a predmetov určených pre styk s pitnou vodou.
Už v minulých ročníkoch konferencie Pitná voda odznelo viacero prednášok na urgentnú potrebu modernizácie a rekonštrukcie slovenských
úpravní vody. Je samozrejmé, že téma
kvalitnej prípravy pre technicky správne a ekonomicky optimálne riešenie
rekonštrukcie a modernizácie úpravní
vôd bola predmetom aj tejto konferencie. V sekcii „Technický a technologický audit“ odzneli prednášky, v ktorých boli zhrnuté skúsenosti z dlhoročnej praxe rekonštruovaných úpravní
vôd, postupy posudzovania, technický
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postup a zásady, resp. vytýčené kritériá správnych postupov pri rekonštrukcii alebo modernizácii úpravne vody.
Najrozsiahlejšou sekciou, bola sekcia „Technológia úpravy vody“, v ktorej
odzneli prednášky na jednotlivé technologické postupy overované v laboratórnych, poloprevádzkových a prevádzkových podmienkach.
Vzhľadom k tomu, že v lokalitách,
kde sa na pitné účely využíva mäkká
voda, sa vo zvýšenej miere vyskytujú
kardiovaskulárne ochorenia, v poslednom období rezonuje potreba úpravy týchto vôd, a to ich stvrdzovaním.
V Slovenskej republike sa takáto úprava vody vo väčšine prípadoch pripravuje v rámci modernizácií úpravní vôd.
V Českej republike sa už stvrdzovanie
realizovalo na viacerých lokalitách (kolektív autorov Sweco Hydroprojekt a. s.
a Výskumný ústav vodného hospodárstva).
Konferencia pokračovala prezentáciou poloprevádzkových skúseností testovania rôznych technologických
postupov: flotácie (W&ET Team, České Budějovice, ENVI-PUR s. r. o.), ozonizácie (VODING HRANICE, spol. s. r. o.,
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.), jednostupňovej nitrifikácie (VÚVH) a Mobilná pilotná úpravňa vody ako nástroj na optimalizáciu procesov úpravy
vody (Eurowater spol. s. r. o.).
Na poloprevádzkové overenia navrhnutých technológií nadväzuje ich
overenie v skúšobnej prevádzke [„ÚV
Bedřichov – flotace, poznatky ze zkušebního provozu“ (Ing. Beyblová, Rainiš, Ing. Blažek – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.) alebo „ÚV Hradec
Králové Orlice – provozní zkušenosti
na zimní a jarní vodě – hodnocení jednotlivých separačních stupňů“ (Ing. Král
– Královéhradecká provozní, a. s.)].
V tejto sekcii odzneli aj zaujímavé
prednášky zamerané na viacmateriálovú filtráciu, či už to bol vývoj a súčasnosť filtračných materiálov alebo metodika výberu vhodného filtračného materiálu alebo prezentácie dodávateľov
filtračných materiálov (ENVI-PUR, s. r. o.
a VUM, a. s.). V súčasnosti sa na trhu objavili aj nové filtračné materiály (Filtralite Mono-Multi-Fine, kompozitné materiály na základe karbonizovanej celulózy), ktoré si určite nájdu opodstatnenosť využitia v procese úpravy pitnej
vody.
V sekcii „Zdroje vody a ich ochrana, doprava vody“ okrem hodnote-
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nia zdrojov pitných vôd, ochranných
pásiem, odznela prednáška s praktickou skúsenosťou aj na tému „Domové
studne – hrozba kontaminácie vodovodných sietí„ (kolektív autorov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a. s. a RÚVZ Galanta). Kontaminácia vodovodných sietí sa v poslednom období vyskytla vo viacerých lokalitách Slovenskej republiky, kde počas sanácie
vodovodnej siete zostáva bez dodávky pitnej vody spotrebiteľ niekedy aj
viacej dní.
Podvečer druhého dňa bol venovaný panelovej diskusii na tému: „Nové
technológie v procese úpravy vody“ (flotácia, membránové separačné procesy,
nové filtračné materiály, ÚV žiarenie...).
Tretí deň konferencie bol zameraný na hygienu, hydrobiológiu a kvalitu
vody. V rámci tejto sekcie odzneli prednášky tematicky zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, dezinfekciu pitnej vody, skúsenosti s prevádzkovaním bezpečnostného monitorovacieho systému pitných vôd a pod.
Po odznení prvých dvoch prednášok „Dezinfekcia pitnej vody v projektoch orgánov verejného zdravotníctva“ a „Je aj pitná voda bez dezinfekcie vhodná na použitie pre hromadné
zásobovanie?“ (kolektív autorov Úradu

Sponzori konferencie

Trojdňovú konferenciu svojim príhovorom uzavreli doc. Ing. Danka Barloková, PhD. zo Stavebnej fakulty STU
Bratislava a prof. Ing. Václav Janda, CSc.
z VŠCHT Praha, v ktorom zhodnotili prínos a potrebu tohto podujatia na Slovensku a vyjadrili poďakovanie organizátorom, prednášateľom, sponzorom
i všetkým účastníkom konferencie. Vyzdvihli vysokú odbornú i spoločenskú
úroveň konferencie, ktorej hlavným
motívom bola „bezpečná pitná voda“.
Súčasťou konferencie bol aj sprievodný program, ktorý pozostával z:
 prezentácie firiem a dodávateľských
organizácií,
 priateľského stretnutia s možnosťou
voľnej diskusie.
Pre prezentáciu firiem a dodávateľských organizácií boli už tradične vytvorené optimálne podmienky. Prezentácia sa realizovala v hornej časti kongresovej sály Kúpeľnej dvorany,
pričom každá firma, či dodávateľ mal
k dispozícii panel a rokovací box. Možnosť tejto prezentácie využilo 14 firiem
zo Slovenskej a Českej republiky.
Na záver by som chcela v mene celého organizačného výboru konferencie vyjadriť vďaku zástupcom sponzorujúcich firiem, ktorí nám výrazne pomohli pri zorganizovaní konferencie,

Sponzori konferencie

verejného zdravotníctva SR) sa rozprúdila tak rozsiahla diskusia, že organizátori prisľúbili zorganizovať v roku 2016
na túto tému konferenciu vo Vysokých
Tatrách.
Nie menej zaujímavé boli aj ďalšie
príspevky, v ktorých odzneli aj potenciálne riziká znehodnocovania zdrojov
pitnej vody.

ako i mediálnym partnerom pri propagácii. Poďakovanie patrí i všetkým
účastníkom a prednášajúcim. Srdečné
poďakovanie patrí i Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám, a. s. za spoluprácu a sponzoring pri príprave priateľského stretnutia.
Fotografie: autor článku
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Normy

Informácie o nových STN
INFORMATION ON NEW SLOVAK WATER MANAGEMENT STANDARDS (STN)

Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
V novembri a decembri 2015 vyšli
v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN 14757: 2015 (75 7755) Kvalita vody. Odber vzoriek rýb žiabrovými sieťami
Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN 14757: 2015 sa ruší
predchádzajúce vydanie STN EN 14757:
2006.

TNI CEN/TR 1046: 2015 (73 6741)
Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Systémy na dopravu vody alebo odpadovej vody mimo
konštrukcie budov. Pokyny na podzemné inštalovanie
Norma vyšla v slovenskom jazyku.
Vydaním TNI CEN/TR 1046: 2015 v slovenskom jazyku sa ruší vydanie TNI CEN/
TR 1046: 2014 v anglickom jazyku a sú-

časne sa ruší STN P CEN/TS 1852-3: 2003
Potrubné systémy z plastov na beztlakové podzemné kanalizačné potrubia a
stoky. Polypropylén (PP). Časť 3: Odporúčania na inštalovanie
STN EN 14742: 2015 (83 8206) Charakterizácia kalov. Postup na chemickú
úpravu v laboratóriu
Norma vyšla v anglickom jazyku.

Oznamy

Konferencia:
NOVÉ TRENDY V OBLASTI ÚPRAVY PITNEJ VODY
1 pokračovanie
5 pokračovanie konferencií
Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR
Termín konania: 27. – 28. apríl 2016
Miesto konania: Kúpele Nový Smokovec
Organizátori konferencie:
VodaTím s.r.o. , Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ENVI-PUR, s.r.o., Enviroline, s.r.o.
Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Vodohospodárska sekcia RZ SKSI Bratislava,
W&ET Team, České Budějovice, Československá asociácia vodárenských expertov

Tematické zameranie konferencie:
Konferencia bude zameraná na:
– nové technológie v procese úpravy vody (flotácia, membránové separačné procesy...)
– veľmi mäkké a veľmi tvrdé vody – negatívny vplyv na rozvody ale aj na ľudské zdravie
– dezinfekcia vody – chlórovanie áno alebo nie
– riziká kontaminácie distribučných sietí a možné opatrenia
– energetická náročnosť prevádzok ÚV a možnosť jej znižovania
Dôležité termíny konferencie:
21.12.2015 – termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 20 riadkov
04.01.2016 – oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
05.02.2016 – konečný termín na odovzdanie príspevkov do zborníka, po tomto termíne nebudú príspevky uvedené
v zborníku odborných prác
Sekretariát konferencie:
Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s.r.o., Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: +421 903 268 508, e-mail: buchlovicova@vodatim.sk
Materiál na stiahnutie: www.vodatim.sk, www.csave.cz, www.tschechien.ahk.de/cz
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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

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

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár
na bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk

© Vodohospodársky spravodajca
dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie
ročník 59
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. január 2016
Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Kolačanová
Grafická úprava: Peter Vlček Tlač: Polygrafické 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

38

Vodohospodársky spravodajca

1 – 2 2016

Vodárenská biologie 2016
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., v spolupráci s ostatními spoluorganizátory zvou všechny
biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří,
vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů
k účasti na již tradiční konferenci Vodárenská biologie 2016, která se uskuteční ve dnech
3. – 4. února 2016 v hotelu DAP v Praze.

Hlavní bloky konference:







Legislativa a normy
Biologické a mikrobiologické metody
Taxonomie
Nádrže, rybníky a koupaliště
Vodní toky
Biologie ve vodárenství a technologiích







Biologie v čistírenské praxi
Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie
Metody molekulární biologie – teorie a praxe
Detekční systémy a screeningové metody v hygieně vody
Posterová sekce

Za programový výbor konference:
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. – odborný garant konference

Předběžný termín pro závazné přihlášky a úhradu vložného: do 26. 1. 2016
Přihlášky a informace:
Ing. Kamila Stoklasová, tel.: +420 607 078 290, e-mail: kamila.stoklasova@ekomonitor.cz
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Úvodník / Obsah
Milí vodohospodári,
voda je život a jej Svetový deň
je príležitosť uvedomiť si význam a postavenie tejto životodarnej tekutiny v našej spoločnosti. Ministerstvo životného prostredia zaraďuje starostlivosť o vodu
ako jednu zo základných životných potrieb a zložiek životného
prostredia medzi absolútne priority. S podporou vlády i ústavnej väčšiny pléna najvyššieho zákonodarného zboru dokonca dosiahlo zakotvenie ochrany vody
ako strategickej suroviny priamo do základného zákona štátu.
Znamená to, že Slovenská republika si plne uvedomuje význam
vody a jej zdrojov i dôležitosť ich ochrany pre obyvateľov našej
krajiny a z pohľadu zákona pre to urobila maximum.
Náš hlavný cieľ je postupne dosiahnuť dobrý stav vôd na celom území našej krajiny. Na jeho dosiahnutie treba celý rad opatrení, ktoré sme zapísali do Vodného plánu Slovenska na ďalších
šesť rokov a pred pár týždňami ho schválila vláda SR. Kladieme
veľký dôraz na znižovanie množstva znečistenia vypúšťaného
do vodného prostredia. Dovolím si s uspokojením konštatovať,
že počas našej vlády sme dosiahli v oblasti odvádzania a čistenia
komunálnych odpadových vôd významný pokrok.
Na druhej strane, tak ako treba vodu chrániť, je nevyhnutné
aj chrániť sa pred ňou. Každý, kto má skúsenosť s vyčíňaním vodného živla vie, že voda vie byť zradná a ničivá. Je preto úlohou
štátu, aby reguloval vodné toky a prijímal také protipovodňové
opatrenia, aby sa obyvatelia mohli cítiť bezpeční. A to je práve
parketa vás, vodohospodárov. Som veľmi rád, že sa podarilo vašej práci v posledných rokoch vrátiť náležitý spoločenský význam
i prostriedky, aby ste ho mohli potvrdzovať. Dokazujú to aj čísla.
Veď len vlani sme odovzdali 22 protipovodňových stavieb na celom Slovensku a v posledných týždňoch k nim pribudli mnohé
ďalšie. Aj to je dôkaz, akým zásadným spôsobom rezort životného prostredia rozbehol budovanie ochrany pred povodňami, ktorá bola roky trestuhodne zanedbávaná. V ďalších stavbách budeme pokračovať aj v nasledujúcom období. Viaceré novo vybudované opatrenia sa už stihli osvedčiť – napríklad v Starej Ľubovni
doslova ochránila časť mesta dokonca vtedy ešte neskolaudovaná časť hrádze na rieke Poprad. Zabezpečené by mali byť krajské mestá i množstvo obcí, ktoré zalievali nevyspytateľné potoky a riečky. Využijeme na to v zásadnej miere európske zdroje.
V rámci nového operačného programu Kvalita životného prostredia je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 miliónov eur. Na plnenie týchto náročných cieľov
však treba aj kvalitnú techniku. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zabezpečiť pre slovenských vodohospodárov takú masívnu
obnovu strojového parku, akú nezažili celé desaťročia. Takmer
dva a pol stovky kusov techniky za vyše 21 miliónov eur vám určite významne pomôže skvalitniť starostlivosť o vodné toky a budovať ďalšie protipovodňové stavby.
Vážení kolegovia vodohospodári, želám vám i nám všetkým,
aby aj vďaka vašej kvalitnej práci bola na Slovensku voda ľuďom
len na úžitok a zdravý život.
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Zaznamenali sme

Metodická príručka pre prípravu plánov
manažmentu sucha
Gergana Majerčáková, PhD.
Sekretariát GWP CEE, SHMÚ Bratislava

NA ÚVOD
Niektoré hydrologické témy sa
na národných úrovniach dostávajú
na program dňa vždy, keď odrážajú
momentálnu vodohospodársku situáciu, spravidla spojenú s ekonomickým
a sociálnym tlakom. Ak takéto vypäté
situácie zasahujú viacero krajín či už
súčasne, alebo príliš často, dostáva sa
týmto témam medzinárodnej pozornosti. Takouto témou je aj sucho a nedostatok vody.
V našom geografickom priestore je
sucho prirodzeným prejavom atmosférickej cirkulácie. Vyskytuje sa s rôznou
frekvenciou, intenzitou a dĺžkou trvania. Nastupuje pomaly a jeho účinky sa
zvyšujú s narastajúcou dĺžkou suchého obdobia. Aj keď územie Slovenska
nie je v európskom kontexte vnímané
ako územie náchylné na výskyt sucha,
meteorologické a hydrologické pozorovania však potvrdzujú, že v posledných desaťročiach je aj na našom území výskyt sucha frekventovanejší. Nielen zraniteľnosť vodných zdrojov, ale aj
krajiny ako takej, sa bude v podmienkach klimatickej zmeny a rastúcich požiadaviek na vodu zvyšovať. Odhaduje
sa, že s dôsledkami klimatických zmien
sa vo väčšej alebo menšej miere môžeme stretnúť až na 60 % plochy nášho územia.
EURÓPSKE INICIATÍVY
V OBLASTI SUCHA
V prvej pentáde nášho storočia prejavy sucha zasiahli aj náš kontinent,
a to do takej miery, že v septembri
2007 sa k tejto téme stretli ministri životného prostredia v Lisabone. Z ich
iniciatívy Rada Európskej únie spracovala 22 bodový dokument WATER
SCARCITY AND DROUGHTS (WS&D).
Tými prejavmi bol najmä výskyt požiarov (Portugalsko, Španielsko, Grécko,
Francúzsko, ale aj u nás) a ťažkosti pri
zásobovaní vodou počas turistických
sezón, ktoré sú paradoxne zrejme väč-
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šou hrozbou sucha ako napríklad neúroda.
Na Slovensku podporné odborné
stanovisko k tejto iniciatíve sformuloval Slovenský hydrometeorologický
ústav nasledovne:
 Domnievame sa, že frekvencia výskytu sucha narastá. Aj keď pre krátkosť času nemáme pre toto tvrdenie dostatočne silný explicitný dôkaz, režim sucha za zhruba posledné štvrťstoročie tomu nasvedčuje.

Ilustračné foto

 Predpokladáme, že riziko výskytu sucha, jeho trvania a intenzity
sa na našom území bude aj naďalej
zvyšovať. Podobne predpokladáme,
že počet rokov, v ktorých sa súvisle vyskytne podpriemerná vodnosť
v povrchových tokoch taktiež môže
narastať.
Zvyšujúca sa frekvencia výskytu
a intenzity sucha v krajinách EÚ donútili viaceré európske inštitúcie a medzinárodné organizácie venovať zvýšenú
pozornosť tomuto fenoménu. Do riešenia problému nedostatku vody a su-

cha sa zapojil aj Global Water Partnership pre strednú a východnú Európu
(GWP CEE).
V rámci iniciatívy Water and Climate Programme GWP CEE vypracoval
v roku 2013 program zameraný na riešenie problematiky sucha pod názvom
Program integrovaného manažmentu sucha pre strednú a východnú Európu (Integrated Drought Management
Programme in Central and Eastern Europe (IDMP CEE)).
Súčasťou IDMP CEE bolo aj (v rámci aktivity 2.1) spracovanie Metodickej príručky pre prípravu plánov manažmentu sucha (Guidelines for
Drought Management Plans). Plán
manažmentu sucha predstavuje administratívny nástroj v stratégii znižovania rizika sucha presadzovaním plánovaných opatrení s cieľom zmierniť dôsledky sucha na spoločnosť.
Jedným z hlavných podkladov pre
vypracovanie metodického pokynu
bola slovenská prípadová štúdia, ktorej cieľom bolo vypracovať postupy
pre spracovanie kľúčových častí Plánu manažmentu sucha a poskytnúť tak
praktickú ukážku krokov, ktoré sú potrebné pre zavedenie efektívneho riadenia rizika sucha.
Špecifické ciele štúdie boli stanovené nasledovne:
 vybrať vhodné indikátory (meteorologické, hydrologické, poľnohospodárske) pre definovanie sucha
a jeho priebežné hodnotenie v čase
a priestore,
 pre vybrané indikátory sucha vyhodnotiť dostupné údaje z monitorovacej siete za roky 2011 a 2012,
ktoré boli označené ako stredne až
extrémne suché,
 na základe podrobného vyhodnotenia časovo priestorových údajov
z monitorovacej siete stanoviť prahové hodnoty pre jednotlivé indikátory a definovať rôzne štádia závažnosti sucha,
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 navrhnúť včasný varovný systém sucha,
 navrhnúť opatrenia pre každé štádium sucha s cieľom minimalizovať
dopady sucha,
 navrhnúť organizačnú štruktúru
manažmentu sucha,
 identifikovať nedostatky a neistoty,
ktoré bránia zavedeniu manažmentu rizika sucha,
 navrhnúť opatrenia na odstránenie
nedostatkov.
Pri vypracovaní štúdie boli zohľadnené nasledovné zásady:
 navrhované postupy sú v súlade
s európskou stratégiou riešenia sucha založenej na princípe riadenia
rizika sucha,
 riešenia sú v súlade s princípmi integrovaného riadenia sucha v kontexte Rámcovej smernice o vode,
 aplikované metodické postupy sú
v súlade s metodickým usmernením
EK pre vypracovanie plánov manažmentu sucha, ktoré bolo spracované v rámci Stratégie pre implementáciu Rámcovej smernice
o vode (RSV) a schválené riaditeľmi
pre vodu,
 štúdia bude súčasťou Národného
akčného programu Slovenskej republiky (NAP) v rámci boja proti suchu (UNCCD) ako strategický materiál identifikujúci príčiny a faktory
vedúce k vysušovaniu krajiny a k jej
následnej degradácii. Súčasťou
bude komplexné definovanie opatrení pre zlepšenie daného stavu.
V súlade s uvedeným metodickým
usmernením EK Plán manažmentu sucha má byť vypracovaný ako dodatočný plánovací dokument podľa článku 13.5 RSV a mal by sa stať súčasťou
plánu manažmentu povodí. Plán manažmentu sucha nie je povinný plánovací dokument, je však potrebné vypracovať ho vtedy, ak sa sucho považuje za relevantný problém, t. j. ak sa preukázala závažnosť výskytu sucha.
METODICKÁ PRÍRUČKA
PRE PRÍPRAVU PLÁNOV
MANAŽMENTU SUCHA
(GUIDELINES FOR DROUGHT
MANAGEMENT PLANS)
Základnou požiadavkou pri spracovaní metodickej príručky bolo, aby samotné plány manažmentu sucha a ich
implementácia boli v kontexte Rámcovej smernice o vode, a to ako súčasť
plánov manažmentu povodí.
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Všeobecný cieľ bol doplnený o konkrétne ciele:
 podporiť širšie prepojenie na systém integrovaného manažmentu
vôd v súlade s Rámcovou smernicou o vode, čo umožňuje lepšie pochopenie toho, ako integrovať manažment sucha do plánovania a vypracovania plánov manažmentu povodí,
 použiť metódu postupných krokov
pri vypracovaní plánov manažmentu sucha podľa Usmernenia WMO/
GWP a metodických pokynov EÚ,
 poskytnúť informácie o ďalších aspektoch súvisiacich s problematikou sucha, ktoré sú zahrnuté v Rámcovej smernici o vode: kvantitatívny stav, dlhodobé sucho a klimatická zmena.
V súlade s týmito konkrétnymi cieľmi bola Príručka rozdelená do šiestich
kapitol nasledovne:
ÚVOD
VŠEOBECNÝ RÁMEC
NÁRODNÁ POLITIKA MANAŽMENTU
SUCHA A PROCES PLÁNOVANIA
SÚVISIACE PROBLÉMY A OTÁZKY
ZÁVER A ODPORÚČANÉ NÁSLEDNÉ
OPATRENIA
REFERENCIE
Ďalej rozoberieme niektoré najzaujímavejšie časti z obsahu jednotlivých
kapitol.
V Úvode sa, okrem iného, opisuje aj
proces zostavovania príručky. Na vypracovaní príručky participoval širší tím odborníkov z regiónu strednej
a východnej Európy. Proces bol rozdelený do dvoch etáp.
Počas prvej etapy sa na Slovensku
spracovala prípadová štúdia ako praktický príklad toho, ako navrhnúť kľúčové prvky plánov manažmentu sucha,
poskytnúť metodiky hodnotenia sucha
a navrhnúť potrebné kroky pre plány
manažmentu sucha na národnej úrovni. Na posúdenie sa zvolil jeden historický výskyt sucha (v rokoch 2011 až
2012) a dostupné údaje zo súčasného
monitorovacieho systému Slovenska.
Pre celú krajinu sa navrhli kľúčové prvky plánov manažmentu sucha (t. j. indikátory sucha, prahové hodnoty, systém včasného varovania, program
opatrení a organizačná štruktúra). Slovenská správa z prípadovej štúdie je
k dispozícii na webových stránkach
Programu integrovaného manažmentu sucha pre strednú a východnú Európu (IDMP CEE).
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Súčasťou prvej etapy bolo aj prvé
kolo národných konzultačných dialógov, ktorých cieľom bolo otvoriť diskusiu medzi kľúčovými aktérmi v jednotlivých krajinách, ktorí sa zaoberajú
otázkami sucha na rôznych úrovniach
(ministerstvá a štátne agentúry, hydrometeorologické služby a vysoké školy,
poľnohospodári, domácnosti, energetické spoločnosti, rybári a ďalší). Prvé
kolo dialógov sa organizovalo v 10 krajinách strednej a východnej Európy
a zameralo sa na analýzu súčasného
stavu politiky týkajúcej sa sucha v jednotlivých krajinách.
Hlavným výstupom prvej etapy
bol Návrh Príručky pre plány manažmentu sucha, ktorý sa vypracoval
na základe národných skúseností Slovenska. Do úvahy sa však brali aj informácie a odporúčania od ostatných krajín, ktoré odzneli počas prvých konzultačných dialógov.
V druhej etape sa uskutočnilo druhé
kolo konzultačných dialógov v deviatich krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa zameralo na:
 zozbieranie národných praktických
skúseností a ostatných informácií
súvisiacich s plánovaním v oblasti
problematiky sucha v krátkych správach,
 spracovanie pripomienok, korektúr,
návrhov a dodatkov k návrhu Príručky podľa konkrétnych podmienok a skúseností krajín s plánovaním v oblasti problematiky sucha,
 príspevky k vypracovaniu finálnej
verzie Príručky, ktorá je zostavená
s ohľadom na podmienky regiónu
strednej a východnej Európy.
Do druhej kapitoly boli zahrnuté
tieto témy: Politický rámec, Koncepčný
rámec pre manažment sucha, Legislatívny rámec, Hlavné zásady a Definície.
Z nich sa chceme pristaviť pri Koncepčnom rámci pre manažment sucha,
ktorý by mal byť jasný a zrozumiteľný.
V súčasnosti sa aplikujú dva základné
prístupy:
Reaktívny prístup v krízovom manažmente – zahŕňa opatrenia a činnosti po začiatku a uvedomení si výskytu sucha. Tento prístup sa uplatňuje pri
riešení krízových situácií a často vedie
k neefektívnym technickým a ekonomickým riešeniam, pretože činnosti sa
vykonávajú v čase, ktorý je nedostatočný na vyhodnotenie optimálnych možností. Taktiež účasť zainteresovaných
strán je veľmi limitovaná.
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Proaktívny prístup v manažmente rizík sucha – zahŕňa všetky opatrenia, ktoré sa navrhli vopred a pri
ktorých sa využívajú vhodné nástroje plánovania a účasti zainteresovaných strán. Proaktívny prístup je založený na krátkodobých aj dlhodobých
opatreniach a obsahuje systémy monitorovania pre včasné upozornenie
na podmienky sucha. Proaktívny prístup znamená plánovanie nevyhnutných opatrení na prevenciu alebo minimalizáciu dôsledkov sucha v predstihu.
V súčasnosti väčšina krajín EÚ prechádza procesom zmeny prístupu od krízového manažmentu k manažmentu znižovania rizík sucha. V súvislosti s touto zmenou sa vypracovalo viacero metodických usmernení
založených na zásadách manažmentu rizika sucha. Zvyčajne sa prispôsobujú konkrétnym lokálnym alebo regionálnym podmienkam, napr. legislatívnym, administratívnym alebo prírodným).
Aby sa odstránili viaceré nedorozumenia pri používaní odbornej terminológie, konkrétne pre túto príručku odborníci v rámci IDMP CEE navrhli, spracovali a odsúhlasili 30 definícií. Dve
z nich: sucho a nedostatok vody boli
spracované na úrovni EÚ.
Tretia kapitola je kľúčovou časťou tohto dokumentu. Poskytuje návod na vypracovanie a implementáciu politiky manažmentu sucha založenej na koncepcii znižovania rizík
spojených s výskytom sucha. Plán manažmentu sucha je administratívny nástroj, podľa ktorého sa má vykonávať
národná politika v oblasti sucha.
Na vypracovanie politiky v oblasti sucha a vypracovanie plánu manažmentu sucha sa odporúča uplatňovať prístup krokovej metódy, ktorý sa
uvádza vo WMO/GWP IDMP Usmernení pre národnú politiku manažmentu sucha. Ide o týchto sedem krokov:
Krok 1 – Vypracovanie stratégie pre
problematiku sucha a ustanovenie Komisie pre sucho
Krok 2 – Definovanie cieľov politiky
manažmentu sucha na základe rizík
Krok 3 – Vytvorenie databázy údajov pre plán manažmentu sucha
Krok 4 – Vypracovanie/aktualizácia
plánu manažmentu sucha
Krok 5 – Zverejnenie plánu manažmentu sucha s možnou účasťou verejnosti
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Krok 6 – Vypracovanie vedeckého
a výskumného programu
Krok 7 – Vypracovanie vzdelávacieho programu
Krátko sa zastavíme pri kroku 3 a 4.
Manažment sucha závisí od údajov,
ktoré umožňujú charakterizovať podmienky sucha a kvantifikovať jeho intenzitu. Teda tretí krok by mal obsahovať:
 definovanie potrebných údajov pre
vypracovanie DMP,
 analýzu existujúceho systému zberu údajov, ktorý by sa mohol používať pre posudzovanie rizík sucha
a jeho dôsledkov a analýza dostupnosti údajov,
 identifikáciu chýbajúcich údajov
a návrh zmeny existujúcich systémov distribúcie údajov a informácií.
Potrebné údaje pre vypracovanie
plánu manažmentu sucha je možné
rozdeliť do kategórií:
 meteorologické údaje (napr. teplota, zrážky, snehová pokrývka) – na kvantitatívne vyhodnotenie klimatických anomálií z hľadiska intenzity, priestorového rozsahu a frekvencie a na charakterizáciu
meteorologického sucha,
 hydrologické údaje (napr. hydrologický režim, množstvo vody v nádržiach, odtok vody z nádrží, výdatnosť prameňov, hladina podzemných vôd) – na kvantifikáciu dopadov meteorologického sucha
na množstvo vody v útvaroch podzemných vôd a povrchových vôd
a na kvalitu vody (napr. ekologický
stav),
 pôdohospodárske údaje (deficit
vlhkosti pôdy) – na posúdenie priamych dôsledkov meteorologického
sucha na zásobu vody v pôde,
 údaje o účinkoch na životné prostredie – napríklad úmrtnosť rýb, dopad na mokrade (napr. územia Natura 2000), strata biodiverzity a riziko lesných požiarov,
 sociálno-ekonomické – na posúdenie napríklad dôsledkov na domácnosti, priemysel, výrobu energie,
dopravu, rekreáciu a turizmus a využívanie vody,
 údaje o zásobovaní pitnou vodou –
napríklad potreba vody, dostupnosť
vody, existujúca vodárenská infraštruktúra a nedostatok vody.
Krok 4 pozostáva z nasledovnej postupnosti:

1. Definovanie obsahu plánu manažmentu sucha
2. Charakterizácia a zhodnotenie historického výskytu sucha
3. Vytvorenie indikátorov a prahových
hodnôt pre klasifikáciu sucha
4. Zavedenie systému včasného varovania
5. Vytvorenie programu opatrení
6. Zavedenie organizačného rámca
pre vypracovanie, implementáciu
a aktualizáciu plánu manažmentu
sucha
7. Identifikácia nedostatkov a neistôt
Vo štvrtej kapitole sa ako súvisiace
problémy a otázky uvádzajú:
Kvantitatívne aspekty podzemných
vôd
Dlhotrvajúce suchá
Aspekty súvisiace s klimatickými zmenami
Piata záverečná kapitola prináša
odporúčania zhrnuté do dvoch bodov:
 na národnej úrovni – analyzovať súčasnú stratégiu manažmentu sucha, zisťovať hlavné nedostatky a neistoty a navrhovať akčný plán
nevyhnutných zmien v národnej
stratégii manažmentu sucha,
 na regionálnej úrovni – odštartovať projekty a iniciatívy, ktoré zosúladia metódy používané pri vypracovaní hlavných prvkov plánov manažmentu sucha (napr. systém indikátorov, klasifikácia štádií sucha,
prahové hodnoty, včasné varovanie) a vytvorenie regionálnych výskumných programov (napr. kvantitatívne otázky, zmeny klímy).
ZHRNUTIE
Čitateľom VS sme stručne predstavili Metodickú príručku pre prípravu plánov manažmentu sucha tak,
ako ju zostavil tím odborníkov z Bulharska, Českej republiky, Litvy, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska, Slovenskej republiky, Slovinska a Ukrajiny.
Základné spracovanie príručky je v jazyku anglickom, už dnes sa však môžeme stretnúť s jej viacerými prekladmi do jazykov: slovenského, maďarského, rumunského, ukrajinského, litovského). Úplné znenie príručky možno nájsť
na http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/
gwp-cee-in-action/news-and-activities/Step-by-step-guidance-towards-Drought-Management-Plans/
Foto:
GWP CEE/Muller, drought pic
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Projekty na podporu ochrany vôd v Gruzínsku
Andrea Vranovská, Peter Rončák
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ochrana vodných zdrojov a ich racionálne využívanie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny sa stáva globálnym problémom. Zabezpečiť
ich kvalitu a dostatočné množstvo pre
trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti
a vodné ekosystémy je potrebné chápať v širšom kontexte, nie čisto regionálne.
V tejto súvislosti v rámci medzinárodnej rozvojovej pomoci Slovenskej
republiky pre krajiny Východného partnerstva1 spolupracuje Výskumný ústav
vodného hospodárstva na projektoch
týkajúcich sa ochrany vôd v Gruzínsku.
V rokoch 2014 až 2016 prebiehajú ak-

ky riadenú spoločnosť, vodné hospodárstvo a ochranu životného prostredia nevynímajúc. V súčasnosti Gruzínsko urobilo niekoľko významných
krokov a opatrení v oblasti vodohospodárskej politiky. V snahe o užšiu integráciu s Európskou Úniou (EÚ), Gruzínsko podpísalo v roku 2006 „European Neighbourhood Policy Action Plan
(2006)“ a v roku 2014 Asociačnú zmluvu s EÚ. Naviac bola spracovaná Národná stratégia vodnej politiky, ktorá je založená na princípoch Rámcovej
smernice EÚ o vodách (2000/60/ES).
Národná legislatíva stimuluje riadenie
vodných zdrojov na princípe povodí,

Návrh lokalizácie vodomernej stanice v povodí rieky Stori (Lechuri)

tivity na projekte „Posilnenie procesu
ochrany vôd cez kontrolu vypúšťania
odpadových vôd a monitoringu rizikových vodných útvarov v Gruzínsku“,
ktorého gruzínskym partnerom je Národná agentúra životného prostredia
v Tbilisi.
Po rozpade Sovietskeho zväzu prešlo Gruzínsko zložitým obdobím a v súčasnosti sa nachádza vo fáze prechodu
na trhové hospodárstvo a demokratic-

Foto: Ing. Peter Rončák, CSc.

ich ochranu a racionálne využívanie.
Vzhľadom na decentralizovaný spôsob zdieľania kompetencií k rozhodovaniu o nakladaní s vodnými zdrojmi v Gruzínsku, ktorým sa zaoberajú
4 ministerstvá, je pre zvládnutie tohto procesu dôležité mať dostatočné
množstvo údajov a informácií v požadovanej kvalite. Diverzifikované kompetencie, ktoré sa týkajú rozhodovacieho procesu vo vodnom hospodár-

stve a ochrane prírodného prostredia
spôsobujú nesúlad pri vydávaní povolení na činnosti majúce vplyv na vodné
zdroje a hlavne znižujú účinnosť kontroly a v niektorých prípadoch aj jej vykonateľnosť.
Postupný pozitívny trend rozširovania priemyselnej a poľnohospodárskej výroby má za následok stúpajúci
podiel vypúšťaných kontaminovaných
odpadových vôd do povrchových tokov, ktoré následne negatívne ovplyvňujú aj kvalitu podzemných vôd. Preto
práve cieľ projektu, zameraný na posilnenie procesu ochrany vôd cez kontrolu vypúšťania odpadových vôd a monitoringu rizikových vodných útvarov (úseky riek, ktoré nespĺňajú environmentálne ciele kvality vody ako ich
definuje Rámcová smernica o vodách)
v Gruzínsku je v súčasnosti vysoko aktuálny.
Naviac hodnotenie kvality a kvantity vodných zdrojov sa opiera o obmedzený počet nameraných údajov (stále sa najviac využívajú historické údaje) a o ich nízku kvalitatívnu úroveň.
Nakoľko v minulosti boli všetky namerané údaje, ktoré sa týkajú kvantity
a kvality povrchových vôd archivované v Moskve, v súčasnom období v databáze chýbajú. Deficit relevantných
údajov o stave vodných zdrojov má
za následok, že v niektorých častiach
krajiny sú vodné zdroje vyčerpávané
viac ako je ich prirodzené dopĺňanie.
Toto môže, tak vplyvom nesprávnych
rozhodnutí ako aj vplyvom už prejavujúcich sa dopadov klimatickej zmeny spôsobiť problémy nielen v samotnom Gruzínsku, ale aj na cezhraničnej
úrovni.
Preto boli špecifické ciele projektu
stanovené tak, aby bola zlepšená kontrolná činnosť inšpekcie v oblasti ochrany vôd v Gruzínsku v súlade s vodnou

1 Východné partnerstvo je projektom Európskej únie, ktorý zahŕňa Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Hlavným cieľom projektu je politické pridruženie a hospodárska integrácia východných partnerov s EÚ. Napĺňanie tohto cieľa vychádza zo vzájomných záväzkov týkajúcich sa právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, rešpektovania a ochrany menšín, dodržiavania ľudských práv, udržateľného rozvoja a zásad trhového hospodárstva.
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politikou EÚ a spracovaná metodika
pre operatívny monitoring rizikových
vodných útvarov v Gruzínsku z hľadiska dosiahnutia environmentálnych cieľov kvality v súlade s Rámcovou smernicou EÚ o vodách. Aktivity projektu sú
zamerané na analýzu súčasného stavu výkonu kontrolnej činnosti inšpekciou životného prostredia v oblasti vôd
v Gruzínsku a identifikáciu potrieb pre
jej harmonizáciu s politikou EÚ. Práve
identifikácia potrieb gruzínskej strany
slúžila ako podklad pre vypracovanie
ďalších dokumentov potrebných pre
výkon kontrolnej činnosti. Bol spracovaný „Metodický pokyn pre výkon kontroly v bodoch zdrojov znečistenia a plnenia vydaných povolení štátnou správou“. Metodický pokyn bol spracovaný na základe požiadaviek, ktoré sú
definované v právnych predpisoch EÚ
a poznatkov z činnosti kontrolných orgánov SR a ďalších štátov EÚ. Súčasťou

Návšteva Gruzínskych expertov vo VÚVH

tohto pokynu je taktiež aj „Zoznam rizikových bodových zdrojov znečistenia (priemysel, vrátane banskej činnosti)“ a „Protokol znečistenia pre priemyselné zdroje znečistenia“. V ďalšom
kroku bol pripravený návrh schémy komunikácie medzi inšpekciou životného prostredia v oblasti vôd s orgánmi
štátnej (Ministerstvá, Regionálne úrady a Mestské úrady) a verejnej správy
(NEA, poľnohospodárska správa a iné),
ktoré sa podieľajú na procese vydávania povolení na nakladanie s vodami
v Gruzínsku. V Návrhu sú uvedené jednak inštitúcie, ktoré je potrebné zahrnúť pre zhromažďovanie údajov a informácií pre inšpekciu, formát údajov
a taktiež frekvencia a forma komunikácie (návrh prepojenia existujúcich informačných systémov inštitúcií). Pre pilotné územie povodia rieky Mashavera

8

Odber vzoriek v povodí rieky Mashavera
Foto: Ing. Peter Rončák, CSc

bol spracovaný prvý návrh „Metodiky
pre systém operatívneho monitoringu
rizikových vodných útvarov“. Metodika je spracovaná na základe požiadaviek, ktoré sú definované v právnych

Foto: RNDr. Andrea Vranovská, PhD.

predpisoch EÚ a poznatkov v SR. Hoci
metodika zohľadňuje súčasný stav v pilotnom území, je koncipovaná tak, aby
bola s menšími doplnkami aplikovateľná na celé územie Gruzínska. V zmysle navrhnutej metodiky bolo v pilotnom území povodia rieky Mashavera odobratých 12 kontrolných vzoriek
vody z rizikových vodných útvarov. Lokalizácia odberných miest bola identifikovaná v predchádzajúcej fáze. Vo
vzorkách boli analyzované biologické, hydromorfologické a fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody.
Nadväzujúc na dlhodobú spoluprácu a dobré vzťahy s gruzínskym partnerom sa uskutočnili študijné cesty gruzínskych expertov na Slovensko. Cieľom návštev bolo zoznámenie sa s metodikou odberu vzoriek, prístrojovým
vybavením a analytickými metódami

používanými na Slovensku a ich aplikácia na podmienky Gruzínska. Profesijné zameranie expertov sa týkalo najmä
oblasti vzorkovania, hydrológie, hydrobiológie, fyzikálno-chemických analýz
a s tým súvisiacim prístrojovým vybavením. V rámci programu sa zoznámili s monitorovacími stanicami Slovenského hydrometeorologického ústavu a spolu s pracovníkmi Slovenskej
technickej univerzity diskutovali o hydromorfologických zmenách v tokoch,
meraní a ukladaní údajov a databázach
potrebných pre spracovanie správ pre
EÚ. Zároveň sa zoznámili so systémom
monitorovania, reportovania a vzájomnej komunikácii inštitúcií SR zahrnutých do kontrolnej činnosti v oblasti
nakladania s vodami a monitoringu povrchových vôd a inštitucionálneho zabezpečenia kontroly vôd (Inšpekcia životného prostredia, VÚVH, SHMÚ).
Projekt má ambíciu vyplniť chýbajúce postupy pri ochrane vôd v Gruzínsku ako je celkové zlepšenie funkčnosti kontrolnej činnosti Inšpekcie životného prostredia Gruzínska v oblasti ochrany vôd a systému komunikácie
s orgánmi štátnej a verejnej správy
na národnej a regionálnej úrovni, ale aj
zlepšenie systému operatívneho monitoringu povrchových vôd pre rizikové
vodné útvary a poskytovanie presných
a správnych informácií pre relevantné
kontrolné orgány v Gruzínsku.
Riešenie vyššie uvedeného projektu
nadväzuje na dlhoročnú plodnú spoluprácu s gruzínskymi partnermi pri
podpore implementácie Smernice EÚ
o hodnotení a manažmente povodňových rizík v Gruzínsku. Toto umožnilo jednak presnú identifikáciu ohrozených oblastí, ako aj prijatie nevyhnutných opatrení na zmiernenie dôsledkov
povodní v Gruzínsku, hlavne tvorbu
a vydávanie včasných a presných hydrologických predpovedí a výstrah.
Už dnes je zrejmé, že pomoc a práca
slovenských expertov je u gruzínskeho
partnera vysoko cenená a pripravené
materiály sú v plnej miere aplikovateľné na podmienky Gruzínska. Dosiahnuté výsledky riešených projektov poukazujú na vzájomnú úspešnú spoluprácu, ktorá bude pokračovať aj v budúcnosti.
Príspevok bol spracovaný na základe výsledkov z riešenia projektov financovaných Slovenskou agentúrou
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.
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Medzinárodná konferencia o efektívnom využívaní
vodných zdrojov v podmienkach prebiehajúcej
klimatickej zmeny (sucho a nedostatky vody)
Pod záštitou Stratégie EÚ pre Dunajský región, Prioritnej oblasti 4 „Obnoviť a udržať kvalitu vôd“, ktorej spolukoordinátorom je Slovenská republika,
je naplánované zorganizovanie medzinárodnej konferencie „Efektívne využívanie vodných zdrojov v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny
(sucho a nedostatky vody)“. Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. – 18. mája
2016 v Bratislave.
Téma konferencie úzko korešponduje s témou slovenského predsedníctva pre oblasť vôd v riadení makroregionálnej stratégie – Stratégie EÚ pre Dunajský región. Hlavným cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť
o racionálnom využívaní vodných zdrojov a o stave ich ochrany v Dunajskom
regióne. Je zameraná na opatrenia zabezpečujúce dostatok vody v potrebnej
kvalite a množstve pre trvalo udržateľný
rozvoj regiónu a ekosystémy s ohľadom
na prebiehajúcu klimatickú zmenu, najmä sucho a nedostatky vody.
Prioritou slovenského predsedníctva
v rámci tejto témy je:
 Ochrana vodných zdrojov a integrované udržateľné vodné hospodárstvo
so zabezpečením trvalej udržateľnosti vodohospodárskych služieb najmä:
zásobovanie obyvateľstva pitnou vo-












dou, úprava vody na pitné účely, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd s podpornými nástrojmi monitorovania a hodnotenia vôd;
Zabezpečenie ochrany životného prostredia v súvislosti s riešením otázok
spojených s environmentálnymi rizikami a ich vplyvom na vodné hospodárstvo;
Opatrenia na adaptáciu na klimatickú zmenu vo vzťahu k vodnému hospodárstvu: stále aktuálnejšou sa stáva problematika výskytu sucha, protipovodňová ochrana a ich zintenzívnené frekvencie výskytov a možný dopad
na samočistiacu schopnosť tokov;
Podpora zavádzania nových technológií vo vodnom hospodárstve;
Regulovanie vodných pomerov
a opatrenia na reguláciu odtoku, jeho
akumuláciu v čase prebytku s následným využívaním v čase nedostatku;
Podpora razantnejšej aplikácie politiky ochrany životného prostredia
do ostatných oblastí politík a riešenie
otázok medzirezortného charakteru,
najmä pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja (vzduch, voda, pôda);
Voda a poľnohospodárstvo (opatrenia na úrovni fariem, zelené platby – nová poľnohospodárska politika
od roku 2014);

 Voda a krajina (opatrenia na elimináciu dopadov hydrologických extrémov na životné prostredie, kultúrne
dedičstvo, hospodársku činnosť a život človeka so spoluúčasťou riešenia
medzisektorového charakteru s politikami iných rezortov).
Zámerom konferencie je upozorniť na pálčivé problémy prezentované v rámci jednotlivých sekcií venovaných legislatíve a ochrane vodných
zdrojov, meteorologickému a hydrologickému suchu, prejavom sucha
v praxi, vode a zdraviu a opatreniam
proti suchu.
Na konferencii je plánovaná, okrem
slovenských renomovaných organizácií, aj účasť medzinárodne uznávaných
subjektov ako ICPDR (Medzinárodná
komisia pre ochranu Dunaja), JRC (Joint Research Centre), EEA (European
Environmental Agency), GWP (Global
Water Partnership) a iné.
Závery konferencie budú prezentované na konferencii ministrov 11. a 12.
júla 2016, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky a bude tematicky zameraná
na vodu.
Na konferenciu Vás srdečne pozývame.

Humor

Teda takto som si Svetový deň vody nepredstavoval!
PhDr. Peter Gossányi
3 – 4 2016
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Efektívne znižovanie difúzneho znečisťovania
vôd živinami z využívania poľnohospodárskej
pôdy v podmienkach Slovenska
Ing. Radoslav Bujnovský, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Difúzne znečisťovanie vôd z poľnohospodárstva ostáva naďalej významný environmentálny problém [5].
V podmienkach Slovenska, v rámci medzinárodného povodia rieky Dunaj, sa
uvedený sektor podieľa 55 % na celkových emisiách dusíka a 40 % na celkových emisiách fosforu do povrchových
vôd s tým, že v absolútnych množstvách emisií týchto živín je zaznamenávaný mierny pokles.
Dosahovanie environmentálnych
cieľov Rámcovej smernice o vode (RSV)
predpokladá návrh a realizáciu environmentálne účinných a ekonomicky
efektívnych opatrení. V zmysle článku 11 RSV sa jedná o základné a doplnkové opatrenia. Ako uvádza dokument Európskej komisie „Rámcová
smernica o vode a smernica o povodniach: opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vody v EÚ a zníženie povodňových rizík, KOM(2015) 120“, napriek
určitému pokroku pri znižovaní spotreby minerálnych hnojív stále pretrvávajú mnohé nedostatky v základných
opatreniach, ktoré zaviedli členské štáty s cieľom znižovať tlak z poľnohospodárstva, vrátane nedostatku opatrení na kontrolu emisií fosfátov a dusičnanov mimo pásiem ohrozených
dusičnanmi uvedených v Smernici
Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991
o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
(dusičnanovej smernici). Výrazné zlepšenie stavu vôd možno dosiahnuť len
prostredníctvom povinných základných opatrení.
Výber preventívnych prípadne regulačných opatrení na udržanie, resp.
zlepšenie kvality vôd zohľadňuje tak
environmentálnu účinnosť konkrétnych opatrení vo vzťahu k zníženiu
emisií, resp. zlepšenia stavu vôd ako
aj ekonomickú efektívnosť odporúča-
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ných opatrení, ktorá patrí medzi základné kritériá prioritizácie opatrení,
najmä doplnkových.
REGULÁCIA VSTUPOV ŽIVÍN
A ICH NADBYTKU – ŠTANDARDNÁ
ZDROJOVO ORIENTOVANÁ PRAX
Pri znižovaní neproduktívnych strát
živín do vôd a zlepšovaní stavu vôd
sa v krajinách a regiónoch EÚ s intenzívnym poľnohospodárstvom uvažuje aj s možnosťou zníženia ich spotreby

Z environmentálneho hľadiska,
v podmienkach Slovenska spotreba
dusíka a fosforu v priemyselných hnojivách (Tab. 1), ako aj bilancia uvedených
živín na celoštátnej úrovni je pomerne priaznivá. Podobne aj stavy hospodárskych zvierat zaznamenali od roku
1990 výrazný pokles (Tab. 2). Napriek
nárastu spotreby dusíka v priemyselných hnojivách v poslednom desaťročí priemerná spotreba dusíka v období 2012 – 2014 predstavovala približne

Využívanie poľnohospodárskej pôdy sa podieľa na eutrofizácii povrchových vôd
Foto: RNDr. Vladimír Píš, PhD.

v aplikovaných hnojivách tak, aby bilancia príslušných živín, vo väzbe na straty
dusíka, bola environmentálne akceptovateľná.

50 % spotreby tejto živiny v roku 1990.
V prípade fosforu je situácia ešte priaznivejšia. Priemerná spotreba fosforu v priemyselných hnojivách v obdo-
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Tab. 1 Vývoj spotreby dusíka a fosforu v priemyselných hnojivách
Rok/obdobie

Dusíkaté hnojivá (tis. t N)

Fosforečné hnojivá (tis. t P)

1990

222,3

73,2

Priemer za roky 2004 – 2007

82,2

7,8

Priemer za roky 2008 – 2011

86,2

6,7

Priemer za roky 2012 – 2014

110,1

9,0

Porovnanie priemeru 2012 – 2014 s rokom 1990

0,50

0,12

Tab. 2 Vývoj stavu hospodárskych zvierat (tis. ks)
Druh hospodárskych zvierat
Rok/obdobie
1990

Hovädzí
dobytok

Ošípané

Hydina

Ovce,
kozy

1 563,1

2 520,5

16 477,8

610,7

Priemer 2004 – 2007

519,4

1 078,6

13 428,9

369,1

Priemer 2008 – 2011

472,8

689,3

12 294,7

417,2

Priemer 2012 – 2014

467,8

636,8

11 770,9

435,4

Porovnanie priemeru 2012 – 2014 s rokom 1990

0,30

0,25

0,71

0,71

bí 2012 – 2014 predstavovala približne
12 % spotreby tejto živiny v roku 1990.
Pri porovnaní stavov hospodárskych zvierat v období 2012 – 2014
s rokom 1990 možno konštatovať trvalý pokles stavov všetkých druhov hospodárskych zvierat, predovšetkým hovädzieho dobytka (-70 %) a ošípaných
(-75 %). Pokles stavov hydiny a oviec/
kôz je menší (-29 %). Uvedené znamená markantný pokles záťaže prostredia
od roku 1990 zo strany živočíšnej výroby, pričom mierny nárast stavov oviec
a kôz nič nemení na tejto skutočnosti.
Priemerná ročná záťaž pôdy dusíkom
z hospodárskych hnojív v období 2012
– 2014 predstavovala približne 20 kg.
ha-1.
V období 2012 – 2014 bilancia dusíka na celoštátnej úrovni nepresiahla 50
kg.ha-1 a bilancia fosforu v rovnakom
období bola prevažne negatívna, čo
znamená že odber fosforu v zberaných
komoditách je väčší, než prísun tejto
živiny v hnojivách, v dôsledku čo dochádza k postupnému poklesu obsahu prístupného P v pôde. V prípade vysokého obsahu prístupného P v pôde
možno negatívnu bilanciu tejto živiny
vnímať pozitívne.
Relatívne environmentálne priaznivý stav spotreby živín a ich bilancie
na Slovensku potvrdzuje aj štúdia autorov Buckwell et al. [2], z ktorej vyplýva, že Slovensko sa v rámci EÚ zaraďuje ku krajinám s najvyšším potenciálom
udržateľnej intenzifikácie poľnohospodárstva.
Ako uvádzajú Redman et al. [8],
v podmienkach Slovenska, podobne
3 – 4 2016

ako vo väčšine v krajín strednej a východnej Európy, zníženie záťaže prostredia živinami a súvisiaca extenzifikácia poľnohospodárstva po roku 1990
boli viac dôsledkom ekonomických
problémov v poľnohospodárstve než
zvyšovaním environmentálneho povedomia farmárov.
Napriek relatívne pozitívnemu stavu spotreby dusíka a fosforu v priemyselných hnojivách na celoštátnej úrovni, vrátane bilancie týchto živín, treba
pripomenúť, že nadmerná záťaž pôdy
živinami má aj v podmienkach Slovenska regionálny a lokálny charakter [3].
Znižovanie bilančného prebytku živín je žiadúce z pohľadu viacerých krajín EÚ. Tak napríklad v podmienkach
Nemecka sa uvažuje s cieľovou hodnotou bilančného prebytku dusíka
na úrovni 60 kg.ha-1 a v podmienkach
Poľska 50 kg.ha-1, čo v podmienkach
Slovenska môže byť problémom v prípade intenzívne hospodáriacich poľnohospodárskych podnikov. Podobne,
v súvislosti so znižovaním eutrofizácie
povrchových vôd, sú v niektorých krajinách EÚ zavádzané cieľové hodnoty
bilančného prebytku fosforu na úrovni
približne 20 kg.ha-1.
Dosahovanie bilančne vyrovnaného
hnojenia predpokladá zosúlaďovanie
aplikácie dusíkatých hnojív s príjmovou kapacitou porastu pestovaných
plodín a zohľadňovanie všetkých dostupných zdrojov živín pre danú plodinu.
Opatrenia na znižovanie strát živín
z poľnohospodárskej pôdy do vôd [napr.
3,7,9] zvyčajne presahujú rámec regulá-

Vodohospodársky spravodajca

cie intenzity hnojenia a zahrňujú aj aspekt dostatočných skladovacích kapacít
na hospodárske hnojivá, zvýšenia efektívnosti využitia živín z aplikovaných
hnojív (najmä hospodárskych) prostredníctvom voľby termínu a spôsobu
ich aplikácie, ako aj uplatňovania protieróznych opatrení (vrátane pestovania medziplodín, vytvorenia a udržovania zasakovacích pásov pozdĺž vodných
tokov). K navrhovaným opatreniam
na zníženie neproduktívnych strát živín
patrí aj prechod na systém ekologického poľnohospodárstva a zmena využitia pôdy (zmena ornej pôdy na nehnojené trávne porasty alebo na extenzívne využívané pasienky).
V zmysle článku 11 RSV, k opatreniam znižujúcim difúzne znečisťovanie
podzemných vôd sa zaraďujú základné
opatrenia, zahrňujúce najmä:
 požiadavky vyplývajúce z legislatívy
EÚ (čl. 11.3 a),
 opatrenia pre plnenie požiadaviek
článku 7 RSV vrátane opatrení na zabezpečenie takej kvality vody, aby
sa znížila miera potrebnej úpravy pri
výrobe pitnej vody (čl. 11.3 d),
 opatrenia na prevenciu alebo reguláciu vstupu znečisťujúcich látok z difúznych zdrojov, ktoré môžu
spôsobiť znečistenie vôd (čl. 11.3 h).
Primárnym nástrojom na realizáciu
potrebných opatrení je akčný program
(program poľnohospodárskych činností) vo vymedzených zraniteľných
oblastiach (ZO). Revidovaný program
poľnohospodárskych činností je uvedený v zákone č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (zákon č. 394/2015 Z. z.) a zahrňuje obdobie zákazu aplikácie hnojív s obsahom
dusíka, skladovacie kapacity pre hospodárske hnojivá, podmienky aplikácie hnojív počas vegetácie (vrátane limitu aplikácie dusíka v hospodárskych
hnojivách 170 kg.ha-1.rok-1). Uvedené
opatrenia regulujú nielen samotnú intenzitu hnojenia vzhľadom k požiadavkám pestovaných plodín, ale aj podmienky aplikácie.
Opatrenia na znižovanie difúzneho
znečisťovania živinami mimo ZO špecifikuje zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
Doplnkové opatrenia v zmysle RSV
sú spravidla zakomponované v rámci Programu rozvoja vidieka SR (PRV).
V období 2014 – 2020 sú z pohľadu
ochrany vôd zaujímavé nasledovné
opatrenia:
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a) Agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie (najmä multifunkčné okraje
polí – biopásy na ornej pôde a ochrana
vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov),
b) Ekologické poľnohospodárstvo,
v rámci ktorého je používanie hnojív
a pesticídov obmedzené, resp. zakázané, a samozrejme
c) Investície do hmotného majetku
(výstavba, rekonštrukcia a oprava hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp
na tekuté hospodárske hnojivá).
Čo sa týka znižovania difúzneho
znečisťovania vôd fosforom z poľnohospodárskej pôdy, v podmienkach

a fosforu nemusí byť vždy postačujúca pre efektívne znižovanie strát týchto živín a následne pre znižovanie eutrofizácie povrchových vôd.
INTEGRÁCIA ZDROJOV ŽIVÍN
A PODMIENOK ICH TRANSPORTU
– ZLEPŠENIE PRIESTOROVEJ
ALOKÁCIE OPATRENÍ
Problém difúzneho znečisťovania
vôd možno efektívne riešiť len v mieste jeho vzniku. Efektívnosť opatrení
na znižovanie difúzneho znečistenia
vôd živinami je podmienená ich alokáciou do tých oblastí, ktoré najviac pri-

mi vysoké riziko znečistenia podzemných vôd zlúčeninami dusíka sa vyskytuje na 47 % výmery poľnohospodárskej pôdy Slovenska. V prípade fosforu
to predstavuje 33 % výmery.
Ako uvádzajú Fraters et al. [4], výsledky monitoringu vôd síce môžu indikovať pokles koncentrácie dusičnanov, no z pohľadu hodnotenia prijatých opatrení je potrebné zistiť, či
pokles bol dosiahnutý v dôsledku implementácie Akčných programov alebo v dôsledku iných faktorov.
Opatrenia na zníženie difúzneho
znečisťovania vôd sú zvyčajne oriento-

Obr. 1 Priestorová distribúcia doby zdržania zrážkovej vody v pôde

Slovenska nie sú dosiaľ prijaté osobitné opatrenia, čo do istej miery možno odôvodniť dlhodobou negatívnou
bilanciou tejto živiny v pôde, ktorá sa
prejavuje postupným poklesom obsahu prístupného P v pôde zisťovaného v rámci agrochemického skúšania
pôd [1]. Okrem regulácie dávok fosforu
v priemyselných hnojivách s prihliadnutím na obsah prístupného P v pôde
a množstvo fosforu aplikovaného
v hospodárskych hnojivách je potrebné venovať pozornosť aj uplatňovaniu
protieróznych opatrení na svahovitých
pozemkoch v blízkosti vodných tokov,
čo vyplýva z požiadaviek národnej legislatívy (zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Štandardná prax v oblasti regulácie
intenzity vstupov a nadbytku dusíka
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spievajú k emisiám týchto živín. Jedná
sa o kritické, resp. rizikové oblasti. Koncept kritických oblastí v podstate predstavuje prienik dvoch druhov priestorových informácií a to záťaže poľnohospodárskej pôdy živinami a podmienok ich transportu do vôd. Kým
v prípade znečisťovania podzemných
vôd dusíkom sa zohľadňuje zraniteľnosť, resp. priepustnosť pôdy a príslušného horninového podložia [6], v prípade znečisťovania povrchových vôd
fosforom (a následne ich eutrofizácie)
sú to hydrologické a geomorfologické
faktory ovplyvňujúce transportné procesy v rámci daného povodia, predovšetkým erózia pôdy, povrchový odtok
a podpovrchový odtok [10].
Na základe doterajšieho hodnotenia
možno konštatovať, že stredné až veľ-

vané na znižovanie emisií látok do vôd
než na znižovanie koncentrácie príslušných látok vo vode, resp. dosahovanie
želaného environmentálneho stavu
[11], čo je podmienené aj pôsobením
času reakcie vodného útvaru na účinky opatrení, ktorý sa pohybuje od niekoľkých rokov až po desiatky rokov.
Uvedený stav neposkytuje dostatočnú
spätnú väzbu tým, ktorí opatrenia prijímajú (štátnej správe) ako aj tým, ktorí
tieto opatrenia realizujú (poľnohospodárom).
V nížinných oblastiach Slovenska
doba prejavenia sa zmien vstupu dusíka do podzemnej vody vyplavením
z pôdy, ktorá je odhadovaná dobou
zdržania zrážkovej vody (efektívnych
zrážok) v pôde, bežne presahuje obdobie jedného roka (Obr. 1).
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Tab. 2 Odhad efektívnosti nákladov vybraných opatrení
(v rámci PRV 2007 – 2013)
Zníženie bilancie dusíka
(kg.ha-1)

Ekonomická
efektívnosť
(EUR.kg-1 N)

1. Základná podpora – orná pôda

15 (0 – 30)

3,67

2. Integrovaná produkcia vo vinohradníctve

10 (0 – 20)

53,40

3. Ekologické poľnohospodárstvo – orná pôda (po konverzii)

30 (10 – 50)

19,00

4. Ekologické poľnohospodárstvo – ovocné sady a vinohrady (po konverzii)

20 (10 – 30)

28,50

5. Ekologické poľnohospodárstvo – TTP (po konverzii)

10 (0 – 20)

8,20

Názov opatrenia
Zníženie vstupov dusíka

Regulovanie vstupov dusíka na základe výsledkov analýz pôdy a rastlín
6. Integrovaná produkcia zeleniny

15 (5 – 25)

21,10

7. Pôdo-ochranné opatrenia – znižovanie erózie na ornej pôde
(stabilizačný osevný postup)

15 (10 – 30)

8,93

8. Pôdo-ochranné opatrenia – znižovanie erózie vo vinohradoch

10 (0 – 20)

7,50

9. Pôdo-ochranné opatrenia – znižovanie erózie v ovocných sadoch

10 (0 – 20)

6,80

10. Zatrávňovanie ornej pôdy

35 (20 – 50)

3,51

Regulovanie procesov transportu živín

Uvedený druh informácie je podkladom pre spresnenie strát dusíka vyplavením a súčasne je istým argumentom
pre zdôvodnenie environmentálnej
účinnosti opatrení vo vzťahu k znižovaniu obsahu dusičnanov v podzemných vodách.
EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ
ODPORÚČANÝCH OPATRENÍ
V zmysle prílohy III písm. b RSV je
potrebné vykonať aj ekonomickú analýzu pre posúdenie nákladovo najefektívnejšej kombinácie opatrení, ktoré
majú byť zahrnuté do programu opatrení podľa článku 11 na základe odhadov potenciálnych nákladov na takéPOUŽITÁ LITERATÚRA:
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cia v rámci poľnohospodárskej pôdy
v príslušnom povodí, ktorá je rozhodujúca z hľadiska zlepšovania stavu
vôd, nebola podmieňovaná týmto aspektom ochrany.
Tak napríklad opatrenie „Ekologické poľnohospodárstvo“ bolo/je orientované tak do zraniteľných oblastí, ako aj mimo zraniteľných oblastí.
Mimo zraniteľných oblastí, realizácia
uvedeného opatrenia býva pri nízkom
riziku znečistenia podzemných vôd
dusičnanmi spojená s nižšou environmentálnou účinnosťou a tým aj s nižšou ekonomickou efektívnosťou tohto opatrenia.
S výnimkou opatrenia „Integrovaná
produkcia“, ktorej environmentálny
efekt z pohľadu znižovania znečisťovania vôd je obmedzený, a opatrenia
„Ekologické poľnohospodárstvo“, viaceré opatrenia PRV 2007 – 2013 relevantné k zlepšeniu životného prostredia a krajiny nepokračujú v PRV 2014
– 2020. Ako bolo uvedené, niektoré opatrenia PRV môžu byť prospešné aj z hľadiska ochrany vôd, no rozhodujúcim momentom je ich alokácia do rizikových oblastí. Istým prínosom v tomto smere je nové opatrenie
PRV SR 2014 – 2020 (operácia v rámci Agroenvironmentálno-klimatického
opatrenia) „Ochrana vodných zdrojov
v rámci CHVO Žitný ostrov“, ktorého
lokalizácia vytvára základné predpoklady pre jeho cielenú realizáciu a dosiahnutie príslušného environmentálneho efektu.
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Zhodnotenie hydrologického roka
2015
Peter Škoda, Lotta Blaškovičová, Katarína Melová
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Anotácia
Len nedávno sme uzavreli hydrologický rok, ktorý bol významný výskytom výrazného sucha počas letných mesiacov. Toto
obdobie hydrologického sucha však v kontexte dlhšieho obdobia už nebolo také jedinečné ani extrémne ako sa to javilo
v priebehu leta – kedy sme ho vnímali intenzívne.
ÚVOD
Na prelome augusta a septembra
vznikal dojem, že rok 2015 sa zaradí
medzi najsuchšie aj z dlhodobého hľadiska. Zhodnotenie celého hydrologického roka ukazuje, že aj v tomto storočí, t. j. od roku 2001 boli na Slovensku
3 – 4 roky s menšou vodnosťou, aj keď,
ako ukáže hodnotenie, aj v roku 2015
sa vyskytli významné prietoky z hľadiska malej vodnosti.
ZRÁŽKOVÉ POMERY
Priemerný úhrn zrážok na území
Slovenska v hydrologickom roku 2015
bol 708 mm, čo predstavuje 93 % dlhodobého normálu. V priestorovom rozdelení ročných zrážok boli značné rozdiely medzi jednotlivými oblasťami
Slovenska (Obr. 1) a tým aj medzi jednotlivými čiastkovými povodiami. Ešte
vypuklejšie rozdiely sú pri zrážkových
úhrnoch v jednotlivých mesiacoch.
V auguste 2015 napr. spadlo na území západného Slovenska 106 mm zrážok, kým na východnom Slovensku len
18 mm.
Pochopiteľne, že takéto nerovnomerné rozdelenie zrážkových úhrnov
sa prejavilo aj v rozdielnom režime odtoku v hydrologickom roku 2015 nielen v jednotlivých častiach Slovenska,
ale aj vo vnútri jednotlivých čiastkových povodí.

ti tohto povodia sú pomerne veľké rozdiely v ročnej vodnosti (85 – 125 % Qa),
ktoré vyplývajú z rozdielnych hydrologických podmienok na začiatku hydrologického roka a počas zimných mesiacov. Na Morave v hydrologickom
roku 2015 nebol významný kulminačný prietok, z prítokov stojí za zmienku povodňová situácia z konca februára, kedy bol na Chvojnici zaznamenaný 10-ročný prietok, na Teplici a Rudave 2 – 5-ročný prietok. Najmenší

Obr. 1 Zrážkové úhrny na Slovensku v hydrologickom roku 2015 v porovnaní dlhodobým normálom

HYDROLOGICKÉ HODNOTENIE
POVRCHOVÝCH VÔD

priemerný denný prietok na Morave
v Moravskom Jáne bol menší ako Q364d
a od roku 1922 je to štvrtý najmenší minimálny prietok.

Povodie Moravy
Priemerný prietok Moravy v Moravskom Jáne predstavoval 75 % dlhodobého prietoku. V slovenskej čas-

Povodie Dunaja
Na Dunaji v Bratislave priemerný
prietok dosiahol 1 777 m3.s-1, čo je 86 %
dlhodobého priemeru. Maximálny kul-
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minačný prietok 5 242 m3.s-1, zaznamenaný 11. januára, dosahoval úroveň 1 – 2-ročného prietoku. Minimálny priemerný denný prietok, ktorý sa
vyskytol na konci hydrologického roka
mal hodnotu 355 – 364-denného prietoku. V slovenskej časti povodia Dunaja sa vodomerné stanice nachádzajú na toku Vydrica v bratislavskom lesoparku. Vplyvom výrazne vodnejších
prvých štyroch mesiacov roka, ako je
dlhodobý priemer, hodnotíme hyd-

rologický rok na tomto toku ako vodný a predstavuje 108 % dlhodobého
priemeru. Minimálny priemerný denný
prietok bol na úrovni 270 – 330-denných prietokov.
Povodie Váhu
Vodnosť
hydrologického
roka
v tomto najväčšom čiastkovom povodí
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sa pohybovala od 65 % do 110 % dlhodobých prietokov. Ako vodný rok (vodnosť vyššia ako 110 % Qa) bola hodnotená hydrologická situácia v roku 2015
na Bielom Váhu vo Východnej, Ľubochnianke v Ľubochni a Turci v Martine, teda na tokoch, ktorých prietoky
v prvej polovici roka boli väčšie, resp.
rovnaké ako dlhodobé a pokles prietokov na nich v druhom polroku nebol
tak výrazný. V povodiach, v ktorých pokles prietokov bol v druhom polroku
už výrazný, bolo determinujúcim faktorom vodnosti geologické podložie.
Preto predovšetkým vo flyšových povodiach Oravy a Kysuce, kde vodnosť
poklesla pod 70 % Qa a v celom povodí Váhu vynímajúc Varínku, bola hydrologická situácia najnepriaznivejšia.
Na Varínke v Stráži je priemerný mesačný prietok zaznamenaný v auguste 2015 najmenším od roku 1941. Z povodňových situácií najvýznamnejšia
bola povodňová vlna na Vláre v Hornom Sŕní začiatkom apríla, ktorej kulminačný prietok dosiahol hodnotu 10
– 20-ročného prietoku. Koncom mája
pri povodňovej situácii v povodí Oravy sa v Trstenej na Oravici vyskytol 5
– 10-ročný kulminačný prietok. Minimálne denné prietoky boli v rozmedzí
330 – 364-denných prietokov, na Vláre v Hornom Sŕní bol minimálny prietok menší ako Q364d.
Povodie Nitry
Relatívne hodnoty priemerných mesačných prietokov sa v povodí Nitry pohybovali od 70 % do 80 % dlhodobých
priemerných prietokov a iba januárové priemery boli väčšie ako dlhodobé
hodnoty. Podobne ako na dolnom
Váhu, aj v povodí Nitry sa najvýznamnejšia povodňová epizóda vyskytla
začiatkom apríla s významnosťou 2 –
5-ročných prietokov. Najmenšie priemerné denné prietoky boli na úrovni
355 – 364-denných prietokov. Vo vodomernej stanici Bebrava – Nadlice
sú priemerné mesačné prietoky v júli
a v septembri najmenšími mesačnými
prietokmi od roku 1941.
Povodie Hrona
Na tokoch v povodí Hrona sa priemerná vodnosť pohybovala v rozmedzí 80 – 90 % dlhodobých priemerných prietokov. Až do apríla boli priemerné mesačné prietoky na úrovni dlhodobých mesačných prietokov,
potom však vplyvom nedostatku zrá3 – 4 2016

žok dochádzalo k strmému poklesu výtokových čiar. Tento pokles vyvrcholil
na prelome augusta a septembra, kedy
vo väčšine vodomerných staníc poklesol priemerný denný prietok pod úroveň Q364d. Vo vodomernej stanici Štiavnička – Mýto pod Ďumbierom boli
v mesiacoch júl až september zaznamenané najmenšie mesačné prietoky
od roku 1931. V máji sa vyskytli intenzívne a výdatné zrážky vo forme búrok,
sprevádzané krupobitím, silným vetrom a silnou bleskovou aktivitou a boli
príčinou typických prívalových povodní na prítokoch v povodí horného Hrona a Rimavy. Celá mimoriadna hydrometeorologická situácia trvala väčšinou len cca 6 hodín. Spôsobila veľké
škody, ktoré by boli pravdepodobne
v inom ročnom období a vyššej nasýtenosti povodí ešte väčšie. Najvýznamnejšie maximálne kulminačné prietoky dosiahli významnosť 10 – 20-ročného prietoku vo vodomernej stanici Michalová na toku Rohozná a 10-ročného
prietoku v Čiernom Balogu na Čiernom
Hrone.
Povodie Ipľa
Priemerná vodnosť v povodí Ipľa sa
pohybovala v rozmedzí 60 – 90 % dlhodobých priemerných prietokov. Keďže povodie Ipľa má typické rozdelenie
odtoku v roku s výrazným maximom
v marci, rozhodujúce pre vývoj vodnosti bola hydrologická situácia práve
za tento mesiac. Kým v hornej časti povodia Ipľa vodnosť v marci neklesla pod
50 % dlhodobého mesačného prietoku, v juhozápadnej časti (povodia Krupinice a Litavy) už tomu tak bolo, čo sa
prejavilo na poklese priemerných ročných prietokov. V hydrologickom roku
2015 v povodí Ipľa neboli zaznamenané významnejšie povodňové situácie.
Minimálne denné prietoky boli v rozmedzí 270 – 364-denných prietokov.
Povodie Slanej
Priemerné ročné prietoky v povodí Slanej sa pohybovali v rozmedzí 80
– 90 % dlhodobých priemerných prietokov, len na Blhu v Rimavskej Seči poklesli pod 70 %. V tejto vodomernej
stanici len priemerný mesačný prietok
v máji bol nad dlhodobým normálom,
v ostatných mesiacoch boli mesačné
prietoky menšie. Vo väčšine vodomerných staníc povodia boli v prvých piatich mesiacoch roka prietoky nadnormálne, preto pokles výtokovej čiary ne-
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bol taký strmý, ako v niektorých iných
povodiach. Prívalové povodne, ktoré
20. mája postihli hornú časť povodia
Hrona, zasiahli aj hornú časť Rimavice.
V Kokave nad Rimavicou však kulminačný prietok predstavoval len 1-ročný prietok. V ostatných častiach povodia Slanej sa významnejšie povodňové
epizódy nevyskytli.
Povodie Bodrogu
V povodí Bodrogu bola z hľadiska
odtoku situácia veľmi nepriaznivá. Keďže už od marca boli priemerné mesačné prietoky menšie ako dlhodobé,
v druhej polovici roka sa tento stav výrazne prejavil aj na relatívnej vodnosti, kedy bola vodnosť v povodí vo všetkých vodomerných staniciach menšia
ako 70 % a na Latorici vo Veľkých Kapušanoch predstavovala dokonca len
46 % dlhodobého priemerného prietoku. V tejto vodomernej stanici je priemerný prietok v hydrologickom roku
2015 druhým najmenším od roku 1951
a priemerné mesačné prietoky v auguste a v septembri sú za toto obdobie najmenšie. Najmenšie priemerné
denné prietoky boli vo väčšine staníc
menšie ako Q364d s výnimkou Ondavy,
kde bol minimálny prietok pričinením
nádrže Domaša na úrovni Q270d. Povodňová situácia na východe Slovenska
na konci januára trvala na väčšine tokov 1 až 2 dni. Príčinou vzniku tejto situácie bolo oteplenie spojené s výdatnými tekutými zrážkami a topením sa
snehovej pokrývky.
Povodie Hornádu a Bodvy
Priemerná vodnosť v povodí Hornádu sa pohybovala okolo 80 % dlhodobého priemerného prietoku, na Sekčove v Prešove to bolo 72 %. V celom
povodí Hornádu sú prakticky identické
ročné hydrogramy prietokov. Do marca sú prietoky väčšie ako dlhodobé
prietoky, od marca dochádza k výraznému poklesu. Minimálne prietoky v hornej časti povodia Hnilca boli
v rozmedzí 270 – 330-denných prietokov, v ostatných častiach povodia Hornádu boli na úrovni Q364d, resp. aj menšie. Kulminačné prietoky v povodí Hornádu boli v hydrologickom roku 2015
menšie ako 1-ročný prietok.
Povodie Popradu a Dunajca
Priemerný prietok na Poprade
v Chmeľnici dosiahol hodnotu 87 % dlhodobého priemerného prietoku. Ešte

15

Z vodohospodárskej praxe
v máji bol priemerný mesačný prietok
na úrovni 120,5 % dlhodobého májového prietoku, no potom, tak ako prakticky
na celom Slovensku, dochádzalo k strmému poklesu prietokov, ktoré vyvrcholilo začiatkom septembra. V hydrolo-

V povodí Dunajca, na Javorinke bol
hydrologický rok menej vodný ako
v povodí Popradu (82 % dlhodobého
priemeru), priemerný mesačný prietok v auguste 0,656 m3.s-1 je najmenším od roku 1961. Vplyvom výdatných

Obr. 2 Priemerné denné prietoky vo vodomernej stanici Nitra – Nedožery v rokoch 1973, 2012 a 2015

Obr. 3 Priemerné mesačné prietoky za obdobia 1961 – 2000 a 1961 – 2015 vo vybraných vodomerných
staniciach.

gickom roku 2015 sa na Poprade nevyskytla mimoriadna povodňová situácia.
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tok koncom mája na úrovni 5-ročného prietoku.
ZÁVER
Nerovnomerné rozdelenie zrážok na území Slovenska, výrazný pokles prietokov od mája po september
a s tým súvisiaci výskyt najmenších
mesačných prietokov v niektorých vodomerných staniciach v júli, v auguste a v septembri a rok s ojedinelým výskytom povodní – to je stručná charakteristika hydrologického roka 2015.
Už pri hodnotení sucha v lete minulého roka sme uviedli, ako vzorovo
po sebe nastupovali meteorologické,
poľnohospodárske a hydrologické sucho. Meteorologické sucho je prvotnou príčinou – prejavuje sa dlhodobým nedostatkom zrážok, vysokými
teplotami, a ďalšími sucho podporujúcimi meteorologickými ukazovateľmi. Po meteorologickom suchu nasleduje nedostatok vody v pôde, rastliny
majú nedostatok vlahy, znižuje sa infiltrácia – nastupuje poľnohospodárske sucho. Následne dochádza k poklesu prietokov v povrchových tokoch
– malá vodnosť, poklesu hladín podzemných vôd, v jazerách, mokradiach
a vo vodných nádržiach – nastupuje
hydrologické sucho.
Výtokové čiary tokov majú svoj
charakteristický priebeh, podľa toho,
v akých fyzicko-geografických podmienkach sa nachádzajú a aký hydrologický režim reprezentujú. Tieto čiary z leta 2015 mali v niektorých častiach Slovenska neobyčajne strmý
priebeh, napriek tomu v porovnaní
s výtokovými čiarami z najsuchších
rokov v minulosti sa nevymykajú zo
svojich charakteristických priebehov
(Obr. 2).
Hydrologický rok 2015 paradoxne
prispel k zhode hydrologických charakteristík za obdobia 2001 – 2015
k charakteristikám za referenčné obdobie (1961 – 2000), pretože za obdobie
2001 – 2014 boli priemerné mesačné
prietoky v letných mesiacoch na väčšine slovenských tokov väčšie ako dlhodobé mesačné prietoky (Obr. 3).

májových zrážok v tejto časti povodia bol maximálny kulminačný prieDANÁČOVÁ, Z., POÓROVÁ, J., ŠKODA, P. 2013:
Sucho v rokoch 2011 – 2012 a jeho miesto
v historických pozorovaniach. Seminár ku dňu
vody, SHMÚ Bratislava, 2013
DEMETEROVÁ, B., ŠKODA, P. 2005: Režim

minimálnych prietokov na slovenských tokoch
v období 1961 – 2000 na staniciach Národného
klimatického programu. In: Meteorologický časopis 2005, č.3, s. 155-163. ISSN 1335-339X
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Zhodnotenie hydrologického roka 2015
z pohľadu podzemných vôd
RNDr. Valéria Slivová, PhD.
Ing. Eugen Kullman, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Extrémne úhrny zrážok sa na západnom Slovensku vyskytli v polovici septembra a na východnom Slovensku najmä v poslednej dekáde októbra. Vplyv
týchto nadnormálnych úhrnov zrážok
sa prejavil v režime podzemných vôd,
hlavne v nasledujúcom mesiaci novem-

ber, ktorý hodnotíme ako nadpriemerný a z pohľadu hodnotenia podzemných vôd obdobia hydrologického roka
2015 za najpriaznivejší. Úrovne hladiny
podzemnej vody a výdatností prameňov dosahovali v uvedený mesiac hodnoty vyššie až výrazne vyššie, ako je dl-

Obr. 1 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov v novembri 2014

Obr. 2 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov vo februári 2015

3 – 4 2016
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hodobý normál takmer na celom území
Slovenska, s výnimkou krajného východu, Oravy a Kysúc (obr. 1).
Zima 2014/2015 (december – február) patrila medzi 5 najteplejších zím
od polovice 20. storočia. Z hľadiska
hodnotenia zrážkového úhrnu k jeho
dlhodobému normálu, je síce mesiac
január zrážkovo vysoko nadnormálny
(hodnota zrážkového normálu je 213
%), tieto nadnormálne hodnoty úhrnu sa vyskytovali v strede východného
Slovenska (najmä v povodí Hornádu),
s výnimkou jeho juhovýchodnej časti,
kde sa hodnoty pohybovali pod normálom. Mesiac február nebol na zrážky bohatý, hodnoty úhrnu zrážok nadobudli podnormálne hodnoty (74 %
normálu) takmer na celom území. Ale
vplyv nadnormálnych zrážok z januára sa napriek suchému februáru odzrkadlil v podzemných vodách nadpriemernými hodnotami. Na obrázku 2 je
priestorové zobrazenie stavu podzemnej vody a výdatnosti prameňov v zimnom mesiaci február 2015 v porovnaní
s referenčným obdobím 1981 – 2010.
Hladina podzemnej vody a výdatnosť
prameňov bola výrazne nižšia ako je dlhodobý normál (suché obdobie) opäť
len na JV Slovenska a v oblasti Oravy
a Kysúc. Táto teplá zima, nie veľmi bohatá na zrážky, sa prejavila v podzemných vodách v jarných mesiacoch (marec – máj), pri topení snehu, kedy došlo v podzemných vodách vo väčšine
hodnoteného územia iba k minimálnemu dopĺňaniu podzemných vôd čo
sa odzrkadlilo len miernym nárastom
úrovní hladín podzemných vôd. Mesiac marec patril k normálnym mesiacom z hľadiska hodnotenia zrážkového úhrnu k jeho dlhodobému normálu
(117 % dlhodobého normálu) s výnimkou východu Slovenska, kde sa prejavil deficit zrážok. Tento zrážkový deficit
sa vyskytol aj v nasledujúcom suchom
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Obr. 3 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov v máji 2015

Obr. 4 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov v septembri 2015

Obr. 5 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd a výdatnosti prameňov v októbri 2015
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mesiaci apríl už na celom Slovensku
(55 % dlhodobého normálu). Z hľadiska hodnotenia podzemných vôd patria
tieto jarné mesiace medzi priemerné.
V týchto mesiacoch, vďaka zrážkovému deficitu, došlo v podzemných vodách k poklesom ich hladín a k poklesom výdatnosti prameňov, čo sa najviac nepriaznivo prejavilo v mesiaci
máj, ktorý hodnotíme z obdobia marec
– máj, ako najsuchší (obr. 3). Úroveň
hladiny podzemnej vody a výdatnosť
prameňov bola v uvedenom mesiaci výrazne nižšia, ako je dlhodobý normál sa prejavila nielen na východe Slovenska a v oblasti Oravy a Kysúc, ale zasiahla aj širšie územie centrálneho Slovenska (najmä oblasť hornej a strednej
časti povodia Hrona) a časť Spiša.
Letné mesiace (jún – august) patrili
k suchým až veľmi suchým mesiacom.
Veľký podiel na tejto nepriaznivej situácií okrem deficitu zrážok na celom území, zohrávala v tomto období aj vysoká
teplota vzduchu. Priemerná odchýlka
teploty vzduchu od dlhodobého normálu bola na našom území v mesiaci júl 2015 na úrovni +3,5 °C a v auguste 2015 až +4,6 °C. Táto, z pohľadu podzemných vôd, veľmi nepriaznivá situácia samozrejme ovplyvnila negatívne
aj režim podzemných vôd a výdatností prameňov, ktoré začali postupne poklesávať s vyvrcholením minimálnych
hodnôt v mesiaci september. Tento mesiac z hľadiska podzemných vôd
hodnotíme ako podpriemerný a zároveň najsuchší v hodnotenom období
hydrologického roka 2015. Úroveň hladín podzemných vôd a výdatnosti prameňov bola výrazne nižšia ako je dlhodobý priemer. Namerané podpriemerné hodnoty v podzemných vodách sa
okrem oblastí Oravy, Kysúc a východného Slovenska vyskytli v podstate na celom strednom Slovensku. Nasledujúci mesiac október patril síce
k zrážkovo nadnormálnym mesiacom,
ale s ohľadom na pozvoľné dopĺňanie
podzemných vôd, ho z hľadiska hodnotenia podzemných vôd môžeme zaradiť len k mierne podpriemerným mesiacom. Len veľmi pomaly dochádza
k zlepšeniu situácie v podzemných vodách oproti predošlému letnému obdobiu a to najmä v oblastiach centrálneho a južného Slovenska (obr. 5).
Celkovo možno hydrologický rok
2015 hodnotiť z dlhodobého hľadiska
ako priemerný (obr. 6). Úroveň hladín
podzemných vôd v sondách a výdatnosVodohospodársky spravodajca

3 – 4 2016

Z vodohospodárskej praxe

Obr. 6 Generalizované zhodnotenie podzemných vôd v hydrologickom roku 2015

dách a výdatnosti prameňov boli vyššie, až výrazne vyššie, ako ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981
– 2010 na západe a juhozápade Slovenska, na juhu, v povodí riek Rimava a Ipeľ
a na východe, v regióne Spiša (stredný
tok Hornádu a Hnilca). Na druhej strane
výrazne nižšie úrovne hladín podzemných vôd v sondách a výdatnosti prameňov (ako je dlhodobý normál referenčného obdobia 1981 – 2010) sa vyskytli v oblastiach Oravy, Kysúc, širšom
okolí Ždiaru a na krajnom východe (vyznačené červenou farbou).
Graf kumulatívneho hodnotenia
medzimesačných zmien (poklesov/nárastov) na vybraných reprezentatívnych 116 pozorovacích objektoch podzemných vôd pokrývajúcich celé územie Slovenska (obr. 7) v generalizovanom pohľade dokumentuje priebeh
dopĺňania a prázdnenia hydrogeologických štruktúr v priebehu hodnoteného hydrologického roka 2015. Poukazuje na nárast hladín podzemných
vôd a výdatností prameňov v období
november 2014 až február 2015 (hladiny podzemných vôd), resp. až apríl
2015 (výdatnosti prameňov), následný
postupný pokles hladín podzemných
vôd a výdatností prameňov do septembra 2015 a na opätovné pozvoľné
dopĺňanie podzemných vôd na konci hydrologického roka 2015 (v mesiaci október 2015).

Obr. 7 Kumulatívne zobrazenie medzimesačných zmien v hodnotenom hydrologickom roku 2015

tí prameňov zodpovedali dlhodobému
normálu referenčného obdobia 1981 –
2010 na významnej časti územia Slovenka, a to na celom strednom a na časti juž-

ného Slovenska, v oblasti horného Hrona, na východe v oblasti Ondavy a Tople
(vyznačené na obrázku zelenou farbou).
Úroveň hladín podzemných vôd v son-

Poznámka
Obrázky slúžia na ilustráciu a zobrazujú úroveň hladiny podzemnej vody
a výdatnosti prameňov od najnižšej (červená farba) po najvyššiu (modrá farba)

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
V januári a februári 2016 vyšli
v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN ISO 9698: 2016 (75 7616)
Kvalita vody. Stanovenie objemovej
aktivity trícia. Kvapalinová scintilačná
meracia metóda
Norma vyšla v anglickom jazyku.
Vydaním STN EN ISO 9698: 2016 sa
3 – 4 2016

ruší doteraz platná STN ISO 9698: 2013.
STN EN 16695: 2016 (75 7210) Kvalita vody. Usmernenie na odhad objemovej biomasy fytoplanktónu
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 1610: 2016 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí
a stôk
Norma vyšla v anglickom jazyku.

Vodohospodársky spravodajca

Vydaním STN EN 1610: 2016 sa ruší
predchádzajúce vydanie STN EN 1610:
1999.
TNI CEN/TR 1295-4: 2016 (75 0210)
Statický výpočet potrubí uložených
v zemi pri rôznych zaťažovacích podmienkach. Časť 4: Parametre spoľahlivosti výpočtu
Norma vyšla v anglickom jazyku.
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Hydraulický výzkum rekonstrukce dráhy
pro vodní slalom v Ivrea, Itálie
Jiří Procházka1, Ondřej Švanda1
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Anotace
Pro potřeby hydraulického výzkumu projektu rekonstrukce dráhy v italském městě Ivrea byl nově použit přístup laserového
skenování terénu s následným přenesením do 3D modelu a tvorbou fyzikálního modelu v měřítku 1:17 metodou 3D
frézování.
ÚVOD
Vzhledem ke zvýšenému zájmu
o umělé dráhy s divokou vodou pro
kanoistiku se v posledních letech nejenom zvyšoval počet nových projektů, ale také roste počet drah, které byly

to musí přistupovat ke kompromisům,
co se kreativity týče. Co mají ale nové
návrhy a rekonstrukce společného je
fakt, že pro obě činnosti se s výhodou
používá fyzikální modelování. To je
dáno hlavně tím, že složitost proudě-

Obr. 1 Dráha pro vodní slalom, Ivrea

postaveny již v minulosti, ale po letech
používání nadešel čas pro jejich rekonstrukci. Ta umožní, aby i nadále mohly být dráhy využívány pro závody nejvyšších úrovní a dokázaly nabídnout
moderní parametry překážek a především kvalitní sportovní zážitek jak pro
závodníky, přírodní vodáky i diváky.
Na rozdíl od nové stavby je rekonstrukce jednodušší z pohledu směrového návrhu a rozvržení dráhy, který
je již dán a většinou nemůže být příliš
měněn, zároveň ale má projektant ze
stejných důvodů svázané ruce a čas-
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ní a geometrie překážek neumožňuje
popsat všechny jevy matematickými
rovnicemi tak, aby bylo dosaženo jednoznačného výsledku. Nezpochybnitelnou výhodou fyzikálních modelů je
fakt, že umožňují sledovat navrhované řešení v reálném čase v příznivých
podmínkách laboratoře a umožňují vidět dopady provedených změn ihned
po jejich návrhu. Aby fyzikální model
dokázal dostatečně reflektovat realitu
a efektivně přenést všechny hydraulické jevy, musí být postaven co nejpřesněji dle skutečné dráhy. V případě ná-

vrhu nové dráhy je nejdříve postaven
model a pak na jeho základě se buduje dráha skutečná. Pro případy rekonstrukcí se tento postup obrací, protože
je potřeba co nejpřesněji přenést skutečný stav dráhy na model tak, aby co
nejlépe odpovídal skutečnosti.
Pracoviště ČVUT Fakulty stavební
má dlouhodobé zkušenosti s návrhy
drah pro vodní slalom a je díky tomu
často oslovováno i v rámci mezinárodních projektů jako partner pro výzkum
(fyzikální i matematické modelování).
V nedávné době byl například na fakultě realizován velký projekt „Matematické a fyzikální modelování Whitewater
Canoe Course – Rio de Janeiro 2016“
jehož cílem bylo posouzení a návrh
tratě pro nadcházející olympijské hry
v Riu 2016, nebo projekt fyzikálního
a matematického modelování pro Vodafone Events Centre – WERO Whitewater Canoe Course, Auckland na Novém Zélandu.
Nejenom díky výše uvedeným
úspěšným projektům byla pracovišti ČVUT Fakulty stavební nabídnuta
spolupráce na mezinárodním projektu rekonstrukce dráhy pro vodní slalom v italské Ivrei. Tento mezinárodní
projekt je spoluprací mezi Whitewater
Parks International, LLC, USA, inženýrsko/architektonickým ateliérem Cundall, UK, Fakultou stavební ČVUT v Praze a italským městem Ivrea.
Cílem projektu bylo optimalizovat
současnou dráhu a překážky tak, aby
lépe odpovídaly požadavkům závodníků a současně co nejvíce využily stávající geometrii dráhy. V současnosti je dráha tvořena několika velmi podobnými kaskádovými bazény, které
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na sebe přímo navazují, a proto dráha na závodníky působí stereotypně.
Za tímto účelem bylo provedeno měření a postaven fyzikální model, na kterém byl výzkum proveden.

dat, který obsahuje kromě samotné
dráhy i blízké okolí, stromy, lidi a další
nežádoucí objekty. Tato data byla následně „vyčištěna“ pomocí freeware
softwaru Mesh Lab, kde byly všechny

dobnost jevů na modelu a ve skutečnosti, což je dáno především různými hodnotami ztrátových odporů [1].
Pro model kanálu Ivrea bylo zvoleno
měřítko 1:17 z důvodu prostorových

Obr. 2 Hrubá data laserového skenu před (a) a po vyčištění (b)

SOUČASNÝ STAV
Pro potřeby hydraulického výzkumu bylo nejprve potřeba postavit fyzikální model, který ideálně popisuje
současnou dráhu. Dráha v italské Ivrei
měří na délku přibližně 230 m. Nicméně pro potřeby rekonstrukce byl zvolen jako dostačující spodní úsek o celkové délce 125 m. Tradiční přístup
v tvorbě fyzikálních modelů spočívá
v zaměření důležitých bodů současné dráhy a poté na jejich základě následné vybudování modelu pomocí
kombinace dřeva a plechu, nebo plastu. Vzhledem k velké heterogenitě povrchu dráhy a složitým geometrickým
poměrům byl zvolen přístup pomocí laserového skenování. Díky tomu
vznikl „point cloud“ s více než 400 000
body ve formátu x, y, z, který svojí přesností zaručuje výbornou kvalitu
při tvorbě fyzikálního modelu. Ve zvoleném úseku pro modelování byla nátoková část (l = 42 m) zaměřena klasickou metodou pomocí totální stanice.
Úsek souží pouze k vývoji proudových
poměrů pro hlavní testované úseky.
Přesnost v tomto úseku sice není dostatečná pro hydraulický výzkum, nicméně pro podmínky simulace nátokových poměrů naprosto vyhovuje.
Ze zaměřených bodů laserovým
skenerem v následných úsecích určených pro rekonstrukci byla vytvořena
v softwaru pro reverzní inženýrství síť,
která reprezentuje přesný povrch dráhy. Tento povrch je souborem hrubých
3 – 4 2016

přebytečné objekty odstraněny a byly
záplatovány případné díry v síti způsobené například zbytkem vody v povrchových nerovnostech. Výstup dat laserového skenu před a po úpravě je vidět na Obr. 1.
Po vyčištění byla data ze skenu spojena s daty ze zaměření horní části kanálu a byl vytvořen počítačový 3D model, který se stal základem pro tvorbu
modelu fyzikálního.
Výhodou metody je velká přesnost
a schopnost zachytit i velmi malé nerovnosti, které by jinak nebylo možné zaměřit s dostatečnou přesností.
Aplikace laserového měření je vhodná pro projekty většího rozsahu, která dokáže výrazně ušetřit čas potřebný
k mapování terénu. Nevýhodou metody je nutnost drahého softwarového vybavení a znalostí práce v prostředí vyhodnocovacích programů, které
jsou nezbytné pro správné zpracování dat.
STAVBA FYZIKÁLNÍHO MODELU
A MĚŘENÍ
Při volbě měřítka pro stavbu fyzikálního modelu vodáckých drah s divokou vodou platí pravidlo, že čím je větší,
tím jsou výsledky věrohodnější a přesněji popisují hydraulické jevy, které lze
očekávat ve skutečnosti. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že nejmenší
použitelné měřítko pro fyzikální modelování by mělo být větší, než 1:20. Při
menších se již nelze spolehnout na po-
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možností laboratoře Vodohospodářského experimentálního centra – VEC,
Stavební fakulty ČVUT v Praze a dále
také reálnými možnostmi souvisejících
s technologií výroby modelu, která
bude popsána dále. Po zvolení největšího možného měřítka dle předchozích
požadavků je třeba ještě ověřit, že hodnoty Reynoldsova čísla budou v modelu dostatečně vysoké.
Podobnost je obvykle zvolena v závislosti na typu dominantních sil, které působí na zkoumané jevy. V případě
otevřeného kanálu jsou těmito silami
síly gravitační. Proto byla pro výpočty
zvolena podobnost na základě Froudova čísla [2].

Samotný fyzikální model byl vytvořen na základě počítačového 3D modelu, který byl popsán v části 2. Ten se stal
základem pro přípravu dat vhodných
pro metodu 3D frézování. 3D frézování
je obdobou dnes populární metody 3D
tisku. Na rozdíl od ní ale materiál není
přidáván, ale naopak obráběn z homogenního bloku. Jako ideální materiál
pro 3D frézování se ukázal RAKU-TOOL
SB-0080.
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Tab. 1 – Srovnání základních parametrů modelu se skutečností
Skutečnost
125 x 20 m
12,5 m3/sec
2 m/s

Rozměry (délka x šířka)
Průtok (střední hodnota)
Rychlost vody (střed koryta)

Vlastnosti materiálu RAKU-TOOL
SB-0080:
 Jemná povrchová struktura
 Dobře opracovatelný, málo prašný
 Teplotní tvarová stálost
 Hustota 0,08 g/cm3
 Rozměry základní desky 2500 x 1200
x 200 mm
Celková délka fyzikálního modelu v měřítku 1:17 byla 7,5 m na délku,

Model
7,5 x 1,2 m
10,49 l/sec
0,49 m/s

Existují tři základní principy jak připravit hydraulické jevy pro umělé dráhy [3]:
1. Trvalé překážky, které způsobí hlavní usměrňování proudu („meandrování”).
2. Přemístitelné překážky různého
typu, které dotváří hydraulické jevy,
a které je také možné příležitostně
přemístit na jinou pozici, a tím změ-

Obr. 3 Fyzikální model po úpravách s průtokem 10 l/sec

Obr. 4 Výřez finální „mapy“ tratě s navrhovanými změnami v 3D modelu

1,2 m na šířku a 0,2 m na výšku. Toho
bylo dosaženou použitím 3 bloků RAKU-TOOL a jejich následným vyfrézováním. Takto vyfrézované desky byly
sestaveny a slepeny dohromady a vloženy do připraveného podstavce, který zároveň poskytnul napojení přívodu
i odvod vody.

nit významnost jednotlivých hydraulických jevů v místě.
3. Změnou příčných profilů koryta, či
změnou sklonu dna.
V případě modelu pro Ivreu bylo cílem upravit dráhu tak, aby při návrhovém průtoku bylo dosaženo větší rozmanitosti proudění a hydraulických

LITERATÚRA
[1] ČÁBELKA, J. a GABRIEL, P. Matematické a fyzikální modelování
v hydrotechnice. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, 303 s.
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jevů po celé délce tratě a zároveň byla
všude zaručena minimální hloubka
0,6 m zajišťující dostatečnou bezpečnost. Na modelu byly navržené části
dráhy pro rekonstrukci odřezány a postupně doplněny o překážky pomocí
modelíny, která je snadno tvarovatelná a tím výrazně urychluje provedení
všech navrhovaných změn a úprav během návrhu.
Srovnání základních parametrů modelu a skutečnosti je vidět v Tab. 1.
Po nalezení finální podoby a polohy překážek a úprav slalomové dráhy
byly pomocí mikro-hydrometrické vrtulky změřeny rychlosti ve vybraných
profilech a hloubky. Všechny provedené geometrické změny byly zaneseny
zpět do počítačového modelu a byla
vytvořena mapa hydraulických jevů
spolu s rychlostmi a hloubkami. Tento
3D model byl potom předán v elektronické podobě pro zpracování projektové dokumentace.
Zároveň bylo pro potřeby přesného
srovnání skutečnosti s modelem vytvořeno video, kde je na základě Freudova
měřítka podobnosti zpomalen čas tak,
aby odpovídal skutečnému proudění.
Díky tomu lze pozorovat proudění
vody modelem stejně, jako ve skutečnosti. To poskytuje přesnou představu o tom, jak bude vypadat proudění
na skutečné trati.
ZÁVĚR
Použitím technologie laserového
skenování a následného 3D frézování bylo možné přenést současný stav
dráhy pro vodní slalom v italském
městě Ivrea do hydraulické laboratoře a fyzikálního modelu ve velmi krátkém časovém horizontu s velkou přesností. Vzhledem k velikosti modelovaného úseku dráhy metoda proti klasickému zaměření vzorových příčných
profilů přináší nesrovnatelně větší možnost zachycení detailů. V kombinaci s vytvořením 3D modelu a následným frézováním tak vznikne velmi podrobný model, který přesně odpovídá skutečnému korytu. Postup se
ukázal jako velmi vhodný pro projekty rekonstrukcí, kdy je fyzikální model
postaven na základě již vybudované
konstrukce.

[2] BÉMOVÁ I., POLLERT, J. Návrhové charakteristiky umělých drah pro
vodní slalom. Stavební obzor, roč. 5, č.1, str. 18-21, ISSN 1210-4027,
Praha 1996
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Zaznamenali sme

Konference Vodárenská biologie 2016
v Praze
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí, Praha

Ve dnech 3. až 4. února 2016 se v prostorách hotelu DAP v Praze Dejvicích konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2016 (již 32. 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 Bratislava.
Mediálními partnery konference byly EnviWeb s.r.o., Vodní hospodářství, Vodohospodársky spravodajca a Vodovod.info.
Bylo předneseno celkem 35 odborných
témat, včetně krátkých sdělení, týkajících
se vystavovaných posterů.
Konference se zúčastnilo cca 150
účastníků včetně zástupců prezentujících
firem a vystavovatelů. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický, v souladu s vyhláškou MZd
ČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého
vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky
č. 321/2008 Sb., opět přidělila kredity pro
autory a 4 kredity pro účastníky.
Program konference byl rozdělen
do pěti tematických bloků: (1) Legislativa a normy, (2) Pitná voda, vodárenství
a technologie, (3) Vodní útvary (toky, nádrže) a jejich monitoring, (4) Ekotoxikologie, toxikologie a LCA, (5) Posterová sekce. V následujícím textu jsou v krátkém
přehledu uvedeny názvy příspěvků, jejich
autoři a stručný obsah. Další informace lze
získat na internetové adrese http://www.
ekomonitor.cz/seminare/2016-02-03-vodarenska-biologie-2016#hlavni, kde je možné přímo shlédnout nejen
program a fotogalerii, ale také i instrukce pro případné zájemce o tištěný sborník
z akce, který lze objednat u firmy Ekomonitor. Pro přístup k souborům prezentací jednotlivých přednášek je nutné zadat
3 – 4 2016

heslo, které je vytištěné v tiráži sborníku.
Nové normy pro biologické metody a vodárenské normy (L. Fremrová, Sweco Hydroprojekt a.s.): V roce 2015 byly vypracovány revize norem ČSN 75 7713 pro stanovení abiosestonu, ČSN 75 7714 pro
stanovení bentosu a ČSN 75 7715 pro stanovení nárostů. Do soustavy ČSN bylo zavedeno překladem několik evropských
norem, které připravili členové technické komise CEN/TC 164 Vodárenství. Byla
zpracována revize ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech.
Revidovaná norma ČSN 757713 Jakost
vod - Stanovení abiosestonu (P. Pumann,
J. Říhová Ambrožová, L. Fremrová, Státní zdravotní ústav, VŠCHT ÚTVP Praha,
Sweco Hydroprojekt a.s.): Správnému určení částic ve vzorcích vody má pomoci
informativní příloha obsahující sedm tabulí s mikrofotografiemi. Pro odhad pokryvnosti byly připraveny nové obrázkové tabule (s různě velkými kruhy, protaženými obdélníky a do černobílého obrázku převedenými fotografiemi skutečného
abiosestonu). Rovněž byl modifikován
postup, jak odhad provádět. Doplněna
byla také příloha zajištění a řízení kvality
a provedeny další menší změny.
Revize normy ČSN 75 7715 Stanovení
nárostů (J. Říhová Ambrožová, L. Fremrová, VŠCHT Praha, Sweco Hydroprojekt
a.s.): Norma ČSN 75 7715 se týká stanovení nárostů na přirozených podkladech,
na předmětech dlouhodobě ponořených
ve vodách, nebo na plochých kamenech
v mělkých tocích. Rovněž je možné tuto
normu použít pro posouzení samočisticích procesů ve vodních tocích, pro zjišťování vlivu údolních nádrží, rybníků a jiných nádrží a zdrží na vodní tok nebo při
hodnocení účinnosti jednotlivých stupňů
úpravy vody a čištění odpadních vod. Nárosty vypovídají o kvalitě vody za určité
období (dny, týdny, měsíce), které je potřebné pro jejich vytvoření. Stanovení se
používá i pro posuzování kvality vodních
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ekosystémů a jejich zatížení antropogenními vlivy, např. eutrofizace a acidifikace.
Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení (A. Nižnanská, A. Čapková, J. Kabátová, R. Burda, CSlab spol. s r.o.): Společnost
CSlab spol s r.o. se zabývá vzděláváním
pracovníků v oblasti životního prostředí a pořádáním programů zkoušení způsobilosti (PT - proficiency testing). Je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 479/2013
pro poskytovatele zkoušení způsobilosti
č. 7003 vydaného Českým institutem pro
akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/
IEC 17043 a má akreditováno 17 programů PT v oblasti fyzikálně – chemických
a chemických zkoušek vod, ovzduší, zemin, sedimentů, kalů, odpadů, mikrobiologických a biologických zkoušek vod,
ekotoxických testů, vzorkování vod, kalů,
sedimentů, odpadů a senzorické analýzy
vod. V příspěvku jsou popsány nejistoty
měření, způsoby jejího stanovení a reálné
hodnoty, které účastníci uváděli v protokolech ve zkoušení způsobilosti v programu PT/CHA/4/2015 (PT31) Vybrané ukazatele jakosti pitné a povrchové vody –
základní chemický rozbor.
Novinky v požadavcích na mikrobiologické rozbory v právních předpisech pro nakládání s kaly z ČOV (L. Matějů, Státní zdravotní ústav): Právní předpisy v oblasti nakládání s čistírenskými kaly v ČR v současné době prochází revizí v důsledku nově
připravovaného zákona o odpadech.
Právní předpisy v přístupu k samotnému
nakládání s kaly z ČOV nejsou jednotné,
stejně tak nejsou stejná ani kritéria pro
mikrobiologické indikátory v kalech z různých ČOV. Navrhované legislativní úpravy by měly sjednotit přístup k hodnocení i k samotnému nakládání s čistírenskými kaly.
Odběry a zpracování fytoplanktonu: výhody a nástrahy různých metod (O. Lepšová - Skácelová, PřF JU České Budějovice): V období nadprodukce fytoplanktonu
(srpen – září 2013, 2014) byly na 35 loka-
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Zaznamenali sme
litách s vodními květy nebo vegetačním
zákalem odebrány vzorky fytoplanktonu,
a to přímo bez zahuštění planktonní sítí,
dále vzorky síťového planktonu (velikost
ok 20 μm) a vzorky vody protečené skrz
planktonní síťku. Na základě taxonomického složení jednotlivých vzorků, abundance (počet buněk/ml) a biomasy (konverze na objemovou biomasu) bylo provedeno srovnání, nakolik se liší obraz fytoplanktonu získaný v jednotlivých vzorcích
u různých typů oživení vod.
Mediálně známé havárie a epidemie
na vodovodech v ČR v období 2014 – 2015:
jaké jsou jejich příčiny a co nám mají říci
(F. Kožíšek, Státní zdravotní ústav): V letech 2014 a 2015 došlo na českých vodovodech k řadě havarijních stavů spojených s distribucí zdravotně závadné vody
(a v některých případech i se vznikem
zdravotního poškození), z nichž některé byly hojně medializovány. Z této řady
bylo příkladově vybráno 10 případů, které
ilustrativně ukazují na nedostatky v systému zásobování pitnou vodou v ČR. Příspěvek se zabývá analýzou příčin a obecných
nedostatků v celém systému zásobování.
Alternativní přístupy k rychlé detekci
mikrobiální kontaminace pitných vod (D.
Vejmelková, J. Říhová Ambrožová, VŠCHT
Praha): V současné době jsou standardně používány kultivační techniky založené na detekci indikátorových organismů
fekálního znečištění a stanovení celkového počtu mikroorganismů. Tyto metody jsou však limitovány pouze na kultivovatelné organismy, kterých je v prostředí
pouze nízké procento, a jsou celkem časově náročné. Z tohoto důvodu se výzkumníci již desítky let snaží najít alternativní
metody, které by v určitých situacích zastoupily metody kultivační. Práce přináší přehled alternativních přístupů k rychlé
detekci mikrobiální kontaminace pitných
vod, jsou diskutovány jejich limitace, výhody i nevýhody.
Převařování pitné vody jako rychlý nástroj k prevenci infekčních onemocnění při
problémech v zásobování vodou (metodické doporučení SZÚ) (F. Kožíšek, Státní zdravotní ústav): Převařování vody je osvědčený a spolehlivý způsob dezinfekce pitné vody, přesto s ním v podstatě není
v České republice počítáno jako s vhodným opatřením k ochraně veřejného zdraví – a to ani mezi orgány ochrany veřejného zdraví, ani mezi provozovateli vodovodů. Epidemie z pitné vody, ke kterým došlo v roce 2015 v České republice, však
naznačují, že je potřeba s tímto nástrojem
počítat a umět s ním zacházet.
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Jak organické látky produkované fytoplanktonem ovlivňují procesy úpravy vody?
(L. Čermáková, Š. Drdová, M. Pivokonský, V. Janda, Ústav pro hydrodynamiku
AV ČR, VŠCHT Praha): Vhledem k nárůstu
eutrofizace vodního prostředí a následnému zvýšení populace fytoplanktonu tvoří AOM (Algal Organic Matter) podstatnou část organických látek obsažených
v povrchových vodách, a hrají tak důležitou roli ve vodních ekosystémech. AOM,
jako produkty pocházející z metabolické činnosti sinic a řas, představují široké
spektrum organických sloučenin zahrnujících sacharidy a polysacharidy, sloučeniny obsahující dusík (aminokyseliny, peptidy, proteiny, nukleové kyseliny), různé organické kyseliny, lipidy a mastné kyseliny,
mohou také obsahovat zdraví škodlivé toxiny (cyanotoxiny) a látky negativně ovlivňující organoleptické vlastnosti vody, především chuť a pach. Při nárůstu populace sinic a řas v nádržích používaných jako
zdroje pro pitnou vodu se musí technologie úpravy vypořádat nejen s vyšší koncentrací buněk, ale také s AOM samotnými. Nejvyšší koncentrace rozpuštěných
AOM jsou v povrchových vodách přítomny po lyzi buněk v průběhu odumírání organismů. Toto náhlé uvolnění vysokých
koncentrací může způsobit závažné problémy při úpravě vody na vodu pitnou
nebo může vést k výrobě pitné vody nevyhovující kvality. Mezi výrazné nežádoucí účinky AOM na výrobu pitné vody patří především snížení účinnosti koagulace,
zanášení membrán filtrů, snížení účinnosti adsorpce mikropolutantů a nízkomolekulárních látek na aktivním uhlí a vznik vedlejších produktů dezinfekce vody.
Využití UV záření ke snížení hodnot
TOC a mikrobiologického oživení v chladicích vodách (H. Šveda, J. Říhová Ambrožová, P. Kůs, VŠCHT Praha, CV Řež): Chladicí systém musí být chráněn proti korozi, vzniku úsad a proti biologickým nečistotám (biofilmům), proto je nutná úprava
chladící vody, která zajistí bezproblémový chod zařízení. UV záření se zde využívá
díky jeho četným výhodám jako je snadná instalace, údržba a bezobslužný provoz, UV záření je šetrné k životnímu prostředí, nevytváří nebezpečné vedlejší produkty a v neposlední řadě eliminuje rizika
při zacházení s chemikáliemi a podobně. Vzorky chladicích vod byly odebírány
z uhelné elektrárny v Ledvicích a teplárny
ALPIQ Kladno, sledován byl účinek UV záření na biologické oživení a hodnoty TOC.
Odstraňování dusíku procesem nitritace z anaerobně předčištěné odpadní vody

(E. Marková, V. Kouba, L. Chovancová, D.
Vejmelková, J. Bartáček, VŠCHT Praha):
Nový koncept čištění splaškových odpadních vod využívá přímé anaerobní předčištění odpadní vody, čímž dochází k využití veškerých organických látek pro produkci bioplynu. Splašková odpadní voda
po anaerobním předčištění ale obsahuje nedostatek organických látek pro odstranění dusíku konvenční nitrifikací-denitrifikací. Slibnou alternativou s 89 % nižší spotřebou organických látek je nitritace-anammox. Nitritace spočívá v oxidaci
části amoniaku na dusitany mikroorganismy AOB (Ammonium Oxidizing Bacteria). Tyto dusitany jsou následně využity
mikroorganismy anammox jako akceptory elektronů při anaerobní oxidaci zbylého amoniaku na plynný dusík. Souhrnně
výsledky ukazují možnost aplikovat nitritaci i za nízké teploty 15 °C a zároveň limitující podmínky při nižších teplotách 5
– 10 °C díky zvýšenému růstu NOB (Nitrite Oxidizing Bacteria). Tato studie prokazuje možnost aplikovat nitritaci i za teplot
relevantních pro anaerobně předčištěnou
splaškovou odpadní vodu.
Návod k hodnocení vodních útvarů,
kdy není dosažen „dobrý ekologický stav“
(P. Punčochář, MZe): Hodnocení stavu
vodních útvarů dle podmínek Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES
– WFD), kdy „jeden parametr nesplňuje
požadavky – celý vodní útvar nevyhovuje“ přináší problémy s prezentací pozitivního přístupu ke zlepšování stavu vod –
jak pro veřejnost, tak pro politiky. Na mapách stavu vodních útvarů se pak nic nemění i přes značné úsilí a vložené finanční
prostředky členských států na programy
obsažené v plánech oblastí povodí. Z uvedeného důvodu byl vypracován návod,
jak dokumentovat postupné zlepšování
i přes skutečnost, že se standardním postupem hodnocení podle WFD stav nezměnil.
Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací
na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov
na Malši (J. Hejzlar, J. Jarošík, J. Nedoma, J.
Seďa, P. Znachor , Biologické centrum AV
ČR, v.v.i.): Analýza dat získaných během
dlouhodobého a komplexního limnologického monitoringu nádrže Římov v období 1983 – 2015, která zachycují vývoj fyzikálně-chemických ukazatelů, hydrologie a hydrodynamiky nádrže s návazností
na biologická data o fytoplanktonu a zooplanktonu ukázala, že koncentrace a druhové složení fytoplanktonu závisejí na přísunu a dostupnosti živin, ale zároveň jsou
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Zaznamenali sme
také významně ovlivňovány klimatickými
a hydrologickými podmínkami i vodohospodářským provozem nádrže.
Jak se sucho 2015 projevilo v kvalitě stojatých vod (J. Duras, Povodí Vltavy): Extrémně suchý rok 2015 byl zajímavým
přírodním experimentem, který prověřil chování vodních nádrží a jejich povodí. Ukázalo se, že existuje velká rozdílnost
v tom, jak nádrže a jakost vody v jejich přítocích reagovaly. Zdá se, že velký význam
mají samočistící procesy, které se dokáží
v antropogenně nedegradovaných vodních tocích za extrémně nízkých průtoků velmi příznivě uplatnit. Většina vodních nádrží vykazovala v r. 2015 zhruba
stejnou, nebo dokonce lepší jakost vody
v oblasti hráze než v jiných letech. Problematické byly nádrže mělké, kde bylo pozorováno zhoršení.
Projekt: Studie vodního prostředí na Svitavsku (L. Kratochvílová, Aquatis a.s.): Cílem studie bylo shrnout dostupné informace o vodním prostředí v daném území,
analyzovat je a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení současného neuspokojivého stavu vod. Zájmová oblast je tvořena
hydrogeologickým rajónem 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, jenž představuje významný vodní útvar se značnými zásobami podzemní vody, které jsou
vodárensky využívány I. a II. březovským
vodovodem pro zásobování města Brna
a okolí pitnou vodou, dále skupinovým
vodovodem Svitavy a skupinovým vodovodem Březovsko. Vzhledem k vzrůstajícímu trendu koncentrace dusičnanů v podzemní vodě pocházejících zejména ze zemědělského hospodaření je nutné rychle
změnit přístup k tomuto zdrojovému území významného vodního zdroje.
Jakostní model v povodí vodní nádrže
Vranov (S. Ryšavý, Aquatis a.s.): Vodní nádrž Vranov je postižena výraznou eutrofizací, která má za následek masivní rozvoj
sinic. Účelem „Studie zlepšení jakosti vod
ve vodním díle Vranov“ byl detailní popis
faktorů ovlivňujících stav vod ve VN a to
jak v povodí, tak ve vlastní nádrži a následně návrh nápravných opatření. V tomto příspěvku se zabýváme podrobnou
analýzou předmětného povodí. Byl zpracován podrobný jakostní model celkového fosforu, jakožto prvku, na němž je míra
eutrofizace závislá. Tímto modelem byl
také simulován dopad nápravných opatření na stav vod.
Monitoring přivaděčů vody do VN Hubenov (D. Kosour, R. Geriš, Povodí Moravy,
s.p.): VN Hubenov je nepostradatelným
zdrojem pitné vody pro Jihlavu a její oko3 – 4 2016

lí, počtem zásobovaných obyvatel je jedním z nejdůležitějších vodárenských zdrojů v povodí Moravy. Kvůli malé vodnosti jediného přirozeného přítoku byly v minulosti vybudovány dva přivaděče vody
ze sousedních povodí – přivaděče Jedlovský a Jiřínský. Pravidelným monitoringem
bylo zjištěno, že voda přitékající přivaděči je významně obohacována závadnými
látkami, zejména kadmiem. Následně bylo
provedeno několik vzorkovacích kampaní z vybraných revizních šachet přivaděčů, aby se lokalizovala místa nejvyšší kontaminace. Kromě těžkých kovů byly analýzy zaměřeny i na živiny a pesticidní látky.
Zajímají se koupající se lidé o informace o kvalitě vody? (P. Pumann a kol., Státní
zdravotní ústav): O kvalitě vod ke koupání
je široká veřejnost informována prostřednictvím různých médií. Z dotazníkového šetření provedeného mezi návštěvníky třiceti přírodních vod ke koupání v letech 2014 a 2015 vyplynulo, že informace
si před koupáním alespoň někdy zjišťuje
zhruba polovina respondentů. Necelých
30 % to činí často. Mezi zdroji, které k tomu
využívají, dominuje internet (až tři čtvrtiny
respondentů). Informační tabule v blízkosti vody ke koupání byly udávány jako zdroj
informací mnohem méně často. Na lokalitách, kde byly instalovány, jen zhruba
20 % respondentů vědělo, kde stojí, což
může být v některých případech způsobeno i jejich nevhodným umístěním. Relativně malý zájem o informace však nelze vykládat jako lhostejnost ke kvalitě
vody ke koupání. Zhruba 60 % respondentů uvedlo, že již v minulosti kvůli vizuálně
špatné kvalitě vody se raději nešli koupat
nebo alespoň změnili své běžné chování
(např. omezili čas strávený ve vodě).
Nadměrný rozvoj sinic a řas ve dříve mezotrofní nádrži Landštejn (R. Geriš, D. Kosour, Povodí Moravy, s.p.): Vodárenská
nádrž Landštejn patřila mezi nejkvalitnější zdroje pitné vody v povodí Moravy. Vyznačovala se vysokou průhledností,
nízkou koncentrací chlorofylu-a i biomasy. V roce 2014 došlo k intenzivnímu rozvoji sinic rodu Dolichospermum a k dlouhotrvajícímu vodnímu květu. Rovněž došlo k výraznému zvýšení koncentrace
chlorofylu-a i biomasy v průběhu hlavní vegetační sezóny. Za jednu z hlavních
příčin tohoto nezvyklého jevu byla považována teplá a suchá zima bez ledové pokrývky. V roce 2015 se v červenci rozvinul
druh Dolichospermum planctonicum, který však byl vystřídán v září intenzivním vegetačním zákalem rozsivky Fragilaria crotonensis.
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Antropogenní znečištění horního toku
řeky Úpy (Z. Nováková, VŠCHT Praha): Příspěvek je zaměřen na hodnocení kvality povrchové vody horního toku řeky
Úpy a to od pramene až po soutok s Malou Úpou, cca 3 km od Horního Maršova.
Právě před soutokem Úpy s Malou Úpou
protéká řeka Úpa Pecí pod Sněžkou, kde
je možné očekávat první antropogenní znečištění. Z tohoto důvodu bylo cílem zmapovat nejen oblast horního toku
řeky Úpy, patřící mezi oblasti nacházející
se v ochranných zónách národního parku s minimálním ovlivněním kvality vody
člověkem, ale především vyhodnotit kvalitu vody po celém horním toku řeky Úpy
a vytipovat místa možného antropogenního znečištění.
Zhodnocení účinnosti čištění vybrané
klasické a kořenové ČOV (P. Oppeltová, R.
Fortelný, Mendelova univerzita v Brně):
Podstatou práce bylo porovnání účinnosti čištění kořenových a klasických (mechanicko-biologických) čistíren odpadních
vod (ČOV). Pro srovnání byly vybrány dvě
čistírny: kořenová čistírna odpadních vod
v obci Dražovice a klasická čistírna odpadních vod v obci Letonice. Obě spadají
do velikostní kategorie 500 – 2000 ekvivalentních obyvatel.
Vícedruhové testy (mikrokosmy) pro
testování chemických látek ve vodách (K.
Kobětičová, A. Kasperová, VŠCHT Praha):
Vícedruhové testy dnes patří k moderním metodám stanovení antropogenního i přírodního stresu na živé organismy.
Zahrnují vždy minimálně jednoho zástupce producentů, konzumentů a stanovují se většinou i nějaké mikrobiální parametry. Proto jsou výsledky z mikrokosmových studií relevantnější než data získaná pomocí metod jednodruhových. Cílem
této práce bylo zavést zjednodušený mikrokosmos akvatický, ve kterém jsou introdukovány druhy Lemna minor, Desmodesmus subspicatus a Daphnia magna.
Ekotoxikologická studie působení stříbra na organismy (P. Čiháková, J. Říhová
Ambrožová, J. Zuzáková, L. Baumruková, E. Hendrix, VŠCHT Praha): Nanočástice jsou uvolňovány do životního prostředí, kde dochází k jejich kumulaci a následně mohou negativně působit svými
účinky na mikroorganismy, které by měli
zůstat aktivní po biologické i metabolické stránce. Ohroženy jsou například čistírny odpadních vod, kde může dojít i k inhibici a poškození biocenózy aktivovaného
kalu a tudíž i negativního sekundárního
dopadu na ekosystémy a habitaty. Většina nanočástic kovů (zejména tedy těž-
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Zaznamenali sme
kých kovů) má antimikrobiální účinky, ty
představují pro cenózu aktivovaného kalu
reálnou hrozbu.
Biologická rozložitelnost solí EDTA (I.
Prokešová, VŠCHT Praha): Cílem této práce bylo posouzení aerobní biologické rozložitelnosti dvou solí EDTA, konkrétně NaCaEDTA a Na2H2EDTA. Rozklad byl sledo2
ván pomocí tří normovaných laboratorních postupů dle ČSN EN ISO 9888 (ZW
test), ČSN ISO 14593 (HS test) a ČSN ISO
10707 (BSK test). Pro monitoring biodegradability byla nejprve u všech tří testů
použita směsná kultura mikroorganismů
z ČOV. Úplnému biologickému rozkladu
podlehla pouze Na2CaEDTA za podmínek
ZW testu, a to až ve 28. dni stanovení, kdy
již proběhla adaptace mikroorganismů
na substrát. Rozklad chelatonu 3 se u tohoto testu projevil až po prodloužení doby
inkubace na 35 dní, a to pouze z 60 %.
Může složení rybí obsádky ovlivnit zdravotní stav ryb ve vodárenských nádržích?
(E. Jelínková, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno): Cílem práce bylo vyhodnotit vývoj ergasilózy ryb ve 13 vodárenských nádržích, a to na základě výsledků vyšetření ryb v těchto nádržích v letech
1997 – 2015. Odlovy pomocí elektrického agregátu a tenat bylo celkem z vodárenských nádrží získáno 1 158 kusů ryb
16 druhů. Každá vodárenská nádrž je jedinečným ekosystémem a nedochází zde
ke stejnému sezónnímu vývoji ergasilózy.
Rozdíly pravděpodobně souvisí s rozvojem zooplanktonu, na jehož formování má
vliv rybí obsádka daných nádrží. Jelikož
naupliová a kopepoditová stádia členovců
jsou součástí zooplanktonu, mělo by jich
tedy být více v nádržích s nižším predačním tlakem na zooplankton, tj. tam, kde je
více dravých ryb, které zooplanktonofágní ryby potlačí. V tomto smyslu je účelová rybí obsádka vhodná pro udržení lepší
kvality vody, nicméně zde může docházet
k prudšímu rozvoji ergasilózy.
Ekotoxikologie pro LCA anebo LCA pro
ekotoxikologii? (K. Kobětičová, VŠCHT Praha): Ekotoxicita patří mezi jednu z kategorií dopadu v posuzování životního cyklu
(LCA). Existuje několik možností přístupů
jak tyto vzájemné vztahy vyjádřit a hodnocení bývá obvykle založeno na analýze
ekologických rizik (ERA).
Rychlá detekce ekotoxicity přístrojem
AlgaTox (J. Pospíchalová, BVT Technologies, a.s.): Ekotoxikologický test vody pomocí řas (ISO 8692) trvá 72 hodin. V praktických podmínkách (odběr vzorku, doručení vzorku, analýza vzorku, předání
výsledků) může provedení řasového bio-
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testu trvat 1 – 2 týdny. Dlouhá doba trvání testu neumožňuje provedení účinných
opatření v případě akutní toxicity. Příspěvek prezentuje výsledky stanovení toxicity přístrojem AlgaTox. Přístroj je založen na měření produkce kyslíku řasami.
Umožňuje stanovit akutní toxicitu vyšší
než 10x LD50 v klasickém řasovém testu
do 2 hodin.
Využívanie mikrorias pri analýze toxicity kovov vo vodnom prostredí (A. Fargašová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave): V rámci práce se sledoval vliv kovů Cd, Zn, Pb, Cu
a Fe na druhy řas Desmodesmus. quadricauda, Desmodesmus subspicatus, Chlorella vulgaris a Raphidocelis subcapitata.
Nepříznivé účinky byly vyjádřeny jako
inhibice růstu a snížení produkce chlorofylu-a. Byla zjištěna následující inhibiční
řada pro růst: Cd > Cu >> Zn >> Pb > Fe,
a to pro všechny testované řasy, kromě
druhu D. subcapitatus. Pro řasu D. subcapitatus bylo Pb toxičtější než Zn. Kromě růstových parametrů se hodnotila
i akumulace kovů v buňkách řas, vyjádřená jako bioakumulační faktor BCF (%).
BCF sa pohyboval v intervalech (%) 360 –
450 pro Cd, 920 – 1300 pro Zn, 470 – 620
pro Cu, 590 – 830 pro Pb a 1520 – 4560
pro Fe, v závislosti na druhu řasy. Nejvyšší BCF byl zjištěn u Cd a Pb pro řasu R.
subcapitata a u Cu, Zn a Fe pro D. quadricauda. Nejcitlivejší na Cd a Pb byla řasa
D. quadricauda a na Cu, Zn a Fe C. vulgaris. Nejméně citlivou na Cd a Cu byla řasa
R. subcapitata a na Zn D. subspicatus, jejíž senzitivita vůči Zn byla 3,8 – 8,8krát
nižší než u ostatních testovaných řasách.
Posouzení toxického účinku nesteroidních antirevmatik během úpravy vody ozonizací, UV ozařováním a heterogenní fotokatalýzou (V. Trousil, Univerzita Pardubice): Rezidua léčiv v životním prostředí
mohou mít negativní vliv na kvalitu vody,
nebo mohou svým toxickým účinkem působit na akvatické organismy. Ozonizace,
UV ozařování a heterogenní fotokatalýza patří mezi procesy odstraňující širokou
škálu kontaminantů z vod. Zmíněnými
procesy však nemusí dojít k úplné mineralizaci léčiv. Taktéž během těchto procesů často vznikají z původních léčiv látky, které mohou být více toxické než původní sloučeniny. Tato práce se zabývala
posouzením toxicity ibuprofenu a paracetamolu na sladkovodní řasu Parachlorella kessleri. Vzorky léčiv byly porovnávány na počátku a na konci ozonizace, UV
ozařování a fotokatalytického procesu.
Inhibice (popř. stimulace) růstu byla zjiš-

ťována na základě počtu buněk a taktéž
na celkovém množství chlorofylu oproti
kontrole.
Vliv KCN na růst bakterií (J. Muselíková,
Univerzita Pardubice): Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí, které hrozí při
výskytu kyanidů v odpadních vodách, je
žádoucí, zabývat se jejich odstraněním
z kontaminovaných vod. Jelikož je kyanid přírodní biologicky odbouratelná
látka, je vhodné použití biodegradabilních cest k jeho odstranění z odpadních
vod. Úspěch biodegradace závisí na přítomnosti mikrobů a jejich fyziologické a metabolické schopnosti rozkládat
znečišťující látky v zamořeném prostředí. K degradaci kyanidů používají mnohé mikroorganismy zvláštní systémy enzymů. V této práci byla pomocí záznamníku růstu RTS-1 firmy BioSan sledována
rychlost růstu Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca a Alcaligenes faecalis při různých koncentracích KCN.
Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v přítomnosti iontů molybdenu a železa (Z. Blažková, Univerzita Pardubice): Bakterie Thiobacillus
(Th.) denitrificans jsou netoxické a nepatogenní organismy, které se vyskytují zejména ve vodě a v půdě. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná
o velice perspektivní organismy. Jejich
denitrifikační schopnosti by mohly být
využity k odstraňování nežádoucích dusičnanových a dusitanových iontů z vod
tam, kde nelze využít tradičních metod.
Denitrifikační procesy jsou ovlivňovány celou řadou látek a faktorů, mezi které patří i takové prvky, jako je molybden
a železo. V práci byl sledován vliv přítomnosti molybdenových a železnatých iontů na účinnost a průběh denitrifikačních
procesů bakterií Th. denitrificans. Vybrané ionty byly přidány ve formě svých
solí. Přítomnost látek má na dané pochody pozitivní vliv z hlediska rychlosti odbourávání dusičnanových a dusitanových iontů.
Použitá literatura: Vodárenská biologie 2016, 3. – 4. února 2016, Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová Jana,
Petráková Kánská Klára (Edit.), str. 184,
ISBN 978-80-86832-90-6, © Vodní zdroje
EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim 2016.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!
Zveme Vás na 33. ročník konference Vodárenská biologie 2017, který
se bude konat v prostorách hotelu DAP
v Praze Dejvicích v únoru 2017.
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Odstraňovanie aromatických zložiek
benzínu z vôd kombinovanými
procesmi s využitím ozónu
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Výskumný ústav vodného hospodárstva
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Ústav Chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT
3
SIŽP – ústredie – útvar inšpekcie ochrany vôd

Kombinované procesy s využitím ozónu sa javia ako perspektívne pre odstraňovanie ropných látok z odpadových vôd. Séria
experimentov bola zameraná na odstránenie BTEX zlúčenín (benzén, toluén, etylbenzén a izoméry xylénu). Boli porovnávané samotný proces ozonizácie a kombinovaný proces ozón/UV. Bola sledovaná účinnosť odstránenia BTEX zložiek z modelovej vzorky vody s obsahom BTEX zložiek a modelovej odpadovej vody kontaminovanej benzínom Natural 95.
ÚVOD
Najčastejším zdrojom kontaminácie vôd ropnými látkami sú odpadové
vody z ropných rafinérií, úniky z ropných zásobníkov a ropné havárie. Polarita a dobrá rozpustnosť týchto látok je príčinou, že sú schopné ľahko
prenikať do pôdy a systému podzemných vôd a spôsobiť vážne znečistenie životného prostredia. ČOV sú dôležitou bariérou pre transport týchto látok do vodného prostredia, preto je potrebné zaradenie účinných
separačných postupov v kombinácii s degradačnými postupmi v procese čistenia odpadových vôd. Medzi perspektívne alternatívy pre elimináciu týchto látok patria oxidačné postupy založené na využívaní ozónu.
Oxidačné postupy s využitím ozónu
sú vhodné metódy čistenia odpadových vôd petrochemického priemyslu kvôli schopnosti degradovať ropné látky. Vyznačujú sa jednoduchosťou a flexibilitou, možnosťou kombinovať proces ozonizácie s ďalšími
procesmi. Cieľom našej práce v rámci spoločného APVV projektu s participáciou FCHPT STU a VÚVH je nájsť najvhodnejší oxidačný postup s využitím
ozónu na zníženie negatívneho vplyvu študovaných látok v procese čistenia odpadových vôd, minimalizovanie
ich prenikania do jednotlivých zložiek
vodného ekosystému. Boli porovnávané kombinované procesy ozonizácie vzhľadom na účinnosť odstránenia
BTEX zložiek z modelovej vzorky vody
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v závislosti od dávky ozónu, efektívnosti jeho využitia a rýchlosti ich odstránenia s cieľom nájsť najefektívnejší proces.
ROPNÉ LÁTKY
Ropa a jej produkty majú charakteristické vlastnosti podľa pôvodu a technologického procesu. Sú
tak odlišné, že sa len ťažko dajú odvodiť všeobecné závery o ich škodlivosti. V každom jednotlivom prípade sa musia sledovať toxické účinky
ropy, ropných produktov ako aj odpadových vôd z ich výroby. Je známe,
že ich toxicita úmerne stúpa so stupňom emulgácie [1]. Najtoxickejší je
benzín, ktorý už v množstve 3 mg.l-1
brzdí biochemické pochody. Pre Dapnia magna je mimoriadne toxický
(LC50 počas 48 hodín je 0,09 mg.l-1
[2]. Ardó uvádza, že najcitlivejším organizmom pre ním sledované vzorky benzínu BA-90 boli dafnie [3].
Nadmerné množstvo ropných látok v odpadových vodách spôsobuje narúšanie čistiarenských procesov. V povrchových vodách zabraňujú prestupu kyslíka do vody a ničia
biologický život, ale hlavne ohrozujú povrchové a podzemné vody, ktoré sú vhodné na zásobovanie pitnou
vodou. Môžu sa vyskytovať vo vodách
ako rozpustené alebo nerozpustené.
Rozpustnosť ropných látok vo vode
je rôzna, najmenej rozpustné sú alifatické uhľovodíky s dlhým reťazcom,
rozpustnejšie sú cyklické uhľovodíky.

Vodohospodársky spravodajca

Voda pri kontakte s ropnými látkami
dostáva príchuť a pachy, pre ktoré je
na pitné účely nepoužiteľná [4].
Hlavnou zložkou alifatickej ropnej frakcie sú ropné zlúčeniny n-, rozvetvené alkány a cykloalkány známe
ako nevyriešené komplexné zlúčeniny nasýtených uhľovodíkov. Aromatická frakcia obsahuje najmä polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), je toxickejšia a má vyššiu perzistenciu ako
alifatická. PAU, ktoré zahŕňajú naftalén, antracén a fenantrén sú benzínové zložky bežne vyskytujúce sa v podzemných vodách. Najtoxickejšie zložky
benzínovej frakcie ako sú benzén, toluén, etylbenzén a xylény (BTEX) patria medzi najčastejšie vyskytujúce sa
kontaminanty v americkej vodovodnej sieti pitnej vody, ktorej zdrojom je
podzemná voda. Tvoria 18 %-ný podiel v benzínovej frakcii. Aj na Slovensku sa v súčasnosti venuje intenzívna
pozornosť týmto látkam. Ich odstránenie z prostredia je z dôvodu ich nebezpečných vlastností mimoriadne dôležité nielen pre súčasnosť, ale aj pre život
budúcich generácií. Výskumu v oblasti
nežiadúcich účinkov v prírodnom prostredí a ich biodegradáciou sa venujú
pracovníci Výskumného ústavu ropných produktov [5,6]. Z krátkeho historického prierezu legislatívou vo vodnom hospodárstve je jasné, že vodohospodári si uvedomovali dôležitosť
zachovania prirodzeného stavu a kvality vôd, čo sa prejavilo formovaním
nadčasových zákonov a predpisov.
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Tab. 1 Limity pre ropu a ropné látky v nariadeniach vlády

Povrchové vody

0,1

Vodárenské toky

Ropa a ropné látky (NEL)
[mg.l-1]

0,01

0,2

0,01

0,1

V tabuľke 1 je porovnanie limitov uvádzaných v nariadeniach vlády od roku
1957 pre ropu a ropné látky [1].
ROPNÉ LÁTKY A ICH
ODSTRAŇOVANIE V PROCESE
ČISTENIA ODPADOVYCH VÔD
BTEX patria medzi typické kontaminanty podzemných vôd. Biologické a fyzikálne techniky čistenia vôd sú
málo účinné v ich odstraňovaní, kým
veľmi sľubné výsledky boli dosiahnuté s pokročilými oxidačnými procesmi (Advanced Oxidation Processes –
AOPs), ktoré využívajú ako oxidačné činidlo hydroxylové radikály. Ozonizácia
v porovnaní s ozón/UV procesom bola
menej efektívna pri odstraňovaní ropných látok z kontaminovanej podzemnej vody [7]. Kwon a kol. [8] sa zamerali
na odstránenie prchavých uhľovodíkov
pred biologickým procesom čistenia.
Použili povrchovo modifikovaný zeolit (PMZ) ako adsorbent v kombinácii
s membránovým bioreaktorom (MBR)
na zníženie obsahu organického uhlíka
v produkovanej vode pred reverznou
osmózou. Jednotka s PMZ bola využitá
na odstránenie prchavých organických
látok (BTEX, acetón) a poloprchavých
látok (naftalén). S PMZ bola dosiahnutá
40 % účinnosť odstránenia TOC. Počiatočná koncentrácia BTEX 70 mg.l-1 bola
znížená na 5 mg.l-1 po PMZ a po čistiarenskom procese v MBR v priemere na 2 mg.l-1. Klasson a kol. [9] publikovali vo svojej štúdii výsledky z laboratórneho testovania vo vsádzkovom
reaktore. Urobili porovnanie účinnosti organického rozkladu použitím peroxidu vodíka generovaného sonochemickou reakciou a ozónu produkovaného ionizáciou prostredníctvom
elektrického náboja. Experimentu boli
podrobené tri vodné matrice: benzén,

28

Príloha č. 3
NV SR
242/1993
Z. z.

Príloha
k NV SSR
č. 30/1975

Povrchové
vody

Príloha č. 2
Smernice č.
74/1957

Vodárenské toky

ukazovateľ

Príloha č. 1
NV SR
296/2005
Z. z.

Príloha č. 1
NV SR
269/2010
Z. z.

0,1

0,1

toluén, etylbenzény, xylény a kyselina hexánová (BTEXH) v deionizovanej
vode, BTEXH v slanej vode (100 g.l-1)
a slaná voda s nižším obsahom stopových prvkov s prímesou ropy z oblasti mexického zálivu. Záver štúdie je,
že sonochemickou oxidáciou je možné rozložiť niektoré látky, ale kombinovaný proces ozón/H2O2 nedokáže zabezpečiť rozklad organických látok na CO2. V ďalšej štúdii bola sledovaná degradácia komponentov benzínu
BTEX, MTBE, TBA (tetrabutylamonium)
a TPHg (total petroleum hydrocarbons
gasoline – celkové ropné uhľovodíky v benzíne) vo vzorkách podzemnej vody ozón/UV procesom. Kombinovaný proces O3/UV bol v porovnaní so samotnou ozonizáciou účinnejší
pri odstraňovaní benzínových komponentov zo vzoriek podzemnej vody.
Prítomnosť železa znižovala účinnosť
odstránenia benzínových komponentov pri O3/UV procese. Bolo zistené, že
v priebehu procesu sa experimentálna vzorka zakaľovala, pravdepodobne
v dôsledku reakcie železa a ozónu, čo
malo za následok zníženie absorbancie UV svetla experimentálnym roztokom. Na druhej strane bolo sledované, že dostatočné množstvo železa
vo vzorke podzemnej vody by mohlo
zlepšiť proces odstránenia benzínových komponentov v procese ozonizácie [7]. Kasprzyk-Hordern a kol. [10] vo
svojej práci využili na rozklad ropných
látok v modelovej a prírodnej vode katalytickú ozonizáciu v prítomnosti perfluoroctyl Al2O3 fáz (Perfluoroctyl Alumina Bonded Phases (PFOA). Katalytická ozonizácia na kovoch alebo oxidoch
kovov patrí medzi AOP procesy, ktoré
sú založené na rozklade ozónu a tvorbe voľných radikálov. Voľné radikály sú
veľmi aktívne, ale ich reakcie sú nese-

lektívne. Ozón je selektívne a veľmi silné oxidačné činidlo, ale rozpustnosť
molekulárneho ozónu vo vode je veľmi
nízka. Katalytická ozonizácia využíva
reakcie molekulárneho ozónu s využitím jeho rozkladu a vytvárania voľných
radikálov, dominantne hydroxylových.
Ozonizácia na rozhraní tuhá fáza – kvapalina prebieha v prítomnosti nepolárnych heterogénnych katalyzátorov
PFOA. Tento proces bol už overený pri
odstraňovaní toluénu, chlórbenzénu
a kuménu z vody. Výsledky jasne ukazujú, že PFOA/O3 systém na odstraňovanie benzínových frakcií je efektívny
hlavne pri odstraňovaní éterov (MTBE
a ETBE) z modelovej a reálnej vody. Katalytická aktivita PFOA v prípade ozonizácie BTEX nemá významný vplyv.
Na odstránenie ropných látok z vody
sa používajú aj konvenčné čistiarenské
postupy, medzi ktoré patrí stripovanie vzduchom, adsorpcia na granulovanom aktívnom uhlí a biodegradácia
[11]. Tieto postupy čistenia majú však
aj svoje nevýhody. Pri stripovaní a adsorpcii na GAC sú ropné látky transportované z jedného média do druhého
a je nutné zaradenie ďalšieho čistiaceho procesu. Pri biodegradácii účinnosť procesu závisí od zloženia benzínu, od prítomnosti mikroorganizmov
schopných degradovať cieľové látky,
dostupnosti elektrónových akceptorov [7].
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
V experimentoch, ktoré boli vykonávané v laboratórnych podmienkach
bola sledovaná účinnosť samotnej
ozonizácie a kombinovaného procesu O3/UV pri odstraňovaní BTEX zložiek
v modelových vzorkách odpadových
vôd s prídavkom BTEX zložiek a v modelovej odpadovej vode kontaminovanej benzínom Natural 95. Modelová vzorka bola pripravená z jednozložkových štandardov benzénu, toluénu,
p-xylénu a o-xylénu v metanole, benzínu Natural 95 a MilliQ vody. Experimenty boli uskutočnené v ozonizačnom reaktore s vonkajšou recirkuláciou reakčnej zmesi [12].
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z experimentov vyplynulo, že účinnosti odstránenia zložiek BTEX z vody
s obsahom benzínu Natural 95 boli
podstatne nižšie a pokles koncentrácií sledovaných látok bol pomalší ako
pri modelovej vzorke s obsahom sa-
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Obr. 1 Zmena relatívnych koncentrácií BTEX počas ozonizácie modelovej vzorky vody kontaminovanej
benzínom Natural 95

motných zložiek BTEX (obr. 1 a 2). Pokles účinnosti bol spôsobený tým, že
benzín Natural 95 obsahuje okrem
18 % BTEX ešte 72 % ďalších uhľovodíkových zlúčenín. Pri rovnakých podmienkach experimentu ozón zreagoval s ďalšími prítomnými organickými
zlúčeninami, jeho koncentrácia v reakčnej zmesi rýchlo poklesla, čím výrazne poklesla účinnosť odstraňovania BTEX zložiek. Z porovnania časových priebehov relatívnych koncentrácií BTEX sú zrejmé väčšie počiatočné
rýchlosti odstraňovania jednotlivých
týchto zložiek počas kombinovaného
O3/UV procesu v porovnaní so samotnou ozonizáciou. S výnimkou benzénu boli pri aplikácii kombinovaného
O3/UV procesu u ostatných zložiek dosiahnuté aj nižšie zvyškové koncentrácie v porovnaní so samotnou ozonizáciou. V obidvoch prípadoch sa ako
efektívny reakčný čas procesu javí 30
minút.
ZÁVER
Bola overovaná efektívnosť procesov O3 a O3/UV pri odstraňovaní BTEX
zložiek z modelových vôd s obsahom
týchto zložiek a modelovej vody s obsahom benzíu Natural 95. Z experimentálnych výsledkov vyplýva, že na čistenie odpadovej vody s väčším obsahom
BTEX zložiek je vhodnejšie použiť AOP
proces s využitím ozónu. V porovnaní
so samotnou ozonizáciou kombinovaný proces O3/UV umožňuje dosiahnuť
vyššiu účinnosť odstránenia jednotlivých zložiek.

Obr. 2 Zmena relatívnych koncentrácií BTEX počas O3/UV pôsobenia na modelovú vzorku vody kontaminovanú benzínom Natural 95
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Sekundárna validácia normovanej metódy
na stanovenie koliformných baktérií
a Escherichia coli pri zavedení do používania
v mikrobiologickom laboratóriu
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc., RNDr. Marianna Cíchová, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Anotácia
Od 1. apríla 2015 začala na Slovensku platiť revidovaná norma STN EN ISO 93081: 2015 Kvalita vody: Stanovenie Escherichia
coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie pre vody s nízkou koncentráciou sprievodnej bakteriálnej mikroflóry (ISO 9308-1: 2014). Norma nahrádza STN EN ISO 9308-1: 2003 a špecifikuje metódu stanovenia koliformných
baktérií a Escherichia coli. V revidovanej norme prišlo k zmene predpísaného média z laktózového TTC agaru s Tergitolom
7 na chromogénny koliformný agar. Pre používanie nového média v podmienkach skúšobného laboratória sme vykonali
sekundárne overovanie platnosti metódy podľa postupov a kritérií noriem STN ENV ISO 13843 a STN EN ISO 11133.
ÚVOD
Metóda uvádzaná v revidovanaj
norme je založená na membránovej filtrácii, následnej kultivácii na chromogénnom koliformnom agarovom médiu, potvrdzovaní prezumptívnych kolónií a na výpočte počtu KTJ (kolónia
tvoriacich jednotiek) koliformných
baktérií a Escherichia coli v analyzovanom objeme vzorky vody. Použitie normy je vhodné hlavne pre vody
s nízkym počtom baktérií, ktoré vytvoria na chromogénnom koliformnom
agare celkovo menej ako 100 kolónií.
To zahŕňa pitnú vodu, dezinfikovanú vodu z bazénov, vodu na výstupe
z úpravne pitnej vody, prípadne čisté
podzemné vody.
Princíp stanovenia cieľových mikroorganizmov na chromogénnom koliformnom agarovom médiu je založený
na priamom dôkaze špecifických enzýmov produkovaných cieľovými baktériami, ktoré rozkladajú chromogénne substráty. Chromogénny substrát
určený na stanovenie koliformných
baktérií, Salmon-GAL (6-chloro-3-indoxyl-β-D-galaktopyranozid), je štiepený
enzýmom β-D-galaktozidáza a výsledkom sú ružovo až červeno sfarbené kolónie (Obr. 1). Druhým chromogénnym
substrátom je X-glukuronid (5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glukuronid),
ktorý je štiepený enzýmom β-D-gluku-
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ronidázou. Escherichia coli produkuje
obidva tieto enzýmy a výsledkom štiepenia oboch chromogénnych substrátov sú kolónie sfarbené na tmavo modrú až fialovú farbu (Obr. 2).
Postup skúšky – vzorka vody sa filtruje cez membránový filter s veľkosťou pórov 0,45 μm. Inkubácia naočkovaného filtra na chromogénnom koliformnom agare prebieha pri teplote (36 ± 2) °C počas (21 ± 3) h. Kolónie
s pozitívnou β-D-galaktozidázovou reakciou (ružové až červené sfarbenie) sa
počítajú ako prezumptívne koliformné
baktérie, ktoré nie sú E. coli. Všetky kolónie, ktoré sú β-D-galaktozidáza-pozitívne a zároveň β-D-glukuronidáza-pozitívne (tmavomodré až fialové sfarbenie), sa počítajú ako E. coli. Na potvrdenie prezumptívnych koliformných
baktérií, ktoré nie sú E. coli, sa musí vykonať oxidázová skúška. Na skúšku
sa použijú prednostne všetky ružové
až červené kolónie, alebo najmenej 10
kolónií.
Sekundárne overovanie metódy
STN EN ISO 93081: 2015 podľa STN
P ENV ISO 13843
Pre používanie novej metódy v laboratóriu sme vykonali sekundárne
overovanie platnosti metódy podľa
STN P ENV ISO 13843, ktorá zahŕňala
testovanie pracovných charakteris-

tík metódy (citlivosť, špecifickosť, výťažnosť, selektivita, falošná pozitivita,
falošná negativita, opakovateľnosť, neistota počítania) v podmienkach laboratória mikrobiológie, NRL pre oblasť
vôd na Slovensku. Metóda bola verifikovaná s použitím referenčných kmeňov mikroorganizmov z Českej zbierky
mikroorganizmov, Brno (CCM) – Escherichia coli CCM 3954 (WDCM 00013),
Citrobacter koseri CCM 2535 a s použitím vzoriek pitnej, podzemnej vody
a vzoriek obohatenej vody.
Pracovné charakteristiky metódy –
citlivosť, špecifickosť, výťažnosť, selektivita, falošná pozitivita, falošná
negativita – sme stanovovali overovaním prezumptívnych typických a atypických kolónií. Pre potvrdzovanie prezumptívnych kolónií boli použité 4
konfirmačné testy: oxidázová skúška
podľa normy STN EN ISO 93081: 2015,
metóda farbenia buniek podľa Grama,
metóda stanovenia β-D-galaktozidázovej a β-D-glukuronidázovej aktivity
podľa normy ISO 9308-2: 2015 s použitím IDEXX Colilert 18.
Pre overovanie pracovných charakteristík sme pracovali so súborom vôd
určených pre individuálne zásobovanie. Celkovo bolo analyzovaných 27
podzemných vôd, ktoré boli spracované verifikovanou metódou a následne použité do potvrdzujúcich testova-
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Tab. 1 Počty prezumptívnych a potvrdených kolónií koliformných baktérií
použitých pre výpočet pracovných charakteristík metódy podľa STN P ENV
ISO 13843
Prezumptívne kolónie
Koliformné baktérie
Typické

Atypické

Všetky

Pozitívne

73

4

77

Negatívne

7

80

87

Všetky

80

84

164

Potvrdené kolónie

Tab. 2 Počty prezumptívnych a potvrdených kolónií Escherichia coli použitých pre výpočet pracovných charakteristík metódy podľa STN P ENV ISO
13843
Prezumptívne kolónie
Escherichia coli
Typické

Atypické

Všetky

Pozitívne

27

2

29

Negatívne

3

62

65

Všetky

30

64

94

Potvrdené kolónie

Tab. 3 Testovanie pracovných charakteristík chromogénneho koliformného
agaru podľa STN EN ISO 11133
Pracovné charakteristiky

Kritériá
STN EN ISO 93081: 2015

Výsledky

Produktivita

PR ≥ 0,7

0,85 – 1,06

Produktivita

PR ≥ 0,7

0,89 – 1,12

Selektivita

SF ≥ 2

3–5

Špecifickosť

rast kolónií bez
charakteristických reakcií

rast bezfarebné
kolónie

ní. Z celkového počtu 385 prezumptívnych typických koliformných baktérií
sme povrdzovali 80 kolónií a z 576 prezumptívnych atypických koliformných
baktérií sme povrdzovali 84 kolónií.
Z celkového počtu 40 prezumptívnych
typických Escherichia coli sme povrdzovali 30 kolónií a z 88 prezumptívnych
atypických Escherichia coli sme povrdzovali 64 kolónií. Pre výpočet pracovných charakteristík boli výsledky z potvrdzovania rozdelené do štyroch kategórií: počet prezumptívnych pozitívnych kolónií, kde sa overila pozitivita
(pravé pozitívne kolónie); počet prezumptívnych negatívnych kolónií, kde
sa preukázala pozitivita (nepravé ne3 – 4 2016

gatívne kolónie); počet prezumptívnych pozitívnych kolónií, kde sa preukázala negativita (nepravé pozitívne
kolónie); počet prezumptívnych negatívnych kolónií, kde sa overila negativita (pravé negatívne kolónie). Počty
prezumptívnych a potvrdených kolónií
koliformných baktérií a Escherichia coli
sú zaznamenané v zhrňujúcich tabuľkách Tab. 1 a Tab. 2.
Citlivosť ako podiel celkových pozitívnych kolónií správne určených
v prezumptívnom počte bola pre koliformné baktérie stanovená na úrovni
95 % a pre E. coli na úrovni 93 %. Overené hodnoty citlivosti zodpovedali vyhovujúcemu kritériu viac ako 90 % pre-
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zumptívnych pozitívnych vzoriek a zároveň zodpovedali hodnotám, ktoré
boli získané primárnym overovaním
podľa STN EN ISO 93081: 2015 (91 %
a 94 %). Špecifickosť ako podiel celkových negatívnych kolónií správne určených v prezumptívnom počte bola
pre koliformné baktérie stanovená
na úrovni 92 % a pre E. coli na úrovni 95 %. Overené hodnoty špecifickosti zodpovedali hodnotám, ktoré boli
získané primárnym overovaním podľa
STN EN ISO 93081: 2015 (94 % a 97 %).
Falošná pozitivita ako podiel zistených pozitívnych kolónií nesprávne určených bola pre koliformné baktérie
stanovená na úrovni 9 % a pre E. coli
na úrovni 10 %. Overené hodnoty falošnej pozitivity zodpovedali hodnotám, ktoré boli získané primárnym overovaním podľa STN EN ISO 93081: 2015
(5 % a 6 %). Falošná negativita ako podiel zistených negatívnych kolónií nesprávne určených bola pre koliformné baktérie stanovená na úrovni 5 %
a pre E. coli na úrovni 3 %. Overené
hodnoty falošnej negativity zodpovedali hodnotám, ktoré boli získané primárnym overovaním podľa STN EN ISO
93081: 2015 (11 % a 3 %).
Selektivita ako podiel správne určených pozitívnych kolónií a celkového
počtu urobených testov bola pre koliformné baktérie stanovená na úrovni
-0,352 a pre E. coli na úrovni -0,542.
Overené hodnoty selektivity zodpovedali vyhovujúcemu kritériu viac ako -1
a zároveň zodpovedali hodnotám, ktoré boli získané primárnym overovaním
podľa STN EN ISO 93081: 2015 (-0,32
a -0,78). Výťažnosť ako podiel správne určených prezumptívnych kolónií
pozitívnych a negatívnych a celkového
počtu urobených testov bola pre koliformné baktérie stanovená na úrovni 93 % a pre E. coli na úrovni 95 %.
Overené hodnoty výťažnosti zodpovedali hodnotám, ktoré boli získané primárnym overovaním podľa STN EN ISO
93081: 2015 (92 % a 96 %).
Pracovné charakteristiky metódy –
opakovateľnosť, neistota počítania
– sme stanovovali s použitím modelových vzoriek, ktoré sme pripravili obohatením pitnej vody kultúrami referenčných kmeňov Escherichia coli CCM
3954 a Citrobacter koseri CCM 2535.
Opakovateľnosť počítania bola stanovená na základe odčítania výsledkov rovnakých platní (10 paralelných
stanovení pre jednu vzorku) dvoma
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Obr. 1 Typický vzhľad kolónií koliformných baktérií na chromogénnom koliformnom agare

osobami pracujúcimi nezávisle v jednom laboratóriu (operátor 1 a operátor 2), ktoré počítajú platne dvakrát
v krátkom časovom intervale. Pre konečný výpočet opakovateľnosti boli
zohľadnené odhady priemerov individuálnej opakovateľnosti pre operátorov 1 a 2, ako aj združený odhad opakovateľnosti v laboratóriu. Postupy pre
výpočty opakovateľnosti počítania boli
použité podľa definícií a postupov uvedených v STN P ENV ISO 13843. Opakovateľnosť ako tesnosť zhody medzi
výsledkami následných meraní rovnakého meraného analytu vykonávaných
v tých istých meracích podmienkach
v krátkom čase bola pre koliformné
baktérie stanovená na úrovni 0,028
a pre E.coli na úrovni 0,032. Overené hodnoty opakovateľnosti zodpovedali vyhovujúcemu kritériu < 1 a zároveň zodpovedali hodnotám, ktoré boli
získané primárnym overovaním podľa
STN EN ISO 93081: 2015 (0,035 a 0,046).
Neistota počítania bola stanovená na základe odčítania počtov charakteristických kolónií na jednej plat-

ni (membránovom filtri) opakovane
5-krát tým istým operátorom. Pre odhad neistoty počítania bolo použitých
10 počítaní nezávislých platní s počtom kolónií na membránovom filtri minimálne 20. Postupy pre výpočty neistoty počítania boli použité podľa definícií a postupov uvedených v STN P
ENV ISO 13843. Neistota počítania
ako relatívna smerodajná odchýlka výsledkov opakovaného počítania kolónií cieľových baktérií tej istej platne
(membránového filter) rovnakou osobou bola stanovená na úrovni 0,028.
Overená hodnota neistoty počítania
zodpovedala požadovanej špecifikácii
± 0,03 podľa STN P ENV ISO 13843.
Sekundárne overovanie
pracovných charakteristík
chromogénneho koliformného
agaru podľa STN EN ISO 11133
Pracovné charakteristiky (produktivita, selektivita a špecifickosť) chromogénneho koliformného agaru sme testovali podľa metód a kritérií uvedených
v STN EN ISO 11133. Pre testovanie pro-

Literatura:
Lange, B., Strathmann, M., Ossmer, R. 2013: Performance validation of
chromogenic coliform agar for the enumeration of Escherichia coli and
coliform bacteria. In Letters in Applied Microbiology. 2013, 57, 547-553.
STN EN ISO 11133: 2014 Mikrobiológia potravín, krmív a vody. Príprava,
výroba, uchovávanie a skúšky výkonnosti kultivačných médií – v anglickom jazyku
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Obr. 2 Typický vzhľad kolónií Escherichia coli na chromogénnom koliformnom
agare

duktivity média sme použili suspenzie
kultúr referenčných kmeňov Escherichia coli CCM 3954 (WDCM 00013) a Citrobacter koseri CCM 2535, na testovanie selektivity média kultúru referečného kmeňa Enterococcus faecalis CCM
7000 (WDCM 00009) a pre testovanie
špecificity CCA suspenziu kultúry referenčného kmeňa Pseudomonas aeruginosa CCM 1960 (WDCM 00024). Použiteľnosť chromogénneho koliformného agaru v skúšobnom laboratóriu sme
overovali pre médiá od troch výrobcov
(Biolife, Himedia, Biokar), pričom dve
média boli pripravené z dehydratovaných kultivačných médií podľa STN EN
ISO 8199 a jedno médium bolo pripravené výrobcom na okamžité použitie
(„ready-to-use“). Testované pracovné
charakteristiky všetkých testovaných
médií zodpovedali vyhovujúcim kritériám pre použiteľnosť médií podľa podľa
STN EN ISO 11133. Výsledky z overovania pracovných charakteristík chromogénneho koliformného agaru sú zhrnuté v Tab. 3.

STN EN ISO 9308-1: 2015 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie pre vody s nízkou koncentráciou sprievodnej bakteriálnej mikroflóry
STN P ENV ISO 13843: 2003 Kvalita vody. Pokyny na overovanie platnosti
mikrobiologických metód

Vodohospodársky spravodajca

3 – 4 2016

Oznamy

Kurz vzorkovania podzemných
a odpadových vôd
Termín konania kurzu: 18. – 20. 4. 2016
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Tlučáková • Tel. č. 02/59 34 34 61 • e-mail: tlucakova@vuvh.sk

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava
Program kurzu:
Kurz bude trvať 3 dni a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa odberom vôd, kvalitou a ochranou životného prostredia.
Terénne práce, konané v rámci kurzu, sa uskutočnia aj v prípade nepriaznivého počasia, preto je
potrebné zobrať si so sebou vhodné pracovné oblečenie.
Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze vzorkovania v príslušných oblastiach.

Okruh prednesených tém:
 Odber vzoriek podzemných vôd
 Odber vzoriek odpadových vôd a kalov
Účastnícky poplatok: 300,- €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS. Účastník pri prezentácii
predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 014
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia.
Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie,
prosíme zaslať najneskôr do 1. 4. 2016 na uvedenú kontaktnú adresu.
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Oznamy

Kurz vodohospodárov I. stupeň
Termín konania kurzu: 9. – 14. 5. 2016
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Tlučáková • Tel. č. 02/59 34 34 61 • e-mail: tlucakova@vuvh.sk

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava
Program kurzu:
Jednotýždňový kurz (5 dní) spojený s exkurziou na významné vodohospodárske objekty.
Účastníci obdržia potvrdenie o jeho absolvovaní.
Kurz je zameraný na získanie komplexných poznatkov o problematike vodného hospodárstva.
Predpokladá sa, že účastník má prax vo vodnom hospodárstve a minimálne stredoškolské
vzdelanie, čo však nie je podmienkou.

Okruh prednesených tém:








hydrológia povrchových a podzemných vôd
hydraulika vodohospodárskych objektov a zariadení
hydrochémia a hydrobiológia vôd
čistenie odpadových vôd a kanalizácia
úprava vôd a vodovodné siete
bilancia kvantity a kvality vôd
legislatíva vodného hospodárstva

Účastnícky poplatok: 300,- €, pracovníci rezortu MŽP SR a odborov starostlivosti o ŽP: 250,- €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS.
Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 011
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia.
Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie,
prosíme zaslať najneskôr do 23. 4. 2016 na uvedenú kontaktnú adresu.
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Oznamy

Kurz vodohospodárov II. stupeň
Termín konania kurzu: 3. – 7. 10. 2016
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Tlučáková • Tel. č. 02/59 34 34 61 • e-mail: tlucakova@vuvh.sk

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava
Program kurzu:
Základná časť kurzu trvá 5 dní, je spojená s exkurziou na vodohospodárske diela v zahraničí.
Kurz je určený na prehlbovanie poznatkov z vybraných oblastí vodného hospodárstva, pričom
sa predpokladá, že účastník má viacročnú prax a odborné vzdelanie vo vodnom hospodárstve
alebo absolvoval I. stupeň kurzu vodohospodárov. Po ukončení kurzu účastník získa potvrdenie
o absolvovaní kurzu. Po vypracovaní práce, ktorá rieši vybraný problém vysielajúcej organizácie
a po jej obhájení pred komisiou menovanou MŽP SR, získa účastník „Osvedčenie vodohospodára“. Kurz je vhodný pre podnikových vodohospodárov, pracovníkov prevádzok úpravní vôd
a čistiarní odpadových vôd.

Okruh prednesených tém:
 úprava a čistenie vôd
 hydrológia a hydraulika technologických zariadení
 legislatíva vodného hospodárstva
Účastnícky poplatok: 300,- €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS. Účastník pri prezentácii
predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 014
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia.
Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie,
prosíme zaslať najneskôr do 9. 9. 2016 na uvedenú kontaktnú adresu.

3 – 4 2016

Vodohospodársky spravodajca

35

Oznamy

Kurz vzorkovania pitných
a povrchových vôd
Termín konania kurzu: 19. 10. – 20. 10. 2016
Kontaktná osoba:
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. • Tel. č. 02/59 34 34 01 • e-mail: proksova@vuvh.sk

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava
Program kurzu:
Kurz bude trvať 2 dni a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností,
podnikov povodí a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa kvalitou
a ochranou životného prostredia.
Terénne práce, konané v rámci kurzu, sa uskutočnia aj v prípade nepriaznivého
počasia, preto je potrebné zobrať si so sebou vhodné pracovné oblečenie.
Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze vzorkovania v príslušných
oblastiach.

Okruh prednesených tém:
 Odber vzoriek pitných vôd
 Odber vzoriek povrchových vôd a sedimentov
Účastnícky poplatok: 180,- €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS.
Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 013
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia formou
cestovného príkazu. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme. V prípade potreby
ubytovania odporúčame hotel Družba, Botanická 25, tel. č. 02/654 200 65.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie,
prosíme zaslať najneskôr do 17. 9. 2016 na uvedenú kontaktnú adresu.
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Odborný seminár
Problémy ochrany podzemných vôd
6. december 2016
Cieľ odborného seminára
Cieľom seminára je prezentácia najnovších poznatkov, názorov a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny v 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom ochrany zdrojov povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým na
vodách, využívaniu pitných vôd, znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti. Súčasťou seminára budú aj informácie z oblasti novej legislatívy dotýkajúcej sa ochrany vôd.

Kontaktná osoba:
RNDr. Anna Patschová, PhD. • Mgr. Katarína Pilátová, PhD.
Tel. č. 02/59 34 34 13 • 02/59 34 34 24
e-mail: patschova@vuvh.sk • katarina.pilatova@vuvh.sk

Okruh výberových oblastí:




Legislatívna podpora ochrany vôd
Monitoring znečistenia podzemných vôd
Environmentálne optimálne využívanie zdrojov
podzemných vôd





Výsledky hodnotenia stavu vôd na Slovensku
Znečistenie podzemných vôd
Aktuálne problémy ochrany vôd na Slovensku

Seminár je určený odbornej verejnosti, pracovníkom štátnej správy, vodohospodárskym pracovníkom, správcom
povodí, vodovodov, kanalizácií, hydrogeológom a vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti
poľnohospodárskej a priemyselnej výroby.
Administratívne informácie:
Vložné na seminár: 25,- €
Pre pracovníkov MŽP SR, odborov starostlivosti o ŽP a študentov je účasť bezplatná.
Platby sa uskutočňujú na účet Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 015
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.

Prihláška:
Prihlášku je potrebné zaslať do 26. 11. 2016 na uvedené kontaktné adresy.

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
3 – 4 2016

Vodohospodársky spravodajca

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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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t. j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Odporúčame takéto rozlíšenie pri posielaní obrázkov:
celostranový obrázok, A4 (210 × 297 mm) = rozlíšenie 2480x3508 Pixel
½ strany – A5 (148 × 210 mm) = rozlíšenie 1748x2480 Pixel
¼ strany – A6 (105 × 148 mm) = rozlíšenie 1240x1748 Pixel
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte farebne.
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.
5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 404
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
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SPOMIENKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA RUŽÍNE

K prevádzkovej budove na Ružíne zavítalo vyše 500 návštevníkov

Riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v Košiciach Peter Hoffman oboznamuje návštevníkov s fungovaním tejto vodnej stavby

Hornád nad Ružínom je ešte čistý

Každý rok na jar Ružín zaplaví takýto odpad

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
VODNÉ STAVBY A VODNÉ
HOSPODÁRSTVO

klimatická zmena a jej dôsledky,
kúpele, aquaparky, termálna voda,
úprava a revitalizácia vodných tokov,
hate a vodné cesty,
priehrady, nádrže, rybníky, poldre?

Máš záujem podieľať sa:
na protipovodňovej ochrane,
na výstavbe a obnove kanalizácií,
verejného vodovodu,
na využití vodnej energie?
Zaujímajú ťa otázky ako:

Katedra hydrotechniky
www.hydrotechnika.sk

Katedraa zzdravotného
dravo
nttálneh inžinierstva
a environmentálneho
www.kzdi.sk

Katedra geotechniky
www.svf.stuba.sk

PRESTÍŽ
Neváhaj a príď medzi nás študentov
Stavebnej fakulty STU
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
www.svf.stuba.sk
... spoj svoju budúcnosť s kreatívnym zamestnaním

TRADÍCIA
Ponúkame kvalitné vzdelanie s viac ako 70-ročnou
tradíciou v technickom odbore vodného hospodárstva.

JEDINEČNOSŤ
Jediný akreditovaný študijný program svojho
druhu na Slovensku s možnosťou absolvovať časť
štúdia v zahraničí a získať dvojitý titul (double degree).

„Voda je najvýznamnejšou
strategickou surovinou“

DO
ŠKY
16
HLÁ
PRI 31.3.20

Katedra vodného
hospodárstva krajiny
www.kvhk.sk

Katedra vodného
hospodárstva krajiny
www.kvhk.sk

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
STAVBY NA TVORBU A OCHRANU
PROSTREDIA

Chceš prispieť k ochrane životného prostredia
využívaním vodnej energie na výrobu
ekologicky čistej elektrickej energie?

Chceš zmerniť pôsobenie nepriaznivých
environmentálnych faktorov v oblasti:

pozemného,
krajinného,
vodného,
komunálneho a
dopravného inžinierstva?

Inžinierstvo
životného prostredia

Aj Ty si presvedčený o potrebe revitalizácie krajiny?
Máš záujem podieľať sa na tvorbe
krajinno-plánovacej dokumentácie?

BUDÚCNOSŤ
Ponúkame Ti kvalitné širokospektrálne
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Milí vodohospodári,
máme za sebou parlamentné voľby, ktoré zmenili zloženie
Národnej rady SR i vládnej koalície. Odrazilo sa
to aj vo vedení rezortu
životného prostredia.
Dovoľte mi preto prihovoriť sa vám z pozície
nového ministra a zaželať nám všetkým úspešnú spoluprácu.
Osoby sa menia, imperatívy a priority nášho rezortu zostávajú. Aj v novom programovom vyhlásení vláda potvrdzuje, že priaznivé životné prostredie
je nielen základné právo každého občana štátu, dané
Ústavou SR, ale je to zároveň vzácna hodnota, ktorá má
pozitívny celoslovenský dosah na zdravie obyvateľov
a na celkový udržateľný ekonomický rast. Vláda sa preto hlási k podpore rastu kvality životného prostredia ako
k dôležitému záväzku.
Uvedomujem si, že medzi hlavné výzvy, ktoré pred
nami v dlhodobom horizonte stoja, patrí prispôsobenie
sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a snaha čo najviac túto zmenu eliminovať. Aj preto považujem za dôležité zachovať kontinuitu pri podpore systémových
riešení pre adaptačné opatrenia vrátane ďalšej podpory protipovodňových opatrení i opatrení, ktoré znamenajú prevenciu proti suchu, v súlade so schválenou
„Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ s dôrazom na adaptačné opatrenia v mestách,
poľnohospodárstve a lesníctve. Viaceré protipovodňové
stavby z minulých rokov už potvrdili svoju opodstatnenosť i funkčnosť pri ochrane životov a majetku obyvateľov, firiem i štátu. Preto budeme v ich budovaní pokračovať za pomoci európskych peňazí z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala podporiť aj opatrenia na adekvátnu ochranu vôd, najmä
kvality podzemných vôd, ktoré sú hlavným zdrojom
pitnej vody a dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v súlade so schválenými strategickými dokumentmi. Budeme sa snažiť maximalizovať stupeň odkanalizovania Slovenska a napĺňať tak nielen naše záväzky k Európskej únii, ale najmä preukázať zodpovednosť
k sebe samým a k našim deťom, v záujme zdravého životného prostredia pre všetkých občanov našej krajiny.
Ing. László Solymos
5 – 6 2016
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20. výročie GWP
Mgr. Gergana Majerčáková, PhD.
Sekretariát GWP CEE, SHMÚ Bratislava

NA ÚVOD
V globálnom nazeraní na fenomén
vody, na jej význam pre existenciu
a rozvoj ľudstva a na problémy súvisiace s vodou, existuje na medzinárodnom poli značne veľká rôznorodosť, no
najmä inštitucionálna rozdrobenosť
a roztrieštenosť. Je to prirodzené a pochopiteľné, ak si uvedomujeme jej variabilné rozdelenie v čase a priestore,
jej dostupnosť alebo rozličnosť požiadaviek na vodu z pohľadu celosvetovej
populácie. Pre históriu aj dnešok platí,
že ľudská spoločnosť napreduje najmä
tam, kde je vody primerane.

svetové fórum o vode v Haagu v roku
2000 odmietlo názor, že voda je „jedným zo základných ľudských práv“, ale
označila ju za „základnú životnú potrebu“.
Napriek spomenutej inštitucionálnej roztrieštenosti v oblasti vody,
za posledných 50 rokov sme vo svete znamenali viacero významných
krokov: vytvorenie adekvátneho
priestoru pre vodu v Svetovej meteorologickej organizácii, záujem UNESCO o praktickú a vedeckú hydrológiu a vyhlásenie Medzinárodnej hydrologickej dekády a hydrologického

GWP Consulting Partners meeting 2013

Vzťah človeka k vode ako k obnoviteľnému zdroju, spôsoby jej využívania, miera porozumenia dôsledkov
ľudskej činnosti na vodu a na životné prostredie sa vyvíjajú rovnako ako
sa vyvíja poznanie a pokrok človeka
na Zemi. Približne od druhej polovice
minulého storočia si ľudstvo naliehavo uvedomuje aj globálne aspekty využívania a ochrany prírodných zdrojov,
obzvlášť vody.
V súčasnosti nemá prístup k zdravej pitnej vode viac než dve miliardy
ľudí. Niektoré štúdie predpokladajú, že
do roku 2020 nebude mať prístup k čistej pitnej vode každý druhý obyvateľ
planéty. A to aj napriek tomu, že druhé
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programu, kooperáciu krajín spojených riekami a moriami (napríklad
Dunajom alebo Baltikom), vyhlásenie Svetového dňa vody na 22. marca,
vznik Svetovej rady pre vodu a ňou
organizované Svetové fóra o vode
každým tretím rokom od 1997 (Marrákeš, Haag, Kjóto, Mexiko, Istanbul,
Marseille a naposledy v roku 2015 juhokórejský Daegu a Gyeongju), svetové summity o vode, klíme a životnom
prostredí (Montreal, Rio de Janeiro,
Dublin, Helsinki, Bonn, Kjóto, Johannesburg, Kodaň, Paríž). Vode a životnému prostrediu sa venovali aj Svetové ekonomické fóra (napríklad v Davose alebo Petrohrade). Uskutočnila

sa tematická Svetová výstava o vode
v Zaragoze v roku 2008.
Míľnikom v histórii vodnej politiky
v Európe sa stal rok 2000, keď vstúpila
do platnosti Rámcová smernica o vode,
ktorej primárnym cieľom bolo dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015.
Pravdepodobne prvým krokom
na tejto ceste bola Európska vodná
charta vyhlásená 6. mája 1968 v Štrasburgu, ktorá svojimi 12 jednoducho
a jasne formulovanými bodmi vyslovuje základné prikázania nielen pre hydrologickú a vodohospodársku pospolitosť, ale pre spoločenstvo nášho sveta.
Žiaden iný dokument o vode ani predtým ani potom nebol tak stručný a tak
úplný. Stačilo by ho len dodržiavať...
Na dlhej ceste celosvetového zjednocovania „stúpencov“ vody sa zrejme
najďalej dostalo Globálne partnerstvo
pre vodu, ktoré toho roku oslávi 20. výročie svojho založenia.
Z HISTÓRIE VZNIKU GWP
Začiatkom deväťdesiatych rokov
minulého storočia vznikali idey moderného prístupu nielen k vode ale komplexne k životnému prostrediu. V Dubline sa prezentovali zásady udržateľného rozvoja v súvislosti s vodou, na konferencii OSN o životnom prostredí v Rio
De Janeiro sa diskutovalo, okrem iného, aj o koordinačných mechanizmoch
zapájania verejnosti pri integrovanom
riadení vodných zdrojov.
V roku 1995 UNDP a Svetová banka pozvali odbornú aj laickú verejnosť
na vytvorenie Globálneho partnerstva
pre vodu.
Samotná organizácia Global Water
Partnership (GWP) vznikla v roku 1996.
V tomto období vznikla aj už spomenutá Svetová rada pre vodu, ktorá
orgnizuje každé tri roky Svetové fórum o vode. Sídlom GWP je od jej založenia Štokholm, kde sídlia aj iné medzinárodné organizácie, napr. Švédsky medzinárodný inštitút pre vodu
(SIWI). Hlavným cieľom organizácie je
podpora integrovaného riadenia vod-
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Jeho královská výsosť Princ Oranžský, patrón GWP, predniesol dňa 19. 8. 2011 výročnú prednášku GWP na počesť 15. výročia založenia GWP

ných zdrojov (IWRM). Takéto riadenie
predstavuje koordinované nakladanie
a hospodárenie s vodou, je zamerané
na dosahovanie maximálneho ekonomického a sociálneho blahobytu, avšak bez ohrozenia udržateľnosti životne dôležitých systémov životného prostredia.
Od svojho vzniku organizácia GWP
vybudovala sieť regionálnych partnerstiev. Sieť v súčasnosti zahŕňa 13 regionálnych a 85 národných partnerstiev

pre vodu a viac ako 3 000 partnerov so
sídlom v 174 krajinách. Z uvedených čísiel je zrejmý globálny charakter tohto
partnerstva.
Národné partnerstvá pre vodu poskytujú neutrálnu a mnohostrannú
platformu pre dialóg a vyzývajú zainteresované strany na riešenie konkrétnych problémov spojených s vodou.
V celosvetovej sieti partnerstiev si vymieňajú informácie o konkrétnych riešeniach. Pri riešeniach spravidla vychá-

dzajú z miestnych skúseností a osvedčených postupov z celej siete.
Mimoriadne bohatá je publikačná
činnosť GWP. Hlavnou ideou publikácií je obhajovať lepšiu správu vodných
zdrojov a využívať integrovaný prístup.
Všetky publikácie GWP sú k dispozícii
zadarmo a možno ich stiahnuť z webovej stránky GWP alebo vyžiadať z GWP
web shopu. V roku 2001 GWP otvorilo tzv. ToolBox, ktorý poskytuje online
knižnicu prípadových štúdií a referenčného materiálu v oblasti integrovaného riadenia vodných zdrojov.
Toho času sa činnosť GWP sústreďuje na rámec aktivít, ktorý mu vytvára Stratégia GWP na roky 2014 –
2019. O tejto stratégii sme informovali na stránkach Vodohospodárskeho
spravodajcu vlani.
Slovensko sa zapája do projektov
GWP od roku 1998, a to cez regionálne partnerstvo GWP CEE, ktoré má
momentálne sídlo v Bratislave. Z najvýznamnejších tém, do ktorých prispelo aj Slovensko vyberáme tri: Udržateľné nakladanie s odpadovými vodami,
Povodne s dôrazom na bleskové povodne a Sucho.
Do budúcnosti želáme GWP aspoň
také úspešné roky ako doteraz.

Prenos skúseností a podpora ochrany
vôd v Moldavsku
Ing. Peter Belica, CSc., Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Elena Rajczyková, CSc.,
Ing. Peter Rončák, CSc., RNDr. Jana Tkáčová, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Moldavsko je v súčasnosti krajina
v prechodnom období, ktorá sa snaží
vybudovať hospodárstvo, vrátane vodného hospodárstva na trhovom základe a princípoch definovaných v právnych predpisoch Európskej únie, a spoločnosť na demokratických základoch.
V oblasti vodnej politiky čelí niekoľkým
výzvam a problémom. Tieto problémy
navzdory určitému pokroku súvisia:
 s nedostatočnou legislatívou v oblasti ochrany vodných zdrojov (aj
keď sa orientuje na implementáciu
právnych predpisov EU do národných právnych predpisov);
 s inštitucionálnym zabezpečením
vodného hospodárstva (od rozho5 – 6 2016

dovania, regulácie až po kontrolu),
kde chýbajú predovšetkým odborné kapacity na riešenie problémov;
 s technickou podporou rozhodovacieho procesu ochrany a racionálneho využívania vodných zdrojov krajiny, kde sa len ojedinele využívajú údaje a informácie z monitoringu
vôd;
 s nedostatkom investícií pre vybudovanie infraštruktúry (chýbajúce
jednak vodovody a tiež čistiarne odpadových vôd).
V súčasnom období bol v Moldavsku
prijatý nový Vodný zákon, ktorý do určitej miery rieši aj problematiku nakladania s vodami a ich ochranu v súla-
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de s požiadavkami Rámcovej smernice Európskej Únie o vodách 2000/60/
ES (RSV EÚ) a tiež aj problematiku vypúšťania a čistenia splaškových odpadových vôd z mestských a z vidieckych
sídiel (smernica 91/271/EHS). Dôležitou časťou je aj definovanie environmentálnych štandardov a cieľov. V zákone boli definované dve hlavné povodia, a to Dniester a Prut, pre potreby
spracovania Vodných plánov povodí
a programu opatrení na dosiahnutie
základného cieľa, ktorým je dobrý stav
povrchových vôd (vodných útvarov).
Čistenie a vypúšťanie splaškových odpadových vôd je riešené cez Nariadenie vlády v nadväznosti na Vodný zá-

5

Zaznamenali sme

Pracovné stretnutie so zástupcami miest a obcí v povodí Lapušna

kon. K samotnému zákonu a tiež k nariadeniu vlády chýbajú vykonávacie
predpisy ako metodické postupy pre
určenie zaťaženia povrchových vôd
znečistením (emisné limity znečistenia) a metódy kontroly vypúšťania odpadových vôd vydaných povolení.
Problematika pitnej vody je riešená samostatným zákonom, v ktorom
je základný princíp definovaný vzťahom producent pitnej vody a spotrebiteľ. Problém pitnej vody sa prejavuje hlavne na vidieku, kde až 60 % sídiel
má iba obmedzený prístup k zdrojom
pitnej vody. V súčasnosti sa pripravuje
novelizácia zákona, ktorý by mal zahŕňať požiadavky právnych predpisov EÚ
(Moldavsko podpísalo Asociačnú dohodu s EÚ).
Vzhľadom na uvedenú situáciu, boli
identifikované nasledovné dva kľúčové problémy, ktoré boli rozpracované
do dvoch projektov, ktoré sú riešené
s podporou Slovenskej agentúry pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS):
 Nedostatočný systém poznania objemu a zaťaženia znečistenia pochádzajúceho z vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd a systém kontroly povolení na vypúšťanie odpadových vôd. S týmto súvisí aj
absencia zoznamu aglomerácií, kde
by sa mala vybudovať kanalizácia
a čistiareň odpadových vôd a taktiež
identifikácia citlivých území povrchových vôd pre proces eutrofizácie (zvýšený obsah živín). Riešený je aj problém nedostatočného zásobovania
pitnou vodou, najmä na vidieku.
 Chýbajúca komunikačná stratégia
a nepostačujúce zapojenie účastníkov konania, záujmových skupín
a verejnosti do procesu rozhodova-
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Čistiareň odpadových vôd v povodí rieky Lapušna

nia v oblasti zásobovania pitnou vodou a sanácie (čistenia a vypúšťania)
odpadových vôd.
Na základe identifikovaných problémov boli stanovené ciele projektov
a hlavné výstupy, v takej forme, ktorá čo najviac odráža skúsenosti slovenskej strany pri riešení problematiky implementácie smernice č. 91/271/
EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a súvisiacich smerníc a rozhodnutí, ktoré môžu byť využité pri implementácii vodnej politiky Európskej
únie v Moldavsku.
Medzi hlavné výstupy dvoch projektov, ktoré v súčasnosti rieši VÚVH Bratislava s finančnou podporou SAMRS,
boli zadefinované tieto:
 Spracovanie mechanizmu pre zlepšenie poznania stavu sanácie odpadových vôd a kontrolnej činnosti ich
vypúšťania z hľadiska citlivých oblastí vodných útvarov povrchovej vody;
 Spracovanie systému pre zvýšenie bezpečnosti dodávanej pitnej vody (vodovodné systémy) v pilotnom povodí;
 Spracovanie mechanizmu pre určenie úrovne znižovania znečistenia špecifickými látkami a programu jeho realizácie pre bodové zdroje znečistenia v pilotnom povodí
v Moldavsku;
 Spracovanie komunikačnej stratégie pre zapojenie účastníkov konania
a verejnosti (študenti a minoritné skupiny) do procesu rozhodovania o sanácii odpadových vôd v Moldavsku.
SPRACOVANIE NÁVRHU
NA URČENIE AGLOMERÁCIÍ
V PILOTNOM POVODÍ
Pri spracovaní tejto časti projektu sa
vychádzalo z definícií a princípov, ktoré sú definované v smernici č. 91/271/

EHS a skúseností pri jej implementácii
v Slovenskej republike. Boli zadefinované tak environmentálne, ako aj technické kritériá, jednak pre určenie aglomerácií a taktiež systému kanalizácie (stokovej siete) a čistenia odpadových vôd.
ENVIRONMENTÁLNE KRITÉRIÁ
Rozhodujúcim faktorom koncepcie odkanalizovania každého záujmového územia sú environmentálne kritériá a požiadavky ochrany životného
prostredia (ale aj zdravia obyvateľstva),
od ktorých sa odvíja systém a technické riešenie odkanalizovania. K najdôležitejším environmentálnym kritériám
patria predovšetkým:
 veľkosť zdroja komunálneho znečistenia (množstvo vypúšťaných odpadových vôd);
 požadovaná miera ochrany recipienta;
 požadovaná kvalita vyčistených odpadových vôd;
 ochrana vodných útvarov podzemných vôd.
TECHNICKÉ KRITÉRIÁ
Pri plánovaní výstavby kanalizačných stavieb musia byť rešpektované
všetky určujúce požiadavky optimálnej
funkčnosti, prevádzkovej stability, primeranej investičnej náročnosti, primeranej prevádzkovej náročnosti, vplyvu
zaústenia na recipient, atď. Pri stanovovaní funkčných požiadaviek sa uvažuje s celým systémom tak, že rozšírenie, alebo jeho modifikácia, nespôsobí
nedodržanie platných predpisov alebo
noriem.
KRITÉRIA PRE TVORBU AGLOMERÁCIÍ
Kritériá pre tvorbu aglomerácií vychádzajú z usmernenia EÚ („Terms and
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Zaznamenali sme
Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC“,
2007). Existencia aglomerácie nie je závislá na tom, či je vybudovaná stoková
sieť alebo ČOV. Aglomerácia je charakterizovaná dostatočnou koncentráciou
obyvateľstva služieb a priemyslu, aby
bolo ekonomicky, technicky a ekologicky opodstatnené spoločné zachytávanie, odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z tohto územia.
Teda aglomerácia zahŕňa aj územia, kde
stoková sieť ešte nie je vybudovaná. Pri
tvorbe aglomerácií je treba brať do úvahy aj budúci rast aglomerácie. Hranice
aglomerácií môžu, ale nemusia zodpovedať hraniciam administratívnych jednotiek (niekoľko administratívnych jednotiek môže tvoriť jednu aglomeráciu,
respektíve jedna administratívna jednotka môže tvoriť viac aglomerácií).
VYMEDZENIE CITLIVÝCH OBLASTÍ
Významnou zásadou pri návrhu citlivých oblastí je fakt, že ako citlivá oblasť
sa vymedzuje celé povodie toku, aby
sa zamedzilo transportu živín (dusík
a fosfor) do dolných úsekov tokov alebo jazier alebo nádrží, ktoré sú charak-

 určenie citlivých oblastí.
Citlivou oblasťou sa stáva oblasť
toku, príp. vodné útvary v rámci povodia, pri ktorých dochádza k prieniku vplyvu komunálnych odpadových
vôd na zhoršenie kvality/stavu povrchových vôd. Inými slovami, ak dôjde
k významnému zvýšeniu koncentrácie nutrientov, resp. prejavov eutrofizácie v povrchových vodách v dôsledku vypúšťania komunálnych odpadových vôd.
SPRACOVANIE PLÁNU
BEZPEČNOSTI DODÁVKY PITNEJ
VODY
Plán bezpečnosti dodávky pitnej
vody v pilotnom povodí, sa sústredí
na tri kľúčové činnosti, a to:
 vyhodnotenie systému a posúdenie, či systém ako celok (od zdroja vody po bod spotreby) je schopný dodávať pitnú vodu vyhovujúcu
stanoveným hygienickým požiadavkám;
 určenie kontrolných opatrení vo vodovodnom systéme, ktoré umožnia kontrolovať identifikované riziká
a zabezpečia splnenie hygienických

Prieskum v povodí rieky Lapušna

terom prúdenia všeobecne náchylnejšie k rozvoju eutrofizačných procesov.
Určenie citlivých oblastí pozostáva
z nasledovných krokov:
 určenie vodných útvarov povrchových vôd ovplyvnených vypúšťaním
komunálnych odpadových vôd,
 určenie eutrófnych oblastí povrchových vôd (vodných útvarov v kategórii jazerá, rieky),
 určenie oblastí povrchových vôd
(vodných útvarov v kategórii jazerá,
rieky) s potenciálom k eutrofizácii,
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ne plánovaných zlepšení a rozvoja),
monitoring, spôsoby komunikácie
a podporné programy.
METODIKA PRE VÝPOČET
A ZARADENIE LÁTOK
DO ZOZNAMU ŠPECIFICKÝCH
LÁTOK
V prvom kroku bude v metodike
uvedený spôsob určenia celkového zoznamu špecifických látok znečistenia.
Následne na zatriedenie každej nebezpečnej látky z tohto celkového zoznamu látok relevantných pre Moldavsko
budú použité dostupné údaje o dovoze, výrobe/použití látky a použitých
objemoch v povodí a výsledky z monitoringu (prieskumných prác), ktoré
budú viesť k zaradeniu látok do nasledujúcich skupín: relevantné, potenciálne relevantné a nerelevantné. Metodika bude použitá pri spracovaní Zoznamu špecifických nebezpečných látok v pilotnom povodí v Moldavsku.
Už dnes je zrejmé, že pomoc a práca slovenských expertov je vysoko cenená moldavskými partnermi (Správa
vodných tokov) a taktiež aj Ministerstvom životného prostredia. Predpo-

Stav koryta rieky Lapušna

požiadaviek. Pre každé kontrolné opatrenie by mal byť vypracovaný vhodný spôsob prevádzkového monitoringu, ktorý umožní rýchlu a včasnú identifikáciu každej odchýlky od požadovaného stavu;
 vypracovanie plánu manažmentu
vodovodného systému, v ktorom
budú popísané činnosti za normálnej prevádzky a činnosti v čase mimoriadnych podmienok alebo havárií, a v ktorom bude zdokumentované hodnotenie systému (vráta-
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kladá sa, že pripravené materiály budú
v plnej miere použité v podmienkach
Moldavska pri tvorbe právnych predpisov v oblasti vôd. Dosiahnuté výsledky riešených projektov poukazujú
na vzájomnú úspešnú spoluprácu, ktorá bude pokračovať aj v budúcnosti.
Príspevok bol spracovaný na základe
výsledkov z riešenia projektov financovaných Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.
Foto: Ing. Elena Rajczyková, CSc.
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Semi-distribuované zrážkovo-odtokové
modelovanie pre posúdenie zmeny
snehovej pokrývky na povodiach Slovenska
Ing. Martin Belan
Slovenský hydrometeorologický ústav

Anotácia
Cieľom práce je posúdenie vodnej hodnoty snehu v povodiach horného Hrona a Turca pomocou semi-disribuovaného zrážkovo-odtokového modelu Hron. Výsledkom sú porovnania simulovaných a meraných vodných hodnôt snehu v povodiach
a ich zhodnotenie.
ÚVOD
Snehová pokrývka patrí na našom území k významnému prírodnému fenoménu z dôvodu jeho značného vplyvu na vodný
cyklus. Prejavuje sa hlavne kvantitatívnymi prejavmi v jarnom
období, kedy pri procese topenia snehu z hľadiska ročného rozdelenia odtoku dochádza k významným extrémnym hydrologickým situáciám.
Snehová pokrývka má množstvo charakteristík ako sú tvar,
veľkosť kryštálov, výška snehovej pokrývky, hustota, pórovitosť, albedo, tvrdosť snehu alebo tepelná vodivosť. Avšak jedna z najvýznamnejších charakteristík snehovej pokrývky z pohľadu hydrológov a vodohospodárov je vodná hodnota snehu. Pre analýzu tohto procesu je potrebné aj zrážkovo-odtokové modelovanie vodnej hodnoty snehu, resp. množstva vody
vzniknutej roztopením snehu.
ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÉ MODELOVANIE
Pod pojmom zrážkovo-odtokový model sa rozumie určitý matematický model, ktorý pomocou rovníc a ich premenných simuluje hydrologický cyklus, ktorý prebieha v reálnom
prostredí a predstavuje zjednodušený kvantitatívny vzťah medzi vstupnými a výstupnými veličinami hydrologického systému [1]. Finálne sa chápe zrážkovo-odtokový model ako zjednodušené napodobenie zložitých hydrologických procesov prebiehajúcich v prírode do podoby určitého algoritmu vo virtuálnom prostredí.
Rozdielna dostupnosť vstupných údajov, štruktúra povodia, účel aplikácie, časová a priestorová diskretizácia umožnila vznik veľkého množstva zrážkovo-odtokových modelov, ktoré sa začlenili do rôznych kategórií (napr. deterministické, stochastické, distribuované, semi-distribuované alebo celistvé
modely). V práci sa využíva konkrétne semi-distribuovaný zrážkovo-odtokový model, nazývaný aj model s polo-rozčlenenými
parametrami.
Semi-distribuované modely predstavujú kombináciu celistvých a distribuovaných modelov [2]. Model rozdelí povodie na čiastkové plochy s rovnakými priestorovými parametrami. V našom prípade vznikne semi-distribuovaný model pridaním piatich výškových zón do povodí riek Hron a Turiec. Výškové zóny majú preddefinované vlastnosti ako sú váha, hranice
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a priemerná nadmorská výška danej výškovej zóny (Viď Tab. 1
a Tab. 2).
OPIS SEMI-DISTRIBUOVANÉHO
ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÉHO MODELU HRON
Model Hron je koncepčný semi-distribuovaný, resp. celistvý
zrážkovo-odtokový model vyvinutý na Katedre vodného hospodárstva krajiny, Stavebnej fakulty STU v Bratislave [3]. Ide
o upravený HBV model, pracujúci s denným časovým krokom
[4], [5]. Model možno označiť aj ako model hydrologickej bilancie, keďže množstvo vody na vstupe je rovné množstvu na výstupe. Rovnicu hydrologickej bilancie modelu je možné zapísať v tvare [6]:
(1)
kde:
Si,Si-1
i
Pi
AETi
qSni
qFi
qSli
qBi

– aktuálna zásoba vody v danej zóne na konci dňa i a i-1,
– časový krok,
– úhrn zrážok v danej zóne
– aktuálne evapotranspirácia z danej zóny v dni i,
– odtok spôsobený rýchlym topením snehovej pokrývky
v dni i,
– rýchly odtok (povrchový a podpovrchový) v dni i,
– oneskorený odtok ( podpovrchový) v dni i,
– základný odtok v dni i.

Štruktúra modelu Hron sa skladá z troch submodelov: snehového, pôdneho a odtokového submodelu.
Pre potreby práce je dôležitý snehový submodel a jeho
štruktúra zostavenia, ktorého úlohou je simulovať akumuláciu
a topenie snehu, resp. modelovať vodnú hodnotu snehu.
VÝBER ZÁUJMOVÝCH POVODÍ A ICH ROZDELENIE
DO VÝŠKOVÝCH ZÓN
V rámci semi-distribuovaného zrážkovo-odtokového modelovania vodnej hodnoty snehu sa zvolil metodický postup rozdelenia povodia na čiastkové plochy podľa nadmorských výšok.
Pre definované výškové zóny bolo potrebné určiť váhy, hranice a priemerné nadmorské výšky. Postup sa aplikoval v povodiach riek Hron po Banskú Bystricu a Turca, ktoré sú vhodné pre
Vodohospodársky spravodajca
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Tab. 1 Rozdelenie povodia horného Hrona do výškových zón

výšková zóna 1
výšková zóna 2
výšková zóna 3
výšková zóna 4
výšková zóna 5
celková

Plocha
záujmového
územia [km2]
380,04
906,16
373,48
92,68
16,28
1 768,64

Váha

Hranice zóny
[m n. m.]

0,22
0,51
0,21
0,05
0,01
1,00

260 – 616
617 – 972
973 – 1328
1329 – 1684
1685 – 2040
260 – 2040

Priemerná
nadmorská
výška [m n. m.]
438
794
1 150
1 506
1 862
1 150

Tab. 2 Rozdelenie povodia Turca do výškových zón

výšková zóna 1
výšková zóna 2
výšková zóna 3
výšková zóna 4
výšková zóna 5
celková

Plocha záujmového územia
[km2]
384,79
238,79
148,64
49,68
70,00
828,90

Váha

Hranice zóny
[m n. m.]

0,464
0,288
0,179
0,061
0,008
1,000

393 – 633
634 – 873
874 – 1113
1114 – 1353
1354 – 1592
393 – 1592

Priemerná nadmorská výška
[m n. m.]
512
751
980
1 202
1 427
993

modelovanie vodnej hodnoty snehu vďaka svojmu reprezentatívnemu horskému charakteru v podmienkach Slovenskej republiky. Rozdelenie záujmových povodí na 5 výškových zón je
v Tab. 1 a Tab. 2.
VÝPOČET KLIMATICKÝCH CHARAKTERISTÍK
VO VÝŠKOVÝCH ZÓNACH NA POVODIE
Medzi vstupné údaje potrebné k modelovaniu vodnej hodnoty snehu patria denné zrážkové úhrny získané zo zrážkomerných staníc na povodiach. Denné úhrny zrážok pre vybrané povodie sú spracované metódou inverzne váženej vzdialenosti. Základným princípom metódy je priradenie väčšej váhy
bodom, ktoré sú bližšie k hľadanému interpolovanému bodu.
Podrobnejší opis použitej metódy za účelom spracovanie úhrnov zrážok na povodie danej výškovej zóny opisuje [6].

priemerná teplota vzduchu v daný deň pre priemernú nadmorskú výšku danej zóny. Rovnaký postup sa opakoval pre všetky
dni pozorovaného časového radu.
Rovnaký postup lineárneho modelu sa aplikoval aj na merané vodné hodnoty snehu potrebné k verifikácií modelu. Keďže namerané vodné hodnoty snehu neboli kontinuálne merané približne v týždennom intervale, spracovali sa merané vodné hodnoty snehu len pre tie dni, kde sa vyskytli merané údaje
minimálne v dvoch staniciach. Výsledkom boli merané vodné
hodnoty snehu pre 5 zón pre každý deň s disponibilnými údajmi. Princíp výpočtu vodnej hodnoty snehu pomocou lineárneho modelu je zobrazený na Obr. 1.
Na výpočet dennej potenciálnej evapotranspirácie sa použila metóda Blaney-Cridddley [7], ktorá je daná vzťahom:
(2)
kde Tα reprezentuje priemernú dennú teplotu vzduchu, SD potenciálnu dĺžku slnečného svitu počas dňa a SY priemernú ročnú sumu potenciálnej dĺžky slnečného svitu počas dňa.
KALIBRÁCIA A VALIDÁCIA MODELU
Dôležitou súčasťou modelu sú jeho parametre, ktoré umožňujú kontrolovať a upravovať vlastnosti simulovaných javov.
V prípade koncepčných semi-distribuovaných modelov je potrebné parametre stanoviť pomocou kalibrácie, ktorú možno
chápať ako snahu určiť prijateľnú a unikátnu sadu parametrov,
najlepšie zabezpečujúcu zhodu medzi meranými a simulovanými údajmi, s cieľom dosiahnuť najlepšiu zhodu medzi meranými a simulovanými premennými [8].
Pre potreby tejto práce sa využíva metóda automatickej kalibrácie, kde optimalizačným nástrojom bola použitá metóda
Harmonického prehľadávania [9].
Spoľahlivosť kalibrácie modelu sa posudzuje podľa optimalizačného kritéria, ktoré v práci reprezentuje Nash-Sutcliffov
koeficient, ďalej len NS. Hodnota koeficientu sa môže vyskytovať v intervale (-∞, 1). Čím sa táto hodnota blíži k 1, tým je kvalita simulácie modelu presnejšia. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu sa vypočíta pomocou nasledovnej rovnice [10]:
(3)

Obr. 1 Princíp výpočtu vodnej hodnoty snehu vo zvolenej výškovej zóne

Ďalším vstupným údajom sú priemerné denné teploty vzduchu získané z klimatických staníc na povodiach. Keďže sa územie rozdelilo na 5 výškových zón, spracovali sa tieto hodnoty
pre priemerné nadmorské výšky daných zón pomocou metódy výškového gradientu. Metóda spočíva vo vytvorení jednoduchého lineárneho modelu ako závislosti medzi nadmorských
výškami klimatických staníc a teplotami vzduchu vo vybraných
klimatických staniciach. Na základe lineárnej regresie sa získala
5 – 6 2016
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kde Qsim reprezentuje simulovanú hodnotu prietoku, Qpoz reprezentuje meranú hodnotu prietoku, Q`poz reprezentuje priemernú hodnotu pozorovaného prietoku.
Princíp kalibrácie spočíva v zmene okrajových podmienok parametrov modelu za účelom nájdenia ich optimálnej hodnoty
z intervalu určených okrajovými podmienkami. Pre optimalizovanie parametrov modelu sa použili dolné a horné okrajové hodnoty týchto parametrov (Tab. 4), ktoré určujú interval, v ktorom
sa vyskytujú. Vo všeobecnosti sa pozorované časové rady vstupných údajov rozdelili na dve obdobia za účelom krížovej validácie (Tab. 3). Princíp krížovej validácie spočíva v tom, že v 1. etape sa kalibroval model na obdobie 1 a potom sa validoval na obdobie 2. V etape 2 sa aplikoval opačný postup, resp. najprv sa kalibroval model na obdobie 2 a potom sa validoval na období 1.
Okrem spomenutých vstupných údajov v jednotlivých výškových zónach sú ako vstupné údaje potrebné ku kalibrácii
a validácii modelu, aj váhy príslušných výškových zón a počiatočné podmienky (hodnota pôdnej vlhkosti SM = 40 mm, vodná hodnota snehu SWE = 80 mm, výška vody v hornej nádrži
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Tab. 3 Princíp krížovej validácie modelu
Etapa 1
Etapa 2

Obdobie 1
Kalibrácia
Validácia

Tab. 5 Hodnoty NS koeficienta na povodí rieky Hron po Banskú Bystricu
Obdobie 2
Validácia
Kalibrácia

SUZ = 15 mm, výška vody v dolnej nádrži SLZ = 60 mm), ktoré
charakterizujú simulované stavy povodia.
Pre odhad parametrov modelu pre vybrané povodia bola
spustená automatická kalibrácia 30-krát s rôznymi nastaveniami okrajových podmienok týchto parametrov za účelom nájdenia ich optimálnej hodnoty. Pre ukážku je priebeh kalibrácie parametrov modelu ako aj priebeh NS koeficienta v povodí
Hrona po Banskú Bystricu zobrazený na Obr. 2, kde bola optimálna sada parametrov modelu odhadnutá v 19. behu s hodnotou NS = 0,8436.

1. 1. 1961 – 31. 12. 1990
0,8436
0,8423

Etapa 1
Etapa 2

1. 1. 1991 – 31. 12. 2010
0,8133
0,8275

Tab. 6 Hodnoty NS koeficienta na povodí rieky Turiec
1. 1. 1981 – 31. 12. 1997
0,7968
0,8326

Etapa 1
Etapa 2

1. 1. 1998 – 31. 12. 2013
0,7751
0,7785

rečnom profile povodia v kalibračnom a validačnom období. Príklad porovnania Qmer a Qsim v záverečnom profile povodia, vo vodomernej stanici Banská Bystrica – Hron je na Obr. 3 a a Obr. 3 b.
Pri zhodnotení kalibrácie sa môže aplikovať porovnanie vo
forme bodovej závislosti Qmer a Qsim v kalibračnom a validačnom

Tab. 4 Zoznam kalibrovateľných parametrov s okrajovými podmienkami
Parameter

Špecifikácia

fc
rc
uzl
tempRain
tempMelt
tempSnow
ddf
perc
lpe
k0
k1
k2
scf
maxbass

pôdna kapacita – množstvo vody, ktoré je pôda schopná zadržať
koeficient ovplyvňujúci množstvo vody prispievajúce do pôdnej vlhkosti a hornej nádrže
Limit hornej nádrže – hraničná hodnota, pri ktorej nastane povrchový odtok q0
Hraničná hodnota nad ktorou je celá zrážka kvapalná
Hraničná hodnota, pri ktorej nastáva topenie snehu
Hraničná hodnota, pod ktorou je celá zrážka pevná (snehová)
Degree-day-factor – určujúci rýchlosť topenia snehu
Perkolácia – množstvo vody, ktoré sa dostane z hornej do dolnej nádrže
Limit potenciálnej evapotranspirácie – slúži na odhad potenciálnej evapotranspirácie
Empirický parameter ovplyvňujúci povrchový odtok q0
Empirický parameter ovplyvňujúci povrchový odtok q1
Empirický parameter ovplyvňujúci povrchový odtok q2
Snowcorrectionfactor – slúži na úpravu množstva tuhých zrážok
Parameter určujúci množstvo dní, do ktorých sa celkový odtok rozdelí pomocou váženej trojuholníkovej funkcie

Tento postup sa aplikoval pre dané povodia v obidvoch
etapách krížovej validácie. V Tab. 5 sú hodnoty Nash-Sutcliffovho koeficientu pre jednotlivé obdobia krížovej validácie
v povodí Hrona po Banskú Bystricu. V tomto prípade je obdobie 1 od 1.1.1961 do 31.12.1990 a obdobie 2 od 1.1.1991
do 31.12.2010. V povodí Turca je obdobie 1 od 1.1.1981
do 31.12.1997 a obdobie 2 od 1.1.1998 do 31.12.2013 (Tab. 6).

Obr. 2 Kalibrácia sady parametrov v povodí Hrona po Banskú Bystricu.
(Pozn. Červený bod symbolizuje najvyššiu dosiahnutú hodnotu NS koeficienta.)

Zhodnotenie kalibrácie semi-distribuovaného zrážkovo-odtokového modelu spočíva v porovnaní zhody meraných (Qmer)
a simulovaných (Qsim) priemerných denných prietokov v záve-
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Jednotky
[mm]
[-]
[mm]
[ºC]
[ºC]
[ºC]
[mm]
[mm]
[-]
[-]
[-]
[-]

Dolná a horná okrajová
podmienka v povodí
horného Hrona
<120 ; 245>
<1,4 ; 3,2>
<10 ; 27>
<2 ; 10>
<-2 ; 0,9>
<-7,8 ; -1>
<1,2 ; 3>
<1,2 ; 3,5>
<0,3 ; 1,2>
<3,5 ; 14,5>
<1,5 ; 10,5>
<12 ; 26>
<1 ; 1>
<1 ; 3>

Dolná a horná okrajová
podmienka v povodí Turca
<150 ; 265>
<0,8 ; 2,8>
<6 ; 26>
<2 ; 10>
<-1,8 ; 1,5>
<-9 ; 0>
<1 ; 3,1>
<1 ; 2,9>
<0,1 ; 1,0>
<3 ; 14>
<1 ; 6>
<17 ; 36>
<1 ; 1>
<1 ; 3>

období na základe, ktorým sa zistia koeficienty determinácie
a tomu príslušná korelácia. Príklad grafického zobrazenia bodovej závislosti medzi Qmer a Qsim v záverečnom profile povodia
Hron po Banskú Bystricu je na Obr. 4 a, b. Pre toto povodie vyšli koeficienty determinácie 0,843 v kalibračnom a 0,827 vo validačnom období 1. etapy. V povodí rieky Turiec vyšli koeficienty determinácie 0,738 a 0,838 v 1. etape.
Ďalším aplikovaným zhodnotením je porovnanie mesačných a ročných prietokov v záverečných profiloch vybraných
povodí. Na Obr. 5 a Obr. 6 je príklad takéhoto porovnania vo
vodomernej stanici Banská Bystrica – Hron, kde červenou farbou sú znázornené Qmer a modrou farbou Qsim.
POROVNANIA VODNEJ HODNOTY SNEHU
Výsledné zhodnotenie výsledkov modelovania vodnej hodnoty snehu spočíva v porovnaní VHSmer a VHSsim v jednotlivých
zvolených výškových zónach. Tieto porovnania sa realizovali
pomocou bodovej závislosti medzi meranými a simulovanými
vodnými hodnotami, kde modrá spojitá čiara značí simulovaný rad vodnej hodnoty snehu, ktorý je určený na základe výstupu z modelu a červené body definujú meraný rad vodnej hodnoty snehu, ktorý sa spracoval už skôr (Viď kapitola 5). Porovnania v grafickej podobe sú prezetntované pre povodie Hrona po Banskú Bystricu (Obr. 7 a, b, c, d, e) a pre povodie Turca
(Obr. 8 a, b, c, d, e).
Zaujímavým zhodnotením výsledkov modelovania môžu
byť aj prstencové grafy, ktoré pomocou pomyselných hodín
Vodohospodársky spravodajca
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symbolizujú trvanie zimy na povodiach
v rôznych výškových zónach. Na Obr. 9 je
graficky zobrazené trvanie zimy v povodí
rieky Turiec. Modrý prstenec symbolizuje
trvanie zimy na základe VHSsim a červený
prstenec na základe VHSmer. Pričom za začiatok zimy sa považuje deň kedy napadol prvý sneh.

Obr. 3 a Porovnanie Qmer a Qsim v kalibračnom období (1.1.1961 do 31.12.1990)

Obr. 3 b Porovnanie Qmer a Qsim vo validačnom období (1.1.1991 do 31.12.2010)

Obr. 4 a, b Bodová závislosť Qmer a Q sim v kalibračnom (1. 1. 1961 do 31. 12. 1990) a validačnom (1. 1. 1991
do 31. 12. 2010) období vo vodomernej stanici Banská Bystrica – Hron

SUMÁR DOSIAHNUTÝCH
VÝSLEDKOV
V predkladanej práci sa realizovalo
semi-distribuované zrážkovo-odtokové modelovanie vodnej hodnoty snehu, pričom sa zvolený semi-distribuovaný zrážkovo-odtokový model kalibroval a validoval v rámci krížovej validácie
pre povodie horného Hrona po Banskú
Bystricu a povodie rieky Turiec. Pre zvolený metodický postup práce sa porovnala kvalita simulácie prietoku v záverečnom profile povodí a následne aj vodnej
hodnoty snehu v rámci zvolených výškových pásiem.
Pri kalibrácií modelu v povodí rieky Hron po Banskú Bystricu sa dosiahla hodnota optimalizačného kritéria Nash-Sutcliff 0,8436 v období od 1.1.1961
do 31.12.1990 a vo validačnom období od 1.1.1991 do 31.12.2010 nadobudlo
toto kritérium hodnotu 0,8133. Za účelom lepšieho zhodnotenia výsledkov
a overenia podobných charakteristických vlastností oboch periód sa vykonala
2. etapa krížovej validácie, kedy NS vyšiel
0,8423 v kalibračnom období (1.1.1991 –
31.12.2010) a 0,8275 vo validačnom období (1.1.1961 – 31.12.1990). Z Obr. 4
a, b pri koeficiente determinácie 0,843
a 0,827 možno usúdiť, že Qsim sa v uspokojivej zhode podobá na Qmer. Ďalej sa
porovnávali Qmer a Qsim v mesačnom (Obr.
5 a, b) a ročnom (Obr. 6 a, b) časovom
kroku, kedy možno konštatovať, že model dostatočne zachováva priebeh a vývoj meraných prietokov v týchto časových mierkach.

Obr. 5 a, b
Priemerné mesačné prietoky vo vodomernej stanici Banská Bystrica – Hron v kalibračnom (1. 1. 1961 – 31. 12. 1990) a validačnom období (1. 1. 1991 – 31. 12. 2010)
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Obr. 6 a, b Priemerné ročné prietoky vo vodomernej stanici Banská Bystrica – Hron v kalibračnom (1. 1. 1961 – 31. 12.1990) a validačnom období (1. 1. 1991 – 31. 12. 2010)

Obr. 7 a Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 1 v povodí horného Hrona

Obr. 7 b Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 2 v povodí horného Hrona

Obr. 7 c Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 3 v povodí horného Hrona

Obr. 7 d Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 4 v povodí horného Hrona

Obr. 7 e Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 5 v povodí horného Hrona

Obr. 8 a Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 1 v povodí Turca

Obr. 8 b Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 2 v povodí Turca

Obr. 8 c Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 3 v povodí Turca
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Obr. 8 d Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 4 v povodí Turca

Obr. 9 a, b, c Trvanie zimy vo výškových zónach 1,2 a 3 v povodí rieky Turiec

Obr. 9 d, e Trvanie zimy vo výškových zónach 4 a 5 v povodí rieky Turiec

Pri kalibrácii modelu v povodí rieky Turiec sa dosiahla hodnota optimalizačného kritéria Nash-Sutcliff 0,7968 pre obdobie
1. 1. 1981 – 31. 12. 1997 a pri validácii 0,7751 v období (1. 1. 1998
– 31. 12. 2013). Pri kríženej validácii sa hodnota optimalizačného kritéria Nash-Sutcliff vyšplhala na 0,8326 v kalibračnom období (1. 1. 1998 – 31. 12. 2013) a 0,7785 vo validačnom období
(1. 1. 1981 – 31. 12. 1997). Koeficienty determinácie medzi Qmer
a Qsim vyšli 0,738 a 0,838.
Po porovnaní prietokov nasledovalo porovnanie simulovaných vodných hodnôt snehu. Grafické porovnania Obr. 7 a, b, c,
d, e v povodí rieky Hron po Banskú Bystricu ukazujú uspokojivú zhodu medzi VHSmer a VHSsim vo všetkých výškových zónach.
Z grafického porovnania v povodí rieky Turiec (Obr. 8 a, b, c,
d, e) možno usúdiť, že model zachováva množstvo vody vznikLiteratúra :
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Obr. 8 e Porovnanie VHSmer a VHSsim vo výškovej zóne 5 v povodí Turca

nutej topením snehu VHSmer v porovnaní
s VHSsim vo všetkých výškových zónach.
Trvanie zimy na základe VHSmer a VHSsim
sa porovnávalo pomocou prstencového
grafu (Obr. 9 a, b, c, d, e) na pomyselných
hodinách a možno z nich usúdiť, že so
zvyšujúcou sa nadmorskou výškou zóny
sa predlžuje aj trvanie zimy. Priemerné
trvanie zimy bolo zohľadnené v prvých
troch zónach a pre výškové zóny 4 a 5 sa
vyskytli vyššie rozdiely tejto hodnoty, čo
mohlo byť spôsobené metodickým postupom určenia meraných vodných hodnôt snehu v týchto zónach, resp. metódou výškového gradientu.
Z výsledkov a grafických zobrazení možno konštatovať, že pozorované vodné hodnoty snehu v jednotlivých výškových zónach pre obe povodia boli v uspokojivej zhode modelom
zohľadnené, avšak v ďalších prípadoch
by bolo potrebné overiť jeho správnosť
aj na viacerých povodiach v rámci Slovenska. V práci sa zistil možný nedostatok, hlavne v princípe odvodenia meranej vodnej hodnoty snehu v povodí pre zvolené výškové zóny. Metodický postup uvedený v práci by bolo vhodné vyskúšať aj pri rozdelení
povodia na čiastkové plochy podľa inej charakteristiky ako sú
nadmorské výšky, a to napr. podľa vegetačných pásiem.
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ÚVOD
V posledných desaťročiach sa častejšie stretávame s pojmom biomimetika („bios“ život a „mimesis“ napodobňovanie) aj keď jej podstata je oveľa
staršia. Ide o inšpiráciu z prírody, kedy
sa napríklad bunky a tkanivá vytvárajú
z vlastných biopolymérov – proteínov
a podobných komplexov. Pre nás dôležitým zdrojom poznania sú anorganické materiály (biominerály), z ktorých sú
tvorené kostry živočíchov, škrupiny, či
ulity. Vznikajú kryštalizáciou anorganických látok v prostredí organických
makromolekúl so zaujímavou štruktúrou i mechanickými vlastnosťami [1].
Ich makroskopické tvary, no rovnako mikroštruktúra biominerálov určuje množstvo ich fyzikálno-chemických
vlastností. Uplatnenie biomimetiky
môžeme využiť aj v oblasti nanorozmerov (1 – 100 nm), s čím súvisí pojem
nanobiomimetika.
Pri ochrane vôd sú nanomateriály
s vyšším adsorpčným povrchom a naviac s možnosťou úpravy ich povrchu
inkorporovaním špecifických funkčných skupín o to významnejšie. Jedná
sa predovšetkým o materiály na báze
oxidov kovov, dendrimérov, zeolitov a uhlíkových nanorúrok [2]. Nanoobjekty okrem pozitívnych vlastností
nesú aj negatívne, nakoľko sa vyskytujú v životnom prostredí a sú produktmi
procesov spaľovania, vulkanickej činnosti, ba dokonca morských príbojov.
Svojou veľkosťou môžu prenikať bunkovou stenou a pôsobiť nepriaznivo
na ľudský organizmus (do organizmu
sa dostávajú dýchaním a pokožkou).
Príčina vzniku ochorení (astma, vplyv
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na imunitný systém, kardiovaskulárne problémy, Alzheimer, Parkinson) je
údajne v zmenách rovnováhy chemického procesu jednotlivých buniek [3].
Zeolity sú prirodzene sa vyskytujúce
nízko-nákladové materiály, ktoré sú intenzívne skúmané ako účinné sorbenty pri úprave a dočisťovaní vôd z dôvodu ich vysokej účinnosti odstraňovania
polutantov ťažkých kovov ale aj iných
znečisťujúcich látok. Pri čistení (čírení) prírodných vôd sa rôznym podielom zúčastňujú aj všade prítomné polysacharidy ako chitosan, alginát a celulóza, ktoré možno klasifikovať ako alternatívne adsorbenty, a to na základe
ich štruktúry, chemickej stability, fyzikálno-chemických vlastností a pod.
v dôsledku vysokej selektivity predovšetkým k aromatickým zlúčeninám
a kovom. Preto takýto rastlinný substrát na báze lignocelulózy (orechové
škrupiny, pšeničné klasy, jadrá marhúľ
a iné) možno tiež kombinovať ako celulózolignínovú matricu s mikronizovaným zeolitom. Prírodné polysacharidy pre ich obnoviteľnosť a biologickú
rozložiteľnosť predstavujú látky so širokým spektrom biomolekúl a sú v neustálych interakciách s inými zložkami životného prostredia [4]. Pozornosť
vedcov, ale aj naša sa v tomto smere
zamerala na procesy simulujúce prírodu a syntézu biomimetík, pričom ako
stavebné komponenty využívame prírodný klinoptilolit a oxodydroxidy železa [5] a [6].
Nakoľko sa s ťažbou antimonitu
na území dnešného Slovenska spája
vyše tristo ročná tradícia, metalo-genetické oblasti obzvlášť Malých Karpát,

Nízkych Tatier či Spišsko-gemerského
rudohoria patria k potenciálnym zdrojom tohto kovu aj vo vodách. Často používanou a ekonomicky nenáročnou
metódou na zníženie koncentrácie polutantov z vôd je adsorpcia na početných prírodných materiáloch. Z ekonomického hľadiska má pre SR významný prínos predovšetkým domáci zeolit z ložiska pri Nižnom Hrabovci, ktorý
je v tejto práci charakterizovaný a porovnávaný s inými magnetickými adsorbentami, ako sú komerčne dostupný GEH104, nanoiron (nanofer 25S) ale aj
Mn-Klinopur a maďarský Mn-zeolit [7].
MATERIÁL A METÓDY
Modelový roztok antimónu sa pripravil v deionizovanej vode za použitia KSb(OH)6 (> 99 %, ČR). Tento zásobný roztok antimoničnanu sme acidifikovali pomocou koncentrovanej kyseliny octovej na pH ~ 2,4 preto, aby sme
v maximálne možnej miere vylúčili
jeho zrážanie. Stanovenie rovnovážnej
koncentrácie antimónu vo vzorkách sa
uskutočnilo pomocou AAS na prístroji
ZEEnit 700 v kooperácii s a.s. Zeocem,
Bystré.
Pre realizáciu experimentálnej časti práce sa použil zeolit na báze klinoptilolitu z ložiska pri Nižnom Hrabovci
s obsahom Fe cca 1 % (frakcia 0,2 – 0,5
mm), dodaný od jeho spracovateľa a.s.
ZEOCEM Bystré. Pre účinnejšie odstraňovanie rôznych foriem antimónu bol
povrch adsorbenta upravený pomocou sól-gélovej metódy [8, 9]. Prvková
analýza vzoriek sa vykonala pomocou
rastrovacieho elektrónového mikroskopu SEM, Hitachi TM 3000 s integro-
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Tab. 1 Priemerné hodnoty prvkovej analýzy vzoriek pomocou SEM-EDX
Element % hm

GEH

O
Mg
Al
Si
Mn
K
Ca
Fe
Sb
Na
Cl

43,7
0,4
0,9
51,5
1,7
1,6

Nanofer 25S
FeO(OH)-zeolit (zoxidovaný)
46
27,3
0,4
5,2
0,5
26,9
1,9
4,2
1,3
11,2
68,7
8
1,6
-

Mn-zeolit HU
58,5
0,3
4,6
20,6
8,2
2,1
0,7
1,9
2,1
0,9
-

Mn-Klinopur
SK
60,6
0,4
4,5
23,5
4,4
2,9
0,9
0,9
1,8
-

FeO(OH)
58,5
32,2
8,6
0,7
-

Tab. 2 Merný povrch S(BET) vybraných adsorbentov
Adsorbent
FeO(OH)
FeO(OH)-zeolit
GEH104
Nanofer 25S

Teplota aktivácie
100
120
120
-

vaným EDS spektrometrom (EDS Oxford Instruments Swift ED 3000) na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU
Košice. Meranie adsorpčného povrchu
S(BET) sa uskutočnilo pomocou S(BET)
metódy pri teplote kvapalného dusíka
(76K) na aparatúre Micromeritics ASAP
2400 na FCHPT STU v Bratislave. Prášková RTG difrakčná analýza bola realizovaná na prístroji BRUKER D8 Advance
s Cu antikatódou, Ni Kβ filtrami a detektorom LynxEye pri napätí 40 kV a prúde

S(BET) m2 g-1
148
35,6
298
podľa výrobcu 25

IČ spektrá FeO(OH)-zeolitu boli porovnávané s inými magnetickými adsorbentami (GEH104, samostatne s FeO(OH)
a komerčným nanoferom 25S) a merané na FTIR spektrometri Nicolet 6700
(Thermo Scientific). Pre strednú IČ oblasť (4 000 – 400 cm-1) sa použil DTGS
detektor a KBr rozdeľovač lúča. Vzorky
sa merali v transmisnom móde – technikou lisovania KBr tabletiek (1 mg vzorky
bol homogenizovaný s 200 mg KBr a zo
zmesi sa vylisovala tabletka). Na me-

Účinnosť adsorpcie modifikovaného FeO(OH)-zeolitu k antimoničnanu
sa porovnávala i so slovenským Mn-Klinopurom (aktivovaným s polyoxidmi mangánu) a podobným maďarským
produktom.
DISKUSIA A ZÁVER
Pre pomerne veľký adsorpčný povrch spomedzi ostatných prírodných
tektosilikátov je prírodný zeolit vhodný materiál pre prípravu tzv. magnetického adsorbenta, schopného odstraňovať rozsiahlejšiu kontamináciu vôd.
V podstate sa jedná o obohatenie jeho
povrchu a pórovitého systému o nanodispergované oxohydroxidy Fe(III),
v ďalšom texte označovanom ako FeO(OH) – zeolit. Ako je vidieť z Tab. 1,
SEM-EDX analýza potvrdila, že najvyšší obsah železa má zoxidovaný nanofer
25S (nanoiron), následne GEH a na treťom mieste FeO(OH)-zeolit. Priemerný
obsah železa v FeO(OH)-zeolite predstavuje okolo 11 hm. %, pričom u tohto produktu sa cez SEM-EDX identifikovala najväčšia lokálna adsorpcia sledovaného Sb-polutantu spomedzi všetkých ostatných (18,2 hm. % Sb) – Obr. 1
(vpravo). V prírodnom klinoptilolite sa
merný povrch S(BET) v závislosti od zrnitostnej frakcie pohybuje od 30 do 60
m2 g-1. Z Tab. 2 pre analýzu S(BET) údajov možno poukázať na fakt, že mer-

Obr. 1 Ramanove spektrum (vľavo) vybraných magnetických adsorbentov (— FeO(OH)-zeolit; — nanofer 25S; — GEH a — FeO(OH)); SEM-EDX analýza FeO(OH)zeolitu s adsorbovaným antimoničnanom (vpravo).

40 mA. Jednotlivé minerálne fázy v zeolite sa identifikovali podľa katalógu
JCPDS (Joint Commettee on Powder
Diffraction Standards) porovnaním experimentálnych záznamov s katalógovými (č. 22-1236, 13-0304 pre klinoptilolit) v spolupráci s ÚVZ SAV.
5 – 6 2016

ranie a na úpravu spektier sa použil
program OMNIC. Ramanove spektrum
bolo merané pomocou Ramanovho
spektrometra Jobin Yvon Labram 300
v geometrii rozptylu 80 x (NA = 0,75)
a HeNe laserom pri vlnovej dĺžke 632,8
nm a s výkonom osvetlenia 17 mW.
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ný povrch FeO(OH) je 148 m2 g-1, pre
GEH104 298 m2 g-1 ale pre FeO(OH) zeolit v zrnitostnej frakcii 0,2-0,5 mm sa
S(BET) takmer nezmenil.
Z analýzy Ramanovho spektra
na obr. 1 vyplýva, že zoxidovaný nanofer 25S sa mohol vplyvom fokuso-
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Obr. 2
IČ spektrum FeO(OH)zeolitu v porovnaní
so vzorkami GEHu,
nanoironu
(nanoferu 25S),
prírodnej
formy zeolitu
a samostatného
FeO(OH).

Obr. 3 Účinnosť adsorpcie vybraných magnetických adsorbentov k antimoničnanu v porovnaní so 100%
účinnosťou GEH-u.

Obr. 4 RTG spektrum pôvodného a modifikovaného klinoptilolitu (FeO(OH)-zeolitu)
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vaného laserovho žiarenia prekryštalizovať na nižší oxohydroxid Fe, možno
forme blízkej v GEH produkte (z magnetitu na akagenit). Pôsobením lasera
na vzorku môže dochádzať podľa niektorých literárnych zdrojov k potenciálnemu roztaveniu zrniek a teda agregácii nanočastíc [8]. Podobné spektrá
FeO(OH)-zeolitu, GEHu a zoxidovaného nanoferu 25S totiž poukazujú na určitú príbuznosť oxidov železa.
Pri analýze vzoriek pomocou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FT IR) dochádza
pri bežných teplotách v každej molekule k vibráciam jednotlivých atómov,
molekúl, resp. časti molekúl, pričom
IČ spektrum môže poskytnúť užitočné informácie predovšetkým o funkčných skupinách molekúl s heteroatómami a teda ich polárnych väzbách,
ktoré vykazujú intenzívnejšie absorpčné pásy v porovnaní s väzbami nepolárnymi. IČ spektrá zeolitu prírodného a modifikovaného s FeO(OH) podľa
Obr. 2 majú charakteristické absorpčné pásy v strednom IČ pásme, v oblasti vlnočtov 200 – 1 300 cm-1 , čo sú typické vibrácie tetraedrickej siete hlinitokremičitanov. Oblasť poukazujúca
na vodu v dutinách zeolitu je pri vlnočtoch 1 630 až 3 690 cm-1. Spektrum
syntetizovaného FeO(OH)-zeolitu uvádzame na Obr. 2 ako 3. zhora, kde ďalšie charakteristické píky ležia pri vlnočtoch 3 448 a 455 až 467 cm-1.
FT IR spektrum však jednoznačne neodhalilo existenciu nového kryštalického Fe-oxidu v predmetnej FeO(OH)
-modifikácii zeolitu, pravdepodobne z dôvodu prekrývania charakteristických pásov pre Fe-O pri vlnočtoch
490, 599, 1 370 a 1 580 cm-1 [10,11].
U vzoriek GEHu, nanoferu 25S a FeO
(OH) pomerne výrazne vystupujú
na spektrách absorpčné pásy v oblasti
vlnočtov 3 438 až 3 443 cm-1 (v utlmenej podobe a s istým posunom k vyššiemu vlnočtu aj u FeO(OH)-zeolitu),
ktoré môžu charakterizovať fyzikálno-chemickú hydroxyláciu povrchu
s O-H...O skupinami. U nanoferu by
mohol absorpčný pás pri vlnočtoch
575 – 581 cm-1 poukázať na magnetit Fe3O4. Predpokladá sa, že vibrácie
pri vlnočtoch 795 až 796 cm-1 u prírodného ale aj FeO(OH)-zeolitu by mohli
charakterizovať skeletálny, kryštalicky viazaný Fe(III) oxid, ktorého býva
v tuzemskom zeolite cca 1 %. Hematit
(Fe2O3) môžu indikovať na oboch ty-
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poch vzoriek aj vlnočty 1 624 – 1 637
cm-1 a 467 – 470 cm-1.
Pre posúdenie adsorpčnej účinnosti k antimoničnanu sme porovnávali
v modelovom meradle všetky produkty bohaté na obsah Fe zložiek, resp.
prejavujúce magnetické vlastnosti
vplyvom iných komponentov a to FeO(OH)-zeolit, Mn-Klinopur (SK), Mn-zeolit (HU), nanofer 25S a GEH. Ako je
zrejmé z Obr. 3, najlepšiu účinnosť adsorpcie preukázal GEH a FeO(OH)-zeolit. Tento fakt súvisí pravdepodobne
s obsahom železa v sledovaných magnetických adsorbentoch.
Pri porovnaní pôvodného klinoptilolitu s klinoptilolitom obohateným o oxohydroxid Fe(III) sme na základe RTG analýzy nepozorovali žiadne zmeny, resp.
narušenie jeho štruktúry – Obr. 4.
Predkladaná štúdia bola zameraná
na laboratórne hodnotenie vybraných
prevažne magnetických adsorbentov
na ich schopnosť odstraňovať polutanty (disociované Sb – formy) z modelových roztokov. Pre porovnanie
s novo-syntetizovaným FeO(OH)-zeolitom boli vybrané GEH, nanofer 25S
a Mn-zeolit slovenského a maďarského pôvodu. GEH (akagenit [β-FeO(OH)]
a goethit [α-FeO(OH)]) je granulovaný hydroxid železitý dovážaný z NeZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
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mecka, u ktorého náklady za 1 tonu
predstavujú 3 750 €. Nanofer 25S získaný od jeho dodávateľa NANO IRON,
s.r.o, Rajhrad (Česká republika) je nanodispergovaný prášok s povrchovo
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mosfére týmito iónmi postupne nasýtila. Neskôr v dôsledku zmien v zložení
atmosféry, zapríčinených zvyšovaním
koncentrácie kyslíka produkovaného
najmä sinicami, na začiatku proterozoika, sa železnaté ióny oxidovali na menej rozpustné trojmocné ióny, ktoré
neskôr sedimentovali ako pružkovaná
hornina, bohatá na hematit.
Tak ako organická matrica ako preforma iniciovala už v prekambriu precipitáciu anorganických inkrustov a kreovala potenciálne ložiská nerastov,
tak sa dnes nová vedná disciplína biomimetika snaží imitovať prírodu aj pri
vývoji proenvironmentálnych adsorbentov. Keďže živé organizmy s početnou diverzitou v priebehu miliónov rokov počas evolúcie hmoty syntetizovali tie najušľachtilejšie materiály, ako
napr. intracelulárny ferrihydrit Fe2O3.½
H2O vytvára jadro ferritínového proteínu takmer vo všetkých živých organizmoch, prírodné biomateriály sú dnes
najväčšou inšpiráciou pre biomolekulárne inžinierstvo a syntézu podobných progresívnych produktov. Našou
snahou je aspoň čiastočne kombinovať, príp. simulovať tieto procesy a prírodné materiály tak, aby sme domáce prírodné zdroje zhodnotili vo vyššej miere.
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Zaznamenali sme

Deň inžinierov a technikov Slovenska
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Bratislava

Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností (ZSVTS) v roku 2015 oslávil 25.
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa v Bratislave, hoteli Safron, uskutočnilo 17. marca 2015 Slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa pripomenulo 25 rokov
premien vedy a techniky na Slovensku. Záštitu nad zhromaždením prevzal prezident
Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.
V rámci týchto osláv bol 17. marec vyhlásený za pamätný Deň inžinierov a technikov
Slovenska.
ZSVTS pri príležitosti 1. výročia vyhlásenia 17. marca za pamätný Deň inžinierov
a technikov Slovenska zvolal na deň 17. 3.
2016 tlačovú konferenciu, ktorej cieľom
bolo pripomenúť si úlohy a aktivity slovenských inžinierov, technikov a ďalších odborníkov v našom živote a tiež zdôrazniť aktuálne a výhľadové činnosti vedecko-technickej
komunity na Slovensku.
Na tlačovej konferencii boli prednesené
dve prezentácie:
 25 rokov technickej diplomacie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS
 EUR ACE akreditácie inžinierskych študijných programov na Slovensku
Ing. Robert Brežný, PhD., riaditeľ ZSVTS
V prvej prezentácii prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, predniesol krátky pohľad do histórie ZSVTS a aktivít technikov
a inžinierov na našom území do roku 1990.
17. 3. 1990 sa v Bratislave uskutočnil mimoriadny zjazd ČSVTS a vznikol ZSVTS. Vo
svojom príspevku prezident ZSVTS uviedol krátky pohľad na aktivity ZSVTS počas
uplynulých rokov a predstavil nové aktivity a účinkovanie ZSVTS vo významných projektoch domáceho i zahraničného dosahu.
ZSVTS je jedinou organizáciou v SR s oprávnením posudzovať, odporúčať kandidátov
na schválenie a odovzdávať diplomy a cer-
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tifikáty EUR ING (pozri ďalej Európsky inžinier). ZSVTS, vrátane jeho členských organizácií, je členom mnohých medzinárodných
mimovládnych organizácií.
Zo zahraničných aktivít stojí za zmienku
členstvo ZSVTS vo WFEO (World Federation
of Engeneering Organization), ktorá vznikla v roku 1968 a združuje inžinierske organizácie z viac ako 90 štátov sveta. WFEO podporuje rozvoj vedeckej a technickej profesionalizácie pre spoločný efekt všetkých,
dosiahnutie úplného mieru, podporu technického rozvoja z pohľadu ekonomického
a sociálneho progresu a štúdium hlavných
problémov z globálneho hľadiska. ZSVTS
je za Slovensko členom tejto organizácie
od roku 1994.
Ďalej je to členstvo vo FEANI (Europea
Federation of National Engineering Associations), ktorá združuje inžinierske zväzy 32
štátov Európy. Je to mimovládna organizácia, ktorá má za úlohu ochraňovať a podporovať profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečovať lepšiu spoluprácu medzi inžinierskymi zväzmi, výmenu informácií a dokumentácie medzi jej členmi, organizovať
medzinárodné stretnutia a v neposlednom
rade udeľovať titul európsky inžinier – EUR
ING. FEANI vytvára v členských krajinách
predpoklady na vzájomné uznávanie inžinierskej kvalifikácie a tak podporuje voľný pohyb odborníkov. ZSVTS je za Slovensko členom FEANI od roku 1995. Ako jediná organizácia na Slovensku má ZSVTS právo predkladať návrhy na získanie titulu EUR
ING pre absolventov slovenských technických univerzít bez ohľadu na národnosť či
štátnu príslušnosť.
V druhej prezentácii Ing. Robert Brežný,
PhD., riaditeľ ZSVTS, priblížil účastníkom aktivity ZSVTS pri etablovaní a vývoji nezávislej
akreditačnej agentúry na posudzovanie inžinierskych študijných programov tak na Slo-

vensku, ako aj v zahraničí – EUR-ACE (EURopean-ACcredited Engineer). Cieľom týchto
aktivít je zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho vysokého školstva a zvýšiť mobilitu a zamestnanosť absolventov.
Značka EUR-ACE® garantuje, že držiteľ
tejto značky spĺňa prísne kritériá, ktoré sa týkajú najmä:
 organizácie študijného programu,
 obsahu a výstupov študijného programu.
Značka EUR-ACE® umožňuje držiteľovi
zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali a študentom dáva istotu, že ako absolventi štúdia budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej
podnikovej praxi. Proces akreditácií prebieha pod gesciou ENAEE (European Network
for Accreditation of Engineering Education).
ZSVTS bol 17. 11. 2015 prijatý za člena ENAEE. Následne zriadil Akreditačné centrum
ZSVTS za účelom akreditovať inžinierske študijné programy podľa kritérií združenia európskych akreditačných agentúr EUR-ACE
a udeľovať značku kvality EUR-ACE®.
Poslaním Akreditačného centra ZSVTS je:
 Vykonávať akreditácie EUR-ACE a udeľovať značku kvality EUR-ACE akreditovaným študijným programom.
 Poskytovať poradenstvo vysokým školám v rámci EUR-ACE akreditačného procesu.
Prvý audit sa uskutočnil v dňoch 9. – 10.
3. 2016 na STU Bratislava pod dohľadom
ENAEE.

EURÓPSKY INŽINIER
Euroinžinier – európsky inžinier,
skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského
vzdelania, podporeného zodpovedajúcou
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praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného
uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov
v Európe a vo svete. Certifikát udeľuje cestou národných komitétov Federácia európskych národných inžinierskych zväzov
(FEANI).
Titul EUR ING osvedčuje, že jeho nositeľ
je absolventom technickej univerzity, má titul „inžinier“, má požadovanú odbornú prax
a ovláda jeden z požadovaných svetových
jazykov.
Pre zamestnávateľa je doklad o udelení
certifikátu EUR ING garanciou profesnej inžinierskej kvality. Titul EUR ING je potvrdením profesnej zdatnosti aj tých slovenských
inžinierov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie
v inej krajine (aj mimo Európy), než v ktorej absolvovali vysokoškolské štúdium. Je to
však aj doklad o kvalite absolventa technickej univerzity pre zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku.
Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať
za menom. Udelenie titulu nevyžaduje dodatočné skúšky žiadneho druhu. Titul EUR
ING rešpektujú mnohé autorizačné inštitúcie ako doklad o vzdelaní a praxi. Certifikát EUR ING získava zvýhodnené postavenie
na trhu práce doma i v zahraničí.
Európske firmy zverejňujú počet svojich
EUROINŽINIEROV, ako doklad kvality manažmentu firmy a jeho schopnosti uplatniť
sa na trhu a pri propagácií svojich výrobkov.
Každý euroinžinier má právo na všetky informácie o činnosti orgánov FEANI a na všetky
výhody a partnerskú pomoc euroinžinierov
z ostatných krajín. EUR ING titul je prednostne akceptovaný vo všetkých členských krajinách FEANI a v zámorí.
Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností zriadil Slovenský národný komitét FEANI (SNKF), prostredníctvom ktorého
má Slovensko zastúpenie vo FEANI a zabezpečuje slovenským technickým inžinierom
možnosť uchádzať sa o titul EUR ING na základe uznania rovnocennej kvality výchovného procesu inžinierov na slovenských technických univerzitách v porovnaní s európskymi univerzitami.
LITERATÚRA:
Tlačová správa „17. marec – Deň inžinierov
a technikov na Slovensku“. ZSVTS, Bratislava
17. 3. 2016.
Krajčovič, J.: 25 rokov technickej diplomacie.
Publikácia k 25. výročiu vzniku Zväzu slovenských vedeckotecnických spoločností. Vydal
ZSVTS Bratislava – sekretariát, marec 2015.
ISBN 978-80-971926-0-0.
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PODMIENKY NA ZÍSKANIE
CERTIFIKÁTU EUR ING
 žiadateľ musí byť absolventom technickej univerzity, ktorá je akreditovaná vo
FEANI, jej fakulty sú v Indexe FEANI a obhájil titul „inžinier“,
 žiadateľ musí mať minimálne 2-ročnú inžiniersku prax vo svojom odbore,
 žiadateľ musí ovládať jeden z troch jazykov (anglický, francúzsky, nemecký)
na úrovni štátnej skúšky, resp. na úrovni
inštitúcie, ktorá je akreditovaná.
AKREDITOVANÉ FAKULTY UNIVERZÍT
Slovenská republika má vo FEANI akreditovaných nasledovných 18 fakúlt slovenských technických univerzít:
 Slovenská technická univerzita v Bratislave: Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie, Materiálovotechnologická
fakulta,
 Technická univerzita v Košiciach: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Hutnícka fakulta, Strojnícka
fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta,
 Žilinská univerzita v Žiline: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Fakulta riadenia a informatiky, Strojnícka
fakulta, Stavebná fakulta, Elektrotechnická fakulta,
 Technická univerzita vo Zvolene: Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta
ekológie a environmentalistiky.
Dôležité informácie o EUR ING je možné získať na webstránke FEANI, http: www.
feani.org. Záujemcovia o udelenie certifikátu EUR ING môžu získať podrobnejšie informácie na adrese: Slovenský národný komitét FEANI, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, tel.: 02/50207629, -49, e-mail: krajcovic@
zsvts.sk.
ETICKÝ KÓDEX EUROINŽINIERA
Povinnosťou držiteľa titulu EUR ING je
dodržiavať Etický kódex euroinžiniera, ktorého nosnou myšlienkou je, že rozhodnutia a konanie inžinierov majú značný dopad
na životné prostredie a spoločnosť. Profesia
inžiniera preto znamená záväzok zabezpeVTS news, e-časopis slovenských inžinierov, technikov a inovátorov. Ročník III, číslo 2.
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Brežný, R.: EUR ACE akreditácie inžinierskych
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čiť, aby bola vykonávaná v záujme spoločnosti, s ohľadom na zdravie a bezpečnosť
obyvateľstva a udržateľnosť života na Zemi.
Tento etický kódex je v súlade so všeobecným etickým kódexom schváleným valným
zhromaždením FEANI (Ethics and Conduct
of Professional Engineers approved by the
FEANI General Assembly on 29 September
2006). Jeho plné znenie je dostupné na adrese http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier/
eticky-kodex-feani.
V rámci diskusie na tlačovej konferencii sa prítomní zástupcovia médií zaujímali
o porovnávanie posudzovaných študijných
programov v rámci akreditácie, tiež sa diskutovalo o kvalite štúdia, klesajúcom záujme o prírodovedné a technické smery štúdiá, potreby priemyslu z pohľadu ľudských
zdrojov v technickej oblasti, ďalšej propagácii vedy, techniky a vzdelávania.
Zástupcovia ZSVTS pozvali verejnosť
na svoje najbližšie zväzové podujatia, ktorými sú:
Vedec roka SR 2015 – slávnostné odovzdanie ocenení pre vedcov, výskumníkov, technológov a osobností aktívnych
v programoch EÚ, ktoré sa uskutoční pod záštitou prezidenta SR J.E. Andreja Kisku, dňa
10. mája 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
FITS 2016 – Fórum inžinierov a technikov Slovenska. Podujatie je venované vedomostnej spoločnosti na Slovensku: významu
vedy, techniky a vzdelávania pre budúcnosť
Slovenska; príbehom úspešných inžinierov
a technikov na Slovensku a uskutoční sa 28.
apríla 2016 v hoteli Centrum Košice.
Okrem uvedených prednášateľov sa tlačovej konferencie aktívne zúčastnili aj ďalší
zástupcovia vedenia ZSVTS:
Ing. Božena Tušová, viceprezidentka
ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie,
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING, viceprezident ZSVTS pre investičné a rozvojové aktivity,
Ing. Eva Smrčková, PhD., predsedníčka
Kontrolnej komisie ZSVTS,
Ing. Pavol Radič, člen predsedníctva
ZSVTS,
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, z úseku vedy a techniky ZSVTS, ktorý je šéfredaktorom e-časopisu VTS news.
študijných
programov
na
Slovensku.
Prezentácia k Tlačovej konferencii 17. 3. 2016
k výročiu vyhlásenia Pamätného dňa inžinierov
a technikov Slovenska, Dom ZSVTS, Koceľova
15, Bratislava.
http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier
http://www.engineering-card.sk/
http://www.feani.org/site/index.php
http://enaee.eu/
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Zaznamenali sme

Svetový deň vody 2016
Mgr. Zuzana Kolačanová
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Svetový deň vody na zámku vo Vígľaši

Dňa 22. marca 2016 sa v dopoludňajších hodinách na zámku Vígľaš
uskutočnilo slávnostné stretnutie vodohospodárov k Svetovému dňu vody
2016. Podujatie sa konalo pod záštitou
ministra životného prostredia SR. Hlavnými organizátormi boli Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností, zúčastnili sa však
aj ďalší čestní hostia, zástupcovia MŽP
SR, MZ SR, členské organizácie ZZVH,
zástupcovia vodárenských spoločností
a odborná verejnosť. Stretnutie viedla
vedúca kancelárie AVS – Ing. Ivana Mahríková, PhD.
Program najprv tvorili príhovory –
Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ
Sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, potom vystúpila doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. – Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Ministerstvo zdravotníctva SR a prítomných krátko oslovil
aj doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. – prorektor zo Slovenskej technickej univerzity. Za organizátorov predniesla príhovor Ing. Ľubica Kopčová, PhD., predsedníčka Výkonnej rady Združenia zamest-
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návateľov vo vodnom hospodárstve
na Slovensku a generálna riaditeľka
Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Ing. Stanislav Hreha, prezident Asociácie vodárenských spoloč-

na SHMÚ“ – RNDr. Martina Benko, PhD.,
generálny riaditeľ, SHMÚ a „Vodné hospodárstvo a zamestnanosť z pohľadu
VÚVH“ – Ing. Peter Belica, CSc., riaditeľ Odboru kvality vôd, VÚVH. Na záver

ností a generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
V druhej časti zazneli odborné prednášky s témami: „Hydrologické aktivity

stretnutia vystúpila historická hudobná
skupina Muzica Antica, ktorá spríjemnila slávnostné stretnutie pracovníkov vo
vodohospodárstve.
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Odborná konferencia Voda a zamestnanosť
v rámci výstavy CONECO a výtvarná súťaž študentov
stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2016
Začiatkom apríla sa uskutočnil
v poradí 37. ročník výstavy CONECO-RACIOENERGIA. Súčasťou bol aj 3.
ročník medzinárodnej výstavy využitia a ochrany vody – VODA 2016, nad
ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu László Solymos. Výskumný ústav
vodného hospodárstva mal svoj informačný stánok spolu s ostanými orga-

dňa vody 2016. Išlo o aktuálnu tému
v rámci Slovenska. Vodné hospodárstvo pociťuje akútny nedostatok nových pracovných síl s príslušným
vzdelaním v oblasti vodných stavieb
a vodného hospodárstva, preto bolo
hlavným cieľom posilniť rezort vodného hospodárstva hlavne v oblasti
vzdelávania.

súťaže sa zapojilo 32 štuedentov zo
siedmich škôl a bolo doručených spolu 44 diel.
Išlo o tieto stredné školy: Súkromná stredná škola animovanej tvorby,
Bratislava, Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre, Stredná
umelecká škola, Kežmarok, Súkromná
stredná umelecká škola, Žilina, Stredná

nizáciami envirorezortu. 7. apríla 2016
sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila odborná konferencia Voda
a zamestnanosť. Cieľovou skupinou
boli študenti stredných a vysokých

V rámci výstavy sa v Incheba Expo
Clube ukutočnilo aj slávnostné odovzdávanie cien v poradí 5. ročníka výtvarnej sútaže študentov stredných
umeleckých škôl. Vernisáž diel všet-

umelecká škola Ladislava Bielika, Levice, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice. Vybranou technikou pre tento rok
bola umelecká fotografia.
Porota nakoniec rozhodla takto:
– Cenu Ministerstva životného prostredia SR získala Stanislava Ďurdáková,
fotografia: „Vodný vesmír“, Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre
– Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva získala Timea Krasnayová, fotografia: „Pretvorenie“, Škola
úžitkového výtvarníctva, Košice
– Cenu Združenia zamestnávateľov
vo vodnom hospodárstve na Slovensku získal Peter Majerníček, fotografia:
„Plynutie času“, Stredná umelecká škola, Prešov
– Cenu Asociácie vodárenských spoločností získala Renata Batorová, fotografia: „Kým pijeme, žijeme“, Stredná
umelecká škola, Kežmarok

škôl, zamestnávatelia, ale aj širšia odborná verejnosť.
Téma konferencie bola zvolená v súlade s témou celosvetového

kých študentov bola už predtým verejnosti prístupná v čase od 21. marca do 1. apríla 2016 v átriu Ministerstva
životného prostredia SR. Do výtvarnej

Víťazom ešte raz blahoželáme, ale
aj ostatným študentom prajeme veľa
tvorivých a študijných úspechov.
Fotografie: Peter Maroši
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Z vodohospodárskej praxe

Rok 2015 z pohľadu podtatranských
vodohospodárov
Ing. Ladislav Bojko
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Poprad

Rok 2015 hodnotím z pohľadu
Správy Povodia Dunajca a Popradu ako prelomový. Povodie spravo-

tokov, hustou riečnou sieťou, hornatou morfológiou a flyšovou geológiou. Toto všetko vytvára „optimál-

Povodie správy tvoria tiež kopce
Vysokých Tatier, Levočských vrchov
a Spišskej Magury. Napriek týmto sku-

Pohľad na ĽS a PS OH na rieke Poprad v Starej Ľubovni

Retenčný priestor a hrádza poldra na potoku Ľubica

Výstavba poldra na potoku Poľný

Výstavba regulácie na p. Jakubianka v Novej Ľubovni-pred ukončením

vané našou správou v štyroch okresoch – Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov (obec Bajerovce), je
špecifické veľkými sklonmi vodných

22

ne“ podmienky pre rýchle a silné povodne s prudkým nárastom hladín,
tvorbou strží a nánosov, zmenou trasovania korýt.

točnostiam nie je v povodí Popradu jediná retenčná stavba. Napríklad v povodí Dunajca je vybudovaná významná nádrž Niedzica na poľskom území,
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Výstavba regulácie p. Jakubianka v Novej Ľubovni

ktorá ochránila pred povodňou v roku
2010 nižšie položené slovenské obce
a mesto Spišská Stará Ves.
Slovné spojenie „nie je“ som použil
zámerne, práve rok 2015 situáciu mení.
V priebehu roka 2015 sa podarilo VLM,
š. p. Pliešovce vybudovať v Levočských
vrchoch 11 poldrov, z toho 10 na tokoch v povodí rieky Poprad. Celkový
objem retencie týchto desiatich poldrov je takmer 257 tis. m3. Ich situovanie zasahuje od potoka Jakubianka
nad Starou Ľubovňou po potok Ľubica nad obcou Ľubica. Práve dva poldre
nad Ľubicou predstavujú 70 percent
uvedených retenčných možností. Stavby nie sú veľké, ale podstatné je, že sú
a určite pomôžu. Napokon už 15. 2.
2016 zostala časť vody v poldri Ľubica pri intenzívnom daždi s asistenciou
splachovaného snehu a zmrznutého
podložia. Na vyriešenie protipovodňovej ochrany obce Ľubice a Kežmarku je
potrebné dobudovať ďalšie, objemovo
výrazne väčšie stavby. Ich prípravu má
rozpracovanú SVP, š. p., Odštepný závod Košice. Tieto veľké stavby by však
určite pomohli aj nižšie položeným obciam a mestám v údolí rieky Poprad.
V auguste 2015 naša správa v spolupráci so správou Povodia Laborca Michalovce, ukončila výstavbu 1,959 km
ochranných hrádzí na rieke Poprad
v Starej Ľubovni v lokalite Mýtnej a Po5 – 6 2016

Zamestnanci Správy PDaP pri odovzdávaní novej techniky v Košiciach

pradskej ulice. Táto lokalita bola významne postihnutá povodňou v roku
2010.
Rovnako sa podarilo dodávateľsky
po štvormesačnom úsilí zrealizovať
4 km dlhú, obojbrežnú reguláciu potoka Jakubianka v Starej a Novej Ľubovni. Realizácia tejto stavby potešila
hlavne občanov obce Nová Ľubovňa
pretože škody spôsobené povodňou
v roku 2010 na ich majetku boli veľkého rozsahu.
Popri tom aj obce Tvarožná (potok
Tvarožiansky), Šarišské Jastrabie (potok Vesné), ako aj obec Plavnica (potok
Jasenok), zregulovali časť vodných tokov v intravilánoch obcí.
Posledné štyri uvedené akcie boli financované prostredníctvom OPŽP MŽP
SR, z prostriedkov Kohézneho fondu EÚ.
Upravený bol aj potok Soliská v Čirči, ten
je však v správe Lesov SR, š. p.
Nesmieme zabudnúť ani na polder nad obcou Chmeľnica, realizovaný v rámci toho istého finančného mechanizmu v réžii obce. Táto stavba určite pomôže minimalizovať povodňové problémy v obci, keď vzdutá hladina
rieky Poprad blokuje plynulý odtok
Chmeľnického potoka.
Toto je skutočne bohatá nádielka roku 2015, k stavbárom sa pridalo aj mimoriadne suché leto a jeseň
2015, ktoré aj našej správe umožni-

Vodohospodársky spravodajca

lo ukončiť spomínanú stavbu v Starej Ľubovni.
Rok 2015 bol aj rokom „prezbrojenia“ SVP, š. p. Pre Správu Povodia Dunajca a Popradu bolo zakúpené nové
kolesové rýpadlo UDS 214.41, dve nákladné vozidlá IVECO. Vysokovýkonné čerpadlo (4 – 6 m3/min.) zabudované na prívesnom vozíku, ako aj ďalšie
tri menšie čerpadlá a protipovodňový
vozík boli poskytnuté Ministerstvom
vnútra SR formou zápožičky. Začiatkom roka 2016 sa strojový park Správy
rozšíril o kráčajúci bager KAISER S10.
Veci sa udiali vďaka výbornej spolupráci MŽP SR, MV SR a SVP, š. p. Uvedené
posilnenie ťažkej techniky a nákladnej
dopravy jednoznačne pomôže kvalitnejšie plniť úlohy, ktoré má SVP, š. p.,
a to najmä v oblasti preventívnych protipovodňových opatrení.
Rok 2014 bol extrémne mokrý, rok
2015 opačne extrémne suchý, zima
2015/2016, no nazvem ju „zvláštnou“.
Teplá, takmer bez snehu v podhorí,
hladiny tokov bez ľadu.
Je jasné, že klimatologický rytmus
sa významne zmenil, ešte pred pár rokmi bola zima z pohľadu povodní skôr
kľudnejším obdobím. Toto už neplatí.
Aj preto je dobré, že sa udiali veci, ktoré som mohol konštatovať vo svojom
príspevku.
Foto: SVP, š. p.

23

Vodohospodársky výskum

Režim pôd na Slovensku –
udržateľnosť a zraniteľnosť
Doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD., Ing. Miroslava Sedmáková
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

ÚVOD
Pri sledovaní pôdy v interakcii s vodou zaznamenávame dva režimy, a to
vodný a vlhkostný. Pod vodným režimom pôd chápeme súhrn hydrologických procesov spojených so zrážkovou
vodou, jej vnikaním do pôdy jej následným pohybom a úbytkom z pôdy. Vlhkostný režim pôdy predstavuje časový priebeh zmien zásoby vody v pôdnom profile prezentovaný dynamikou
zmien vlhkosti celého pôdneho profilu, ale najmä aktívnej vrstvy pôdy.
Je potrebná analýza interakcie vody,
pôdy a ďalších činiteľov a ich vplyv
na udržateľnosť produkčnej schopnosti pôdy a riziká, ktoré môžu vodný režim narušiť a spôsobiť kolaps systému.
Rozvoj poľnohospodárstva za posledných 25 rokov bol jednosmerne orientovaný na trhovú ekonomiku
a postulát, že poľnohospodárske produkty si dovezieme. Tieto dve stanoviská výrazne zmenili charakter poľnohospodárskej výroby na Slovensku.
Narušenie rovnováhy v poľnohospodárskej produkcii po roku 1990, dôraz na ekonomiky a produktivitu výroby viedol k vyradeniu značného počtu
poľnohospodárskych plodín z výroby
čo viedlo na druhej strane k výraznému
poklesu stavov hospodárskych zvierat.
Uvedené skutočnosti mali aj ďalekosiahly dopad aj na kvalitu pôd.
SÚČASNÝ STAV
Poľnohospodárska produkcia v súčasnej dobe je jednoznačne ovplyvňovaná trhovým mechanizmom. Kedysi
bolo zárukou stability udržania pôdnej
vody striedanie plodín a agrotechnické
zásahy. V nepriaznivých podmienkach
boli nevhodné režimy obsahu vody
v pôde riešené odvodnením alebo závlahami. Dnes je závlaha minimálnym
spôsobom používaná ako súčasť pestovania plodín a drenážne systémy
sa stali takmer nefunkčné. V súčasnej
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dobe do vodného režimu pôd zasahujú aj čoraz dlhšie obdobia sucha striedané povodňami. Potravinová bezpečnosť Slovenska počíta s dopestovaním
určitého množstva poľnohospodárskej produkcie. Bez dostatku vody je
ale strategický plán ohrozený. Súčasné procesy v krajine a spoločnosti, ktoré významne prispievajú k výslednému
aktuálnemu stavu zásob pôdnej vody,
tlaky na ich nestabilitu a ohrozenie ich
kvality aj množstva. Ich základný pre-

tívy. Tento dokument nerieši len a len
obsah dusíka a jeho foriem v pôde ale
rieši aj napr. eróziu pôdy riešením obmedzenia využitia svahov so sklonom
nad 12 o pre ornú pôdu. U nás sa to ale
takmer vôbec nekontroluje, a tak ani
poľnohospodári tieto plochy nezatrávnili. Výsledkom sú za posledných 10 rokov obce zanesené bahnom. Hoci sú
tieto udalosti označené ako povodne,
je to čistý odnos pôdy po nevhodnom
využívaní pozemkov.

Obr. 1 Súčasné globálne problémy pôdy a ich súvislosti (Podľa Blume, 2010 upravil autor)

hľad a súvislosti sú na Obr. 1. Cieľom je
určiť potrebné podmienky pre udržateľnosť produkčného potenciálu pôd
formulovaním jej dobrého manažmentu a vytvorenia podmienok pre dlhodobú udržateľnosť.
Niektoré z procesov vytvárajú pevný kruh. Je jedno, ktoré z ohrození sa
vyskytne, proces v kruhu pokračuje.
Napr. strata organickej pôdy vyvolá
eróziu a aj stratu biodiverzity a následné jednoduchšie zhutnenie pôdy. Výsledkom bude po čase strata pôdy. Podobne zhutnenie vyvolá stratu organickej hmoty a ostatné procesy sa pridajú.
Ich reguláciou sa zaoberá legislatíva na ochranu pôdy. Nepriame pôsobenie má napr. nitrátová smernica a jej
transponovanie do slovenskej legisla-

NAJDÔLEŽITEJŠIE ASPEKTY
Hodnotiaci pomer A pre zatriedenie vlhkostného režimu pôd do typov
podľa agronomickej klasifikácie pre vegetačné obdobie sa dá vypočítať podľa
vzťahu (Benetin, Šoltész, 1988):

(1)

kde:
Θi – priemerná vlhkosť aktívnej koreňovej zóny v i-tom dni bilancovaného
obdobia [m3.m-3]
ΘV – bod vädnutia aktívnej koreňovej
zóny [m3.m-3]
ΘPK – poľná vodná kapacita aktívnej
koreňovej zóny [m3.m-3]
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Tab.1 Typy vlhkostného režimu podľa agronomickej klasifikácie vlhkostného režimu pôd
Stupne obsahu pôdnej vody

Nedostatok pôdnej vody pre rastliny

Optimálny obsah vody pre rastliny

Prebytok pôdnej vody

Pre vyhodnotenie typov vlhkostného režimu pôdy podľa uvedeného pomeru sa použila Tab. 1 (in Demo, Bielek
a kol., 2000).
Výpočet a hodnotenie sú zdanlivo
jednoduché. Ale problém je v tom, že
aktuálna pôdna vlhkosť pôdy sa meria
len na pár výskumných plochách. Nevieme takýto jednoduchý vzťah počítať pre konkrétne lokality na Slovensku.
Výpočet pochádza z obdobia kedy
sa hodnoty pôdnej vlhkosti riešili na vzorke pôdy. Pritom sa nerozlišo-

A
< 010
0,11 – 0,20
0,21 – 0,30
0,31 – 0,40
0,41 – 0,50
0,51 – 060
0,61 – 0,75
0,76 – 0,90
0,91 – 1,00
> 1,00

Typ vlhkostného režimu
v bilancovanom období
úplne suchý
veľmi suchý
značne suchý
suchý
striedavo suchý
striedavo vlhký
vlhký
značne vlhký
mokrý
zamokrený

valo zvrstvenie pôdy a rôzne vlhkostné
pomery v rôznych hĺbkach pôdy. Voda
sa prirodzene pohybuje pomocou gravitácie v pôdnom profile a sú známe
práce o jej redistribúcii v pôdnom profile po závlahe alebo zrážke (Obr. 2).
V praxi to ale vyzerá inak a naša
katedra má k dispozícii automatické
kontinuálne meranie pôdnej vlhkosti. Zmeny pôdnej vlhkosti nie sú rovnaké vo všetkých meraných hĺbkach.
Vlhkosť sa kontinuálne meria v hĺbkach 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150,
200 cm.

Obr. 2 Zmena pôdnej vlhkosti po redistribúcii aplikovanej závlahovej dávky

Zo záznamov sa dá vyhodnotiť aktuálna vlhkosť a jej deficit a pravdepodobný vývoj v najbližších dňoch
bez zrážok alebo po očakávanej zrážke. Na Obr. 3 a 4 je možné vidieť zásadný rozdiel vo vývoji pôdnej vlhkosti
v jednotlivých hĺbkach pôdneho profilu v roku 2014 a v roku 2015. Rok 2014
pôda bola s dostatkom zimnej vlahy a postupne sa udržiavala zrážkami.
V roku 2015 sa vegetačné obdobie začalo s nedostatkom vlahy a bezzrážkové obdobie tento stav kriticky zhoršil
vo všetkých hĺbkach.

Obr. 3 Záznam pôdnej vlhkosti z obdobia marec – jún 2015

Obr. 4 Záznam pôdnej vlhkosti z obdobia marec – jún 2014
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Obr. 5 Vyhodnotenie priebehu vlhkosti pôdy po dlhodobom suchu v roku 2015

Zaujímavejšie je vyhodnotenie priebehu vlhkosti pôdy po dlhodobom suchu (Obr. 5) a následných zrážkach
na konci mája 2015 a júna 2015. Napriek významným zrážkam je pokles
vlhkosti na hodnoty po dlhodobom suchu veľmi rýchlo prebiehajúci.
VODNÝ REŽIM PÔD
Vodný režim pôdy závisí na vlastnostiach pôdy, klimatických a poveternostných podmienkach. Závisí tiež
od charakteristiky prírodných rastlinných formácií a na kultivovaných
pôdach, na charakteristikách potreby
a spotreby pestovaných plodín a používaných pestovateľských postupoch. Zachovanie stabilnej hrudkovitej štruktúry je dôležité pre vytváranie
priaznivého vlhkostného režimu pôdy
(Rode, 1965).
Hydrologická klasifikácia triedi vodný režim pôd na typy podľa prevládajúceho smeru pohybu vody v pôde
a ďalších faktorov, ako reliéf, podzemná voda, hydrologické vlastnosti pôdy,
rastlinstvo (vegetačný kryt) a činnosť
človeka. Smer pohybu vody v pôde
sa určuje podľa koeficientu zavlaženia
S/E, kde S je ročný priemer úhrnu zrážok a E priemerná ročná evaporácia
(Fulajtár, 2006):
1. Premyvný (perkolačný) typ.
2. Periodicky premyvný (periodicky
perkolačný) typ.
3. Nepremyvný (inperkolačný, impermacídny) typ.
4. Výparný (perspiračný, exudačný)
typ.
5. Močaristý (stagnantný) typ.
6. Závlahový (irigačný) typ.
7. Vodný režim pôd s večným ľadom.
Z týchto typov sú zaujímavé v súčasnosti u nás okrem iných premyvný
a závlahový režim.
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Závlahový typ vodného režimu pôd
je špeciálnym, človekom vytvoreným
typom vodného režimu v oblastiach,
kde prevláda výpar nad zrážkami (S/E
je menší než 1), avšak riadené závlahy
menia tento pomer na (S + Z) = 1 (Fulajtár, 2006).

zhora nadol a diferenciáciu pôdneho
profilu (napr. podzoly).
Samotná regulácia obsahu vody
v pôde je ale významne regulovaná
predovšetkým odberom vody koreňmi
rastlín z hĺbky najväčšieho rozdelenia
koreňov, ako je to na Obr. 6.

Obr. 6 Odber vody koreňovým systémom (Podľa Kranz,2008, upravil autor)

Premyvný typ vodného režimu pôd
je v oblastiach, kde pomer S/E je väčší
ako 1. V priebehu roka zrážky aspoň raz
alebo viacnásobne prevlhčia celú pôdno-horninovú vrstvu. Evapotranspirácia je po celý rok nižšia ako infiltrácia
do pôdy. Odtok prebytočnej gravitačnej vody nastáva koncom zimy a na jar,
ale i viac krát počas vegetačného obdobia. Tento vlhkostný režim je charakteristický pre väčšinu pôd severných oblastí Slovenska (napr. kambizeme). Sústavné preplachovanie pôdneho profilu podmieňuje presun látok

Pre kukuricu napr. sú korene
schopné dostať sa do hĺbky 1,2 –
1,5 m pod úrovňou pôdy, kde by
v ideálnych podmienkach mali naraziť na vodný zdroj. Potom prvých 25 %
hĺbky pôdy je do hĺbky 30 cm a potom
druhých 25 % je do hĺbky 60 cm. Tu sa
musí vyskytovať dostatok vody pre rast
rastliny
ZRANITEĽNOSŤ SYSTÉMU
Zraniteľnosť obsahu vody v pôde
je veľmi široká. Kritické prvky sú globálne klimatické zmeny, zmena osev-
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Tab. 2 Priemerná potreba vody pre úrodu (ETc) pre rastové fázy rastu kukurice (113 dni zrelosť)
v južnej strednej Nebraske. Prepočítané na mm podľa Kranz, 2008
Rastová fáza
Vzídenie (VE)
4-listy (V4)
8-listov (V8)
12-listov (V12)
nasadenie klasu (R1)
mliečna zrelosť (R2)
vosková zrelosť (R3)
Začiatok zrelosti (R4.7)
Plná zrelosť (R5.5)
Zrelosť (R6)

Priemerné
využitie vody
(mm/deň)

Trvanie
(dní)

Potrebná voda
počas rast. fázy
(mm)

Kumulatívna
potreba vody
(mm)

2,032
4,57
6,60
8,13
8,13
8,13
6,10
5,08
2,54

0 – 10
11 – 29
30 – 46
47 – 55
56 – 68
69 – 81
82 – 88
89 – 104
105 – 125
126 – 140

20,32
45,72
73,66
45,72
96,52
48,26
96,52
96,52
35,56

20,32
66,04
139,70
185,42
281,94
378,46
426,72
525,78
622,30
657,86

ných postupov používaná v praxi, pestovanie energetických rastlín náročných na vodu ale aj zlé agrotechnické
postupy (napr. klasicky pretrvávajúca
orba po spádnici a pod.).
Ďalším takmer nediskutovaným
problémom je samotný výber odrôd
pestovaných plodín.
Listina registrovaných odrôd má
mnoho strán, z toho prvých 115 strán
prináša asi po 60 odrôd na každej strane. Máme v súčasnosti asi 7 000 odrôd
poľných plodín a zeleniny.
Pre nové odrody je uvedená priemerná úroda pri skúšobnom pestovaní z povoľovania odrody. Nikde nie je
jej reálna potreba vody. Tú vieme nájsť
len pre dnes už nepoužívané odrody v učebniciach z rokov 1970 – 1980,
kedy bola potreba vody vtedy používaných odrôd stanovovaná. A tak dnes
nevieme či rastlina na dosiahnutie lepšej úrody má vyššiu spotrebu vody alebo nižší transpiračný koeficient.
Problém mala vyriešiť novela Odborovej normy pre potrebu závlahovej vody. TN 75 0434 (750434) Meliorace. Potreba vody pre doplnkovú závlahu. Norma platí pre stanovenie potreby závlahovej vody pri navrhovaní
a posudzovaní stavieb a zariadení slú-

žiacich doplnkovej závlahe. Potrebu
závlahovej vody charakterizuje:
a) závlahové množstvo Mz a celková
potreba závlahovej vody Oz;
b) časový priebeh potreby závlahovej
vody;
c) závlahová dávka Md;
d) veličiny pre návrh závlahových zariadení; ako špecifický dávkový prítok qd; dávkový prítok Qd; špecifický prítok závlahovej vody qp; prítok
závlahovej vody Qp.
Česká TN 75 0434 bola vydaná vo
februári 1994. Nahradila ON 83 0635
z 14.11.1972. Tá bola oficiálne zrušená
súčasne ako v Českej republike ale ku
spracovaniu STN zatiaľ neprišlo z mnohých dôvodov. Jedným je aj zlá situácia využívania závlah. To vedie postupne k ich nefunkčnosti a opakovanému
nezáujmu využitia.
MOŽNÉ RIEŠENIA
Je potrebné obnoviť výskum jednotlivých odrôd pestovaných plodín nielen z pohľadu ich potreby živín, ale aj
vody. Je možné, že medzi odrodami je
rozdiel aj v transpiračnom koeficiente.
Potom by sa mali uprednostňovať rastliny šetriace pôdnu vodu. V súčasnosti sa vo svete výskum na univerzitách
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venuje aj naďalej poznaniu vodnej potreby rastlín pre dosiahnutie optimálnej úrody. Nestačí len poznať potrebu
živín. Pokiaľ rastlina dostane dostatok
živín a malé množstvo vody, úroda nebude optimálna. O tom sme sa mohli
presvedčiť v roku 2013: „Tam, kde nezavlažovali, nemala kukurica tento rok
šancu. Stonky narástli, no klasy sú minimálne alebo žiadne,“ vysvetľoval predseda predstavenstva poľnohospodárskeho družstva v Drahovciach v auguste roku 2013. „Vlani z hektára zozbierali takmer 10 ton kukurice, tento rok
môžu o tom len snívať. Ak bude päť ton
z hektára, budeme radi.“
Určite by pomohli závlahy a ak sa
pozrieme na využitie závlah v roku
2013 neprekročilo stav v minulých rokoch.
Je nevyhnutné aj pre pomery Slovenska vytvoriť výskum potrieb reálne
používaných produkovaných plodín.
Následne vyhodnotiť ich vplyv na konkrétne oblasti a vodný režim pôd ako je
tomu na príklade z USA – (Tab. 2)
ZÁVER
Slovensko chce dosiahnuť vyššiu sebestačnosť v poľnohospodárskej produkcii. Kritickým prvkom bude zásobenie úrod dostatkom pôdnej vlahy. Klimatické zmeny a stav závlahových stavieb na Slovensku ukazujú, že tento
cieľ sa nám nemusí podariť dosiahnuť,
pokiaľ si nezabezpečíme lepšie hospodárenie s pôdnou vodou a nebudeme mať dostatočné informačné zdroje. Meracie stanice merajú desiatky
a možno stovku parametrov povrchovej vody, ale informačná sieť o pôdnej
vode nie je zatiaľ na Slovensku ani plánovaná. Súčasný vývoj počasia a zmeny v pestovaných plodinách nám ale
naznačujú význam tohto zdroja vody
pre budúcnosť.
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Stochastické předpovědi přítoků
do nádrže se zásobní funkcí
Ing. Tomáš Kozel
Stavební fakulta, VUT, Brno
ÚVOD
Cílem výzkumu bylo vytvoření stochastického předpovědního modelu pro nádrž se zásobní funkcí. Výhodou stochastického předpovědního modelu je vytvoření vějíře
možných hodnot, který lépe charakterizuje budoucí průběh
náhodných procesů. Mezi náhodné procesy můžeme zařadit i průtoky vody v měrném profilu. Pro vytvoření stochastického modelu i následnou práci s ním bylo použito prostředí programu Matlab 2010. Hlavním požadavkem na model byla jeho schopnost předpovídat zejména málovodé
a průměrné měsíce, které jsou kritické z hlediska řízení nádrže se zásobní funkcí. Model podléhá principu adaptivity,
a proto se při každém časovém posunu zapomíná předchozí výpočet a model startuje znovu.
PŘÍPRAVA A PRÁCE S DATY
Pro sestavení i následnou validaci byla použita 75 let
dlouhá řada průměrných měsíčních průtoků. Řada vznikla měřením v měrném profilu Bílovice, který se nachází
na řece Svitavě. Nad profilem se nenachází žádné velké nádrže, které by ovlivňovaly přirozený průběh řady, byla rozdělena na dvě části. Prvních 60 let bylo použito při konstrukci modelu. Posledních 15 let bylo použito pro validaci modelu. Data byla dále roztříděna, podle měsíce v němž
se vyskytla. Pro použití v modelu musela být data transformována na normované normální rozdělení, protože se však
u dat vyskytovala výrazná asymetrie, musela být data nejdříve transformována tak, aby byla asymetrie odstraněna.
Pro tuto transformaci bylo použito Box-Cox pravidlo (Box,
Cox, 1964), protože průtoky mohou nabývat jen kladných
hodnot byla vybrána rovnice 1. Problémem se při použití
pravidla ukázal parametr r, a proto muselo být přistoupeno
k jeho optimalizaci, která byla provedena za pomoci mřížkové metody. Z optimalizace byl získán parametr r a výsledná
asymetrie nabývala hodnot v rozmezí -0,01 až 0,01.

Kde Yi je transformovaný průtok na rozdělení bez asymetrie,
x je průtok který je transformován a r je koeficient transformace pro vybraný měsíc.
Dále byly data transformovány na normované normální
rozdělení pomocí vhodných transformačních vztahů.
MODEL
Model je lineární autoregresní model, který předpovídá
hodnoty průměrných měsíčních průtoků na základě lineární kombinace hodnot předchozího průměrného měsíč-
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ního průtoku, autoregresních koeficientů a náhodných čísel. Pro stanovení autoregresních koeficientů byly použity
Burgessovy rovnice (Burgess, 1972). Po jejich vyřešení dostaneme koeficienty, které spolu s průtoky transformovanými na normované normální rozdělení tvoří dvojice z jejichž
pomocí podle rovnice 2 dostaneme předpovídaný průtok
Při samotném výpočtu model použije hodnotu předchozího průměrného průtoku v předchozím měsíci a vypočte rekurentní předpověď na požadovaný počet měsíců dopředu
(1 – 12). Celý proces je pro každou předpovídaný měsíc opakován 1 000-krát. Hodnota 1 000 byla zvolena, proto aby byl
proveden dostatečný počet opakování pro vytvoření empirické čáry pravděpodobnosti a výpočet nevyžadoval enormní nároky na čas. Při opakování je měněna pouze hodnota
rnd v rovnici 2, protože je uvedený parametr měněn, dostaneme pokaždé jinou hodnotu předpovědi. Předpovědi jsou
následně zpětně transformovány na rozdělení, které odpovídá měsíci, pro který byla předpověď vypočtena. Poté se
posune o jeden krok (měsíc) vpřed a celý výpočet opakuje,
pokud je požadovaná předpověď delší než 1 měsíc. Z výše
uvedeného textu vyplývá, že pokud požaduje delší předpověď než je 1 měsíc, tak se nám do modelu mimo historicky
naměřených dat dostávají i předpovědi poskytnuté modelem, protože se nemění velikost matice vstupující do Burgessových rovnic.

Kde Q je předpovídaná hodnota průtoku, ρ je koeficient regrese a Z je průtok měsíce uvažovaného zpětně, transformovaný na normované normální rozdělení a rnd je náhodné číslo z normovaného normálního rozdělení.
VYHODNOCENÍ
Při vyhodnocování byly z validačního období odstraněny
měsíce s vysokými hodnotami průměrných měsíčních průtoků, které byly prokazatelně ovlivněny povodněmi, které
jsou statisticky nepředvídatelné. Za vysokou hodnotu se považoval dvojnásobek mediánu průměrného měsíčního průtoku Qm v příslušném měsíci.
Základním kritériem pro posouzení úspěšnosti byla průměrná absolutní chyba mezi reálným průměrným průtokem
a předpovězeným průměrným průtokem pro každý měsíc
v pořadí 1 až 12. Jaké kvantily z pravděpodobnostního rozdělení pravděpodobností předpovězených Qm v daném měsíci použít? Bylo rozhodnuto použít průměr, medián, modus a kvantily od 0,05 s krokem 0,05 do 0,95. Model dosahoval v každém měsíci různých velikostí chyby. Velkým paraVodohospodársky spravodajca
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Obr. 1 Na obrázku je histogram, který má na ose x hodnotu průtoku m3/s a na ose y celkový počet výskytů průtoků v předpovědním modelu. Červenou hvězdičkou
je znázorněna hodnota reálného průtoku, který nastal. Obrázek reprezentuje výsledek modelu pro měsíc, který je předpovídán jako sedmý v pořadí a je uvažováno
šest měsíců zpětně

doxem však bylo, že pokud byl Qm předpovídán rekurentně
z již předpovězených Qm vypočtených modelem dával lepší
výsledky než hodnoty získané výpočtem z historicky naměřených dat. Tento výsledek se opakoval pro všechny srovnávací hodnoty (modus, medián, průměr, kvantily) v měsících

Druhým krokem bylo srovnání zbylých ukazatelů. Medián dával lepší výsledky než průměr v průměrných i málovodých měsících. Naopak průměr dával lepší výsledky než medián pro velmi vodné měsíce. Nejlepší výsledky poskytnuté kvantily nabývaly průměrné absolutní chyby pro vybra-

Tab. 1 Průměrná relativní chyba Er
Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kvantil [%]

23

21

5

11

20

18

14

30

15

16

25

18

Modus [%]

25

22

8

15

23

20

17

31

18

18

28

22

březen, duben, říjen, listopad, prosinec. Nejlepších výsledku bylo dosaženo, pokud byl Qm předpovídán 4 až 7 v pořadí. Při podrobnějším vyhodnocování bylo dospěno k závěru,
že modus dosahuje velikosti sumy absolutní chyby pro vybraný měsíc ve validačním období v rozmezí 0,6 – 1,1 m3/s
(8 – 31%). Hodnoty výše zmíněné chyby se v málovodých
obdobích pohybovaly v rozmezí 0,6 – 0,8 m3/s (8 – 20 %),
což vzhledem k průměrným měsíčním průtokům 3,5 – 6
m3/s pro uvedené období je úspěch.
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ný měsíc ve validačním období v rozmezí 0,4 – 0,85 m3/s (5
– 30 %), Hodnoty se v málovodých obdobích pohybovaly
v rozmezí 0,4 – 0,65 m3/s (5 – 18 %). Nejlepších výsledků dosáhly kvantily v rozpětí 0,45 – 0,65. Pro málovodé měsíce to
byly kvantily 0,55 až 0,65. Pro průměrné měsíce pak kvantily 0,5 až 0,6. Z výsledků vyplynulo, že každý měsíc má svůj
kvantil, a pokud použijeme za výslednou předpověď 4. až
6. předpovídaný měsíc v pořadí, dostaneme lepší výsledky,
než pokud je brán za předpověď 1. nebo druhý měsíc v po-
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Obr. 2 Na prvním subgrafu jsou na ose x měsíce (leden = 1, prosinec = 12) a na ose y je suma absolutní chyby mezi nejlepším kvantilem pro daný měsíc a naměřenou hodnotou v m3/s. Každá čára reprezentuje, jako kolikátý měsíc v pořadí byl předpovídán (m1 = měsíc byl předpovídán jako první). Na druhém subgrafu je osa
x shodná s prvním subgrafem a na ose y jsou hodnoty kvantilů. Každá čára reprezentuje jako kolikátý měsíc v pořadí byl předpovídán

řadí (pouze již u výše zmíněných měsíců). Při procházení výsledků bylo zjištěno, že předpovězené Qm jsou oproti reálným hodnotám podhodnocovány.
V tabulce je uvedena relativní průměrná absolutní chyba pro jednotlivé měsíce. Na druhém řádku je velikost chyby pro nejlepší kvantil a na třetím pro modus. Hodnoty v tabulce jsou zaokrouhleny na celá čísla.
ZÁVĚR
Model dokázal velmi dobře předpovídat průměrné měsíční průtoky, zejména v málovodých a průměrněvodých
měsících, které jsou stěžejní při řízení nádrže se zásobní
funkcí. Ve vodných obdobích nabývala chyba vyšších hodnot, avšak ve vodných obdobích nejsou problémy s nedoLITERATURA
Box, G. E. P. and Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations, Journal
of the Royal Statistical Society, Series B, 26, 211-252.
Burgess, S.J. (1972) Some Problems with Log Normal Markov Runoff
Models, Journal of the Hydraulics
Division, ASCE, Vol. 98, No. HY9, 1487
Walker, Gilbert (1931) “On Periodicity in Series of Related Terms”,

30

statkem vody, a proto vyšší chybu lze tolerovat. Nádrž je
schopna do určité míry výše zmíněné chyby kompenzovat,
a proto lze model použít při řízení nádrže se zásobní funkcí. Model je schopný předpovídat Qm s dobrými výsledky,
a protože podhodnocuje Qm mělo by nastat při jeho použití agresivnější řízení nádrže se zásobní funkcí, které povede
k mělčím a delším poruchám. Model se bude testovat při řízení nádrže, kde by měli být výše zmíněné předpoklady potvrzeny.

Článek vznikl za přispění FAST-J-15-2798 „ŘÍZENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽE PŘI UVAŽOVÁNÍ NEJISTOT HYDROLOGICKÝCH VSTUPECH S POUŽITÍM METOD UMĚLÉ INTELIGENCE“
Proceedings of the Royal Society of London, Ser. A, Vol. 131, 518–532.
Starý, M. and Tureček, B. (2000) “Operative control and prediction of
floods in the river Odra basin”. Flood Issues in Contemporary Water
Management, NATO Science Series, 2. Enviromental Security – Vol.71,
Kluwer Academic Publishers, 2000, s.229-236, ISBN 0-7923-6452-X.
McCouen, R.H. and Snyder, W.H. (1986) “Hydrologic Modeling, Statistical
Methods and Applications”, Pretince-Hall, New Jersey.
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Normy

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

V marci a apríli 2016 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN 16691: 2016 (75 7515) Kvalita vody. Stanovenie vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov
(PAU) v celých vzorkách vody. Metóda využívajúca extrakciu na tuhej fáze
(SPE) s extrakčnými diskami SPE a plynovú chromatografiu s hmotnostnou
spektrometriou (GC-MS)
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16693: 2016 (75 7504) Kvalita vody. Stanovenie organochlórových pesticídov (OCP) v celých vzorkách vody. Metóda využívajúca extrakciu na tuhej fáze (SPE) s extrakčnými
diskami SPE a plynovú chromatografiu
s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16694: 2016 (75 7518) Kvalita vody. Stanovenie vybraných polybrómovaných difenyléterov (PBDE)
v celých vzorkách vody. Metóda využívajúca extrakciu na tuhej fáze (SPE)
s extrakčnými diskami SPE a plynovú
chromatografiu s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16698: 2016 (75 7853)
Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívny
a kvalitatívny odber vzoriek fytoplanktónu z vnútrozemských vôd

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 13160: 2016 (75 7625)
Kvalita vody. Stroncium 90 a stroncium
89. Skúšobné metódy využívajúce kvapalinovú scintilačnú spektrometriu
alebo proporcionálny detektor
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 13161: 2016 (75 7619)
Kvalita vody. Stanovenie objemovej
aktivity polónia 210 vo vode spektrometrickou metódou alfa
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 13162: 2016 (75 7626)
Kvalita vody. Stanovenie aktivity uhlíka 14. Metóda kvapalinovej scintilačnej spektrometrie
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 10704: 2016 (75 7620)
Kvalita vody. Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa a celkovej objemovej aktivity beta v neslanej vode. Metóda na tenkej vrstve
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 11704: 2016 (75 7621)
Kvalita vody. Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa a celkovej objemovej aktivity beta v neslanej vode. Metóda kvapalinového scintilačného merania
Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN P CEN/TS 16800: 2016 (75

7310) Kvalita vody. Pokyny na validáciu fyzikálno-chemických analytických
metód
Technická špecifikácia CEN (CEN/TS)
bola prevzatá do predbežnej slovenskej
technickej normy (STN P) v anglickom jazyku. STN P je určená na overenie, možno k nej do decembra 2017 zasielať pripomienky ÚNMS SR.
STN P CEN/TS 16692: 2016 (75
7495) Kvalita vody. Stanovenie tributylcínu (TBT) v celých vzorkách vody
pomocou extrakcie na tuhej fáze (SPE)
a plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou s trojitým kvadrupólom
Technická špecifikácia CEN (CEN/TS)
bola prevzatá do predbežnej slovenskej
technickej normy (STN P) v anglickom jazyku. STN P je určená na overenie, možno k nej do júla 2016 zasielať pripomienky ÚNMS SR.
Zmena TNI CEN/TR 16394/AC:
2016 (83 8420) Charakterizácia kalov.
Postup na prípravu syntetických suspenzií
TNI CEN/TR je technická normalizačná informácia, ktorú vydáva ÚNMS SR
a ktorou sa preberá technická správa
CEN (CEN/TR).

Miki Fekete

PhDr. Peter Gossányi

Humor

Nie, vnučka moja, tá voda v mojom kolene nie je malé vodné dielo.
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Zaznamenali sme

Štvrtý ročník seminára
Problémy ochrany podzemných vôd
Mgr. Katarína Pilátová, PhD., RNDr. Anna Patschová, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

V utorok 8. decembra 2015 sa
v priestoroch Výskumného ústavu
vodného hospodárstva (VÚVH) uskutočnil tradičný jednodňový seminár
Problémy ochrany podzemných vôd.
Seminár organizuje VÚVH v spolupráci so Slovenskou vodohospodárskou
spoločnosťou pri VÚVH, Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností a Ministerstvom životného prostredia SR. Účelom seminára je oboznámenie odbornej verejnosti, najmä
pracovníkov štátnej správy, vodohospodárov a hydrogeológov ale aj študentov a širšej verejnosti s aktuálnymi informáciami a novými poznatkami o stave podzemných vôd v SR
a problémoch súvisiacich s ich ochranou, a v neposlednom rade poskytnutie priestoru na odbornú diskusiu a výmenu skúseností.
Seminár otvoril v zastúpení generálnej riaditeľky VÚVH Ing. Ľubice Kopčovej, PhD. riaditeľ odboru kvality vôd Ing. Peter Belica, CSc. Úvodná
prezentácia RNDr. Anny Patschovej,
PhD. (VÚVH) bola zameraná na širokú
škálu aktivít oddelenia povrchových
a podzemných vôd VÚVH v súvislosti s ochranou podzemných vôd, ktoré
vyplývajú z implementácie smerníc EÚ
a poverenia MŽP SR, riešenia projektov, ale aj podnikových výskumných
úloh. Výsledky niektorých aktivít boli
bližšie prezentované v rámci seminára.
Tematicky bol tento rok seminár rozdelený do troch blokov.
V prvom bloku, ktorému predsedali
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. (PRIF
UK) a RNDr. Anna Patschová, PhD., odzneli príspevky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia znečistenia podzemných vôd, ktoré sú požadované pre potreby implementácie Rámcovej smernice o vode (2000/60/EC) (RSV) ale aj
Smernice o ochrane podzemných vôd
(2006/118/EEC) a Dusičnanovej smernice (91/676). RSV je rámcovým nástro-
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jom EÚ, ktorý predstavuje stupňovitý
a integrovaný prístup vo vodnom hospodárstve a ktorej jedným z mnohých
environmentálnych cieľov je aj dosiahnutie dobrého kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu vo vymedzených
územných jednotkách manažmentu
povodí tzv. útvaroch podzemných vôd
(ÚPzV).

hodnotenie rizika ohrozenia kvality
podzemných vôd na Slovensku v roku
2021. Metodika pre hodnotenie rizika
pre II. cyklus vodného plánovania, vychádzala z usmerňujúceho dokumentu EK č. 26 pre hodnotenie rizika a zahŕňala v porovnaní s predošlým hodnotením v I. cykle Vodného plánu všetky
povinné parametre a celkovo zohľad-

Ing. Eugen Kullman, PhD. (SHMÚ)
bližšie predstavil metodiku a výsledky aktualizácie hodnotenia kvantitatívneho stavu ÚPzV pre II. cyklus vodného plánovania. Na základe bilančného hodnotenia v útvaroch, hodnotenia dlhodobých poklesových
trendov podzemných vôd a hodnotenie vzájomného stavu povrchových
vôd na podzemné vody sa hodnotilo celkovo 75 ÚPzV. Z tohto 8 útvarov
bolo zaradených do zlého kvantitatívneho stavu v dôsledku nadmerného
využívania podzemných vôd, pričom
v niektorých prípadoch bol preukázaný nepriaznivý vplyv vysokých odberov na zlý stav v 5 bilančných profiloch
povrchových vôd.
Mgr. Oliver Horvát, PhD. (VÚVH)
prezentoval komplexnú metodiku pre

ňovala až 10 testov rizika pre jednotlivé parametre (okrem zdrojov znečistenia aj zmeny klímy, trendy, zmeny využívania krajiny a zmeny počtu obyvateľov, odkanalizovanie, chránené územia
a interakciu s povrchovými vodami).
V dôsledku rozšírenia metodiky a dostupnosti nových údajov sa znížili neistoty pri prognóze nedosiahnutia dobrého chemického stavu v porovnaní s I.
plánovacím cyklom. Celkovo bolo určených 7 kvartérnych útvarov a 1 predkvartérny útvar v riziku, čo prestavuje
zlepšenie oproti predchádzajúcemu
hodnoteniu.
Ďalšie príspevky sa venovali problematike výskytu dusičnanov
(Mgr. Anna Tlučáková z VÚVH) a monitoringu pesticídov (Ing. Vladimír Roško
z VÚVH) v slovenských podzemných vo-
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dách. Aj keď zdroje dusičnanov v podzemných vodách sú rozmanité od prírodného po rôzne antropogénne činnosti, v slovenskom kontexte sa predpokladá za jeden z hlavných difúznych
zdrojov dusíkatých látok poľnohospodárska činnosť. Odrazom čoho je aj návrh monitorovacej siete, ktorá sa zameriava na poľnohospodársky využívané
územia. Výsledky takéhoto monitoringu ukázali, že síce obsah dusičnanov
za poslednú dekádu paušálne mierne
narastá ale v porovnaní s hodnotami
koncom 20. storočia, sú tieto obsahy
v podzemných vodách na Slovensku
značne nižšie. Navyše na viac ako polovici z takmer 3 400 monitorovacích bodov sa prejavuje klesajúci trend koncentrácie dusičnanov v rokoch 2004 až
2014. Prahová hodnota 50 mg/l (stanovená v Dusičnanovej smernici 91/676)
bola prekročená za toto monitorova-

oproti bodovým, diskrétnym odberom je kontinuálne sledovanie a následne záchyt fluktuácie koncentrácie
pesticídov, ale taktiež schopnosť zachytiť ultrastopové množstvá. Nevýhodou tejto vyvíjajúcej sa metódy je
však problematický prepočet analytických výsledkov (vyjadrených v hmotnosti akumulovanej aktívnej látky pesticídu na sorbent) na konvenčnú jednotku hmotnostnej koncentrácie látky vo vode (μg/l), čím sa neumožňuje
porovnanie s normami kvality podzemnej vody. V ďalšom plánovacom
cykle sa bude klásť dôraz na doriešenie problémov vyhodnocovania pasívnych vzorkovačov.
Obsahovo rôznorodejšiemu druhému bloku, venovanému ďalším problémom ochrany vôd, predsedali Ing. Eugen Kullman, PhD. a Ing. Alena Trančíková (Batislavská vodárenská

cie obdobie na menej ako 9 % monitorovacích bodoch. Aktivity VÚVH budú
následne smerovať k rozšíreniu monitorovacej siete a k aplikácii nových metód na rozlíšenie zdrojov dusíkatého
znečistenia.
Ďalším znečistením podzemných
vôd pochádzajúcim z poľnohospodárskej činnosti a vyžadujúci si monitoring je znečistenie pesticídmi. Podobne ako pri dusičnanoch, VÚVH vykonáva účelový monitoring pesticídov
v poľnohospodársky využívaných oblastiach bodovými odbermi. Zaujímavosťou je, že sa na modelovom území overuje špecializovaný monitoring, kde sa sleduje obsah pesticídov
pomocou relatívne novej vzorkovacej metódy – pasívnymi vzorkovačmi.
Prednosťou pasívnych vzorkovačov

spoločnosť). Prednáška Ing. Petra Dinku, PhD. (VÚVH) sa zaoberala hodnotením rizika pesticídov pre pôdu
a podzemnú vodu pre účel autorizácie prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku. Ďalší príspevok
od Ing. Pavla Hucka, CSc. (VÚVH) sa týkal hodnotenia sedimentov vodných
tokov a nádrží z pohľadu hodnotenia
ako odpadu. Ťažené riečne sedimenty majú hospodársky potenciál, avšak
pri ich kontaminácii je takéto zhodnocovanie nemožné a vzniká problém s ich zneškodnením. Prednášajúci
predstavil legislatívny rámec kvalitatívneho hodnotenia sedimentov ako odpadu a predstavil metodiku hodnotenia pre dve lokality zdrž Hrušov a Sihoť
na Karloveskom ramene Dunaja. Na základe hodnotenia koncentrácie kovov
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v sedimentoch na daných lokalitách
sa v zmysle platnej legislatívy môžu
skúmané sedimenty využívať, keďže
sa neklasifikujú ako odpad. Nakoniec
Mgr. Oliver Horvát, PhD. uzavrel blok
informáciami o problémoch hodnotenia suchozemských a vodných ekosystémov závislých na podzemných vodách na Slovensku pre potreby implementácie Rámcovej smernice o vode
(2000/60/EC).
V poobedňajšom treťom bloku boli
prezentované výsledky vedecko-výskumnej činnosti odborníkov zo Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra. Najprv Ing. Miroslav Holubec, CSc. prezentoval zaujímavé výsledky experimentálneho projektu
SAV pre využitie nulvalentného železa pre účely dehalogenizácie znečistených podzemných vôd. Tento projekt sa rozbiehal v roku 2011 na VÚVH.
Mgr. Alexandra Ďuričková, PhD. ďalej prezentovala výsledky svojej dizertačnej práce a práce kolektívu PRIF
UK na tému chemické zloženie a kvalita vôd v urbanizovanom území Bratislavy. RNDr. Peter Malík, CSc. (ŠGÚDŠ)
uzavrel seminár s príspevkom na tému:
„Analýza výtokových čiar, priebehu výdatnosti a teploty vody – pomocný
nástroj pri ochrane krasovo-puklinových podzemných vôd“. Táto prípadová štúdia sa venuje vybraným prameňom v Silickej planine a pomocou separácie hydrogramov určuje ich zložky
odtokov. Záverečnému bloku spoločne predsedali prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. a doc. RNDr. Peter Némethy, CSc. (PRIF UK).
Celkovo odznelo 11 zaujímavých
prednášok, ktoré rozprúdili diskusiu medzi takmer 100 zúčastnenými.
Prednášatelia poskytli svoje príspevky na voľné stiahnutie na web stránke Výskumného ústavu vodného hospodárstva www.vuvh.sk (Priamy link
na stiahnutie príspevkov: http://www.
vuvh.sk/default.aspx?pid=50), za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
Organizačný tím oddelenia povrchových a podzemných vôd VÚVH už
pripravuje jubilejný 5 ročník seminára,
ktorý sa uskutoční 6. decembra 2016.
Srdečne Vás pozývame!
Sledujte aktualizáciu uvedenej
stránky pre viac informácii. Prípadné
otázky k semináru posielajte e-mailom
na: katarina.pilatova@vuvh.sk.
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Opustili naše rady

Za Ing. Otakarom Malým
V máji toho roku by sme si pripomenuli deväťdesiatiny
Ing. Otakara Malého. No Ing. Malý sa ich už nedožil. Zomrel
2. marca 2016.
Narodil 11. mája 1926. Rodiskom mu bola Nitra, avšak od šiestich rokov až do konca života bol v Bratislave.
Na vysokú školu začal chodiť v roku 1945. Ešte pred skončením štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej na odbore konštruktívne, dopravné a vodné hospodárstvo, nastúpil v januári 1952 do svojho prvého zamestnania. Jeho
prvým pôsobiskom bol Výskumný ústav hydrologický, oddelenie povrchových vôd. Na tomto pracovisku, ktoré v tom
čase viedol akademik Oto Dub, bol druhým vysokoškolákom, po RNDr. Jurajovi Paclovi, CSc. Ich spolupráca pretrvala po dlhé roky a osobné kontakty ešte dlhšie.
Po úspešnom ukončení vysokoškolských štúdií nastúpil na dvojročnú vojenskú prezenčnú službu v Dukle Praha.
V roku 1954, keď sa vrátil na ústav, hydrologická služba sa
reorganizovala a hydrológia sa stala súčasťou Hydrometeorologického ústavu so sídlom v Prahe. Hneď po príchode na pracovisko čakal príkaz podplukovníka Jozefa Zítka,
vtedajšieho riaditeľa HMÚ, odísť do Brna a do Prahy na zácvik v odbore podzemných vôd. S Ing. Otakarom Malým sa
počítalo do funkcie vedúceho oddelenia podzemných vôd.
V Brne sa na zácvik dostal k Ing. Dr. Miroslavovi Čermákovi. V Prahe sa priúčal u Ing. Papouška na HMÚ u Ing. Slepičku a Dr. Zajíčka na VÚV. Vyzbrojený novými poznatkami prevzal oddelenie podzemných vôd, kde zaviedol nové pracovné postupy a metódy. Najprv prebudoval, či skôr vybudoval
novú pozorovaciu sieť podzemných vôd a nahradil zarážané
trubky vrtmi. Pod jeho taktovkou sa výsledky rozširujúceho
monitoringu zverejnili v prvých ročenkách podzemných vôd.
Spolu s RNDr. Jánom Šubom navrhli založenie Hydrofondu, ako hydrologický pendant ku Geofondu. V spolupráci s Ing. Daňkovou z Prahy a s Ing. Otevřelom z Brna, vypracovali všetky dokumenty potrebné na jeho realizáciu. Týmto krokom sa v oblasti podzemných vôd HMÚ zaradil medzi
progresívne ústavy Európy.
Od roku 1969 bol Ing. Malý menovaný do funkcie námestníka pre hydrológiu. V tejto funkcii naplno zúročil najmä
svoje organizačné schopnosti a mimoriadny cit a intuíciu
pre riadenie a rozvoj praktickej hydrológie a pre jej modernizáciu. Slovenská hydrológia pod jeho vedením uplatnila
najnovšie trendy pri budovaní monitorovacích sietí, začalo sa celoplošne s využívaním modernej výpočtovej techniky pri hromadnom spracovaní údajov, pracovníci hydrológie na SHMÚ sa v nebývalej miere zapájali do riešenia aplikačných výskumných úloh a projektov nielen doma, ale aj
v zahraničí. Za všetky inovácie, ktoré zaviedol do hydrologickej praxe, možno spomenúť napríklad snímkovanie snehovej pokrývky a stanovovanie jej vodnej hodnoty.
Ing. Malý inicioval založenie metodických porád jednotlivých hydrologických odborov. Tie priniesli postupné zjednotenie metodických postupov, mnohé smernice na celoštátnej
úrovni, výmenu a zlepšovanie pracovných postupov dennej praxe nielen v teréne, ale aj v prácach pri vyhodnocovaní a spracovaní materiálov. Tieto stretnutia priniesli mnoho
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neformálnych spoluprác, čo sa v podstate odrazilo na skvalitnení služby aj na celkovom vývoji hydrológie.
Okrem mnohej priekopníckej práce v nielen obore podzemných vôd, ale v celej hydrológii ústavu, mal veľké zásluhy aj v iných veciach, ktoré s rozvojom ústavu súviseli. Napríklad stavby obidvoch nových budov ústavu na Kolibe nesú
významné známky jeho snáh.
Aj podporu vývoja diaľkového prenosu údajov z vodomerných staníc spájame s jeho menom. Najviac však spomíname na jeho veľkorysosť ku kolegom, najmä však k mladým ambicióznym pracovníkom, pre ktorých vytváral maximálne možný priestor a všestrannú podporu.
Za výsledky svojej práce dostal zlaté medaily ČHMÚ
aj SHMÚ ako aj rezortné a štátne ocenenia „Budovateľ Vodného hospodárstva“ a „Za vynikajúcu prácu“.
Obraz Ing. Otakara Malého dotvára jeho účinkovanie
v športe. Nielen v zamestnaní, ale v celom jeho živote mu
učarovala voda. Začínal ako plavec vo svojich pätnástich
rokoch. Skoro nechal závodné plávanie a už pri svojej dvadsiatke bol veľmi aktívny a úspešný plavecký tréner. Výsledky jeho práce s mládežou sa odzrkadlili na úspechoch vtedajšieho Slovenského plaveckého klubu. V tom čase to bol
trvalo suverénny víťaz majstrovstiev ČSR v mládežníckych
kategóriách. Preto sa mu dostalo cti viesť ako tréner čs.
plavcov na Olympijských hrách v roku 1952 v Helsinkách.
Po návrate z Helsínk nastúpil ako tréner plaveckého oddielu Dukly Praha. Keď končil vojenskú službu dostal veľmi veľa
ponúk na trénerskú prácu, no pre kariéru trénera sa nerozhodol. Vrátil sa k hydrológii a šport mu ďalej zostal koníčkom. Neskôr začal sa venovať ďalšiemu športu, opäť spojenému s vodou. V roku 1955 bol spoluzakladateľ Yacht Clubu Slovan Bratislava a členom jeho výboru bol vyše 50 rokov. Od roku 1959 do roku 1993 bol členom výboru Čs. zväzu
jachtingu, zväčša vo funkcii predsedu Trénerskej rady. Ešte
po osemdesiatke pracoval v predsedníctve Slovenského zväzu jachtingu a v kolégiu Fair play Slovenského olympijského výboru.
Ako v práci, aj v športe jeho aktívna činnosť bola ocenená mnohými vyznamenaniami – Zlatým odznakom ČSTV
a SZTK, titulom zaslúžilý tréner, bol držiteľom „Strieborných
olympijských kruhov“ Slovenského Olympijského Výboru,
držiteľ ceny Fair play a ďalších uznaní. Za ocenenie „vzorný dobrovoľný pracovník v telovýchove“ v roku 2002 dostal
ako jediný Slovák od Medzinárodného olympijského výboru
v Ženeve Bronzovú sošku, a tú si cenil snáď najviac.
Ing. Otakar Malý v posledných rokoch statočne bojoval
so svojou chorobou. Ani v posledných týždňoch a dňoch nestrácal svoju myseľ, dokonca ani zmysel pre humor. Keď som
sa s ním dohovárala o článku k jeho jubileu, chcel si ho prečítať vopred. A pri poslednom stretnutí ma požiadal odovzdať
pozdravy všetkým bývalým kolegom a kamarátom. Sľúbila
som mu to. Bohužiaľ, tých okrúhlin sa už nedožil. A ja plním
svoj sľub touto spomienkou na mimoriadne vzácneho, priateľského a prajného človeka.
Oľga Majerčáková
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Opustili naše rady

Ing. Aleš Svoboda, CSc.
opustil hydrologickú komunitu
So zármutkom sme prijali správu o skone Ing. Aleša Svobodu, CSc. 18. marca 2016 z našich radov odišiel jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej hydrológie.
Hoci ako jeden z mála našich odborníkov profesionálne precestoval hodný kus sveta, jeho život bol vždy spojený
s naším hlavným mestom. Tu sa narodil, vyštudoval, nastúpil do prvého zamestnania. V roku 1960 prešiel na Ústav hydrológie a hydrauliky SAV a tu ukončil aj svoju ašpirantúru.
Ústavu zostal verný vyše 50 rokov, aj keď už bol v dôchodku.
Bol skutočne vynikajúcim hydrológom, s bohatými znalosťami z oblasti matematickej štatistiky. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých výskumných úloh, mal mimoriadne bohatú publikačnú činnosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Bol
tiež členom viacerých redakčných rád domácich a medzinárodných odborných periodík.
Na Ústave hydrológie a hydrauliky SAV sa venoval hlavne hydrológii riečnych systémov, maximálnym prietokom
a metódam výpočtu ich regulácie systémom nádrží. Pozornosť venoval aj vplyvu antropogénnej činnosti na tvorbu
odtoku a vplyvu klimatickej zmeny na hydrologický režim
riek. Z jeho pozoruhodných a snáď posledných prác na ústave možno uviesť vplyv vodných diel na Dunaji na povodne.
Treba určite zdôrazniť, že patril medzi prvých priekopníkov
využitia matematického modelovania v hydrológii a prvá
technika, na ktorej tieto úlohy riešil, boli analógové počítače. Bolo to ešte začiatkom 70. rokov, keď sa vo všeobecnosti možno ani netušilo, ktoré koncepcie vo vývoji výpočtovej
techniky ovládnu náš súčasný svet. Avšak Ing. Aleš Svoboda
patril k tým, ktorí vždy veľmi usilovne pátrali po najnovších
technických vymoženostiach, a tak vďaka nemu, jeho kontaktom a organizátorskej práci ÚHH SAV a aj SHMÚ získali
napríklad prvé programovateľné kalkulátory ako dar za organizovanie celosvetového sympózia o využití matematického modelovania v hydrológii už v roku 1975.
Po prvýkrát sa do sveta dostal na post-doktorandský pobyt na Univerzite v Toronte v rokoch 1969 – 1970, kde sa za-

oberal predovšetkým modelovaním zrážkovo-odtokových
vzťahov a zdokonalil sa v angličtine. V rokoch 1976 – 1979
pracoval na projekte WMO/UNDP „Zdokonalenie predpovede prietokov a protipovodňového varovného systému v povodí rieky Indus v Pakistane“, najskôr ako konzultant, neskôr
ako vedúci projektu. Tento projekt úspešne ukončil, a treba dodať, že funguje dodnes. Na podobnom projekte sa zúčastnil aj v Indii v rokoch 1984 – 1987, a to v povodí rieky
Yamuna.
Odborné renomé a jazykové znalosti využil ako prednášateľ na Medzinárodných hydrologických kurzoch v Prahe,
v Moskve, Lahore a inde.
Už menej je v slovenskej hydrologickej komunite známe, že prvý náčrt celosvetovo populárneho projektu WMO
HOMS pochádzal z pera Ing. Aleša Svobodu, CSc. HOMS sa
neskôr stal operačným hydrologickým viacúčelovým systémom a dlhé roky slúžil na transfer technológií (teda opisu
hydrologických nástrojov, technických manuálov, počítačových programov a ďalších užitočných nástrojov a návodov)
pre hydrologické služby a vodné hospodárstvo jednotlivých
členských krajín.
Pri tejto smutnej spomienke by som rada povedala, že
Aleš Svoboda bol aj ľudsky výnimočným človekom. Vždy bol
veľmi kolegiálny, nezištne sa venoval mladým začínajúcim
spolupracovníkom; naučil nás stále sa učiť, stále byť zvedavý, zaujímať sa o svet okolo seba, odovzdával nám svoje kontakty. Mal zmysel pre humor, mal zmysel pre čestnosť,
mal hlboko zakorenenú lojalitu voči profesii a voči svojmu
pracovisku a vždy mal záujem a schopnosť riešiť aj spletité
odborné problémy. V našej pamäti si uchováme najmä jeho
priateľstvo, jeho pevný stisk ruky.
Ing. Aleš Svoboda, CSc. bol výnimočnou osobnosťou slovenskej hydrologickej komunity. Bol človekom, kolegom
a priateľom, ktorý nám bude chýbať.
Oľga Majerčáková

Opravy
Oprava k príspevku: Holubec, M., Brtko, J., Rešetka, M., Luther, S. – Možnosti využitia nulmocného železa pre odstraňovanie chlórovaných uhľovodíkov, ktorý bol zverejnený v čísle 1 – 2 2016 časopisu Vodohospodársky spravodajca.
Správne malo byť na konci zverejnené:
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt „Aplikovaný výskum a overenie technológií katalytickej dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických záťaží
na reaktívnych bariérach“ ITMS 26240220078, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Taktiež v čísle 3 – 4 sme v obsahu uviedli príspevok Pilátová, K., Patschová, A. – Štvrtý ročník seminára Problémy
ochrany podzemných vôd, ale v čísle nakoniec nebol zverejnený. Príspevok zverejňujeme v aktuálnom čísle.
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Spomienka

K nedožitým 75. narodeninám
prof. Ing. Jozefa Kamenského, PhD.
Prof. Ing. Jozef Kamenský, PhD. sa narodil 22. marca 1941
v Prešove. Základné vzdelanie získal na školách v Prešove, kde
tiež v roku 1958 zmaturoval. Jeho profesionálna orientácia sa začala formovať počas štúdií na odbore Vodné hospodárstvo a vodné stavby Stavebnej fakulty SVŠT, ktoré ukončil štátnou záverečnou skúškou v špecializácii hydrotechnické a hydromelioračné
stavby v roku 1963 s vyznamenaním.
Prof. Kamenský bol človekom, ktorý vyše 50 rokov ovplyvňoval
vzdelávanie a výskum v oblasti hydrauliky v bývalej Československej republike a neskôr najmä na Slovensku. Jeho profesionálna
orientácia sa sústreďuje na hydrodynamiku všetkého druhu. Svoju bohatú vedecko-výskumnú činnosť začal na Ústave hydrológie
a hydrauliky SAV, kde pracoval v tíme pod vedením prof. Mäsiara, ktorý sa zaoberal experimentálnym výskumom a následnou
analýzou charakteristík turbulencie v zákrutách otvorených korýt. V tomto období získal poznatky z hydraulického modelovania, praktickej realizácie výskumu a vyhodnocovania výsledkov.
Po nástupe na katedru hydrotechniky na Stavebnej fakulte SVŠT v roku 1973 pokračoval v riešení problematiky prúdenia
v otvorených korytách so zameraním na pole vektorov bodových
rýchlostí. Problematike prúdenia v otvorených korytách zostal
verný i naďalej. V období rokov 1975 – 1989 sa zaoberal ako zodpovedný riešiteľ problematikou prúdenia vody so suspendovanými pevnými časticami v nej. Hydrodynamiku pohybu plaveninového materiálu v tokoch rozpracoval teoreticky v kandidátskej
dizertačnej práci „Rozbor niektorých hydrodynamických problémov pohybu plavenín v turbulentnom vodnom prúde“. Vzájomná interakcia turbulentného prúdenia a koncentrácie plavenín
v prietokovom profile toku a štruktúra prúdenia suspenzií malých koncentrácií v otvorených korytách a nádržiach boli náplňou
jeho vedeckovýskumného zamerania i po získaní vedeckej hodnosti. Tieto javy skúmal teoreticky a pripravoval i experimentálny
výskum. Realizácia experimentov však bola prekazená veľkou finančnou náročnosťou potrebného prístrojového vybavenia.
V tom čase bol prof. Kamenský jedným z priamych riešiteľov súboru úloh pre pripravované vodné dielo Gabčíkovo. Navrhol a viedol výstavbu fyzikálneho modelu združených plavebných komôr a bol členom tímu, ktorý vykonal na tomto modeli rozsiahle experimenty vedúce k výslednému návrhu plniaceho
a vyprázdňovacieho systému plavebných komôr a ich realizácii.
Tento výskum pre prax bol najrozsiahlejším experimentálnym výskumným projektom, ktorý katedra doposiaľ riešila.
Podstatná časť vedeckovýskumnej činnosti Prof. Kamenského
v posledných dvadsiatich rokoch bola venovaná hydrodynamickým otázkam prúdenia v prirodzených otvorených korytách so
zameraním na matematické modelovanie jednorozmernej idealizácie týchto javov. Riešil viacero úloh na tokoch Dunaj, Váh,
Bodrog, Latorica, Laborec, Uh, Ondava, Morava a ďalších menších, ktoré sa týkali prietokového a hladinového režimu a to najmä pri povodňových stavoch a návrhu protipovodňových opatrení.
Jeho pedagogická činnosť bola v prevažnej miere venovaná hydraulike. Ako odborný asistent viedol cvičenia z predmetov
Hydraulika a Hydraulika podzemných vôd. Neskôr, po získaní ve-
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deckej hodnosti (1980), prednášal predmet Prúdenie tekutín a externe pre poslucháčov odboru fyzická geografia PF UK predmet
Hydraulika a aeromechanika. Po vymenovaní za docenta (1988)
prevzal vedenie predmetu Hydraulika podzemných vôd. Od roku
1990 prednášal na odboroch VHVS a IKDS Hydrauliku. Prednášal
a viedol aj konzultácie z predmetu Vybrané state z fyziky – Mechanika tekutín v doktorandskom štúdiu.
Veľkú pozornosť venoval Prof. Kamenský aj tvorbe študijnej
literatúry. Ako autor a spoluautor napísal dve učebnice a deväť
skrípt, z ktorých dve boli vydané aj v druhom prepracovanom vydaní a tvoria základnú literatúru na študijnom odbore aj v súčasnosti. Samostatne vytvoril ďalšie štyri skriptá. Počas svojho pôsobenia na Katedre hydrotechniky viedol a vychoval viac ako 60
diplomantov, ktorí úspešne obhájili svoje diplomové práce. Pod
jeho vedením úspešne obhájili kandidátsku dizertačnú prácu 8
interní a externí doktorandi. Bol predsedom habilitačných a inauguračných komisií v súčasnosti medzinárodne uznávaných profesorov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.
Uvedené skutočnosti a tiež to, že prof. Kamenský bol členom
mnohých vedeckých spoločností, rád, komisií – ako príklady uvádzam: člen Vedeckej rady SvF STU, člen Vedeckej rady VÚVH, člen
redakčnej rady Vodohospodárskeho časopisu, člen Vedeckého
kolégia pre mechaniku SAV, predseda Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore Hydrotechnika, člen Komisie VEGA, predseda a neskôr člen TNK Hydrotechnika – svedčia o tom, že bol uznávanou vedeckou osobnosťou vo
vedeckej a odbornej vodohospodárskej komunite na Slovensku i
v zahraničí. O zahraničnom uznaní svedčilo jeho členstvo v IAHR,
členstvo v prípravnom výbore série vedeckých kolokvií Internationales Wasserbaukolloquium v Drážďanoch, významné ocenenie jeho príspevku na sympóziu Water Management and Hydraulic Engineering v Dubrovníku, ako aj to, že bol predsedom spoločných česko-slovenských komisií pre obhajoby kandidátskych
dizertačných prác vo vedných odboroch Hydrotechnika a Mechanika tekutín.
Prof. Kamenský bol však v prvom rade človek, ktorého každý
na Stavebnej fakulte poznal a kto ho poznal, vedel, že má do činenia s človekom priateľským, láskavým, s hlbokými vedomosťami, pripraveným vždy poradiť a nikdy neprejavujúcim netrpezlivosť, či nervozitu. Študenti ho za jeho prednášky obdivovali a pedagógovia len ticho závideli v nádeji, že raz možno aj oni dosiahnu jeho vysoké pedagogické kvality. Nenadarmo bol označovaný
na fakulte ako „vodársky Komenský“. Možno je to symbolické, že
sa narodil v deň, ktorý je označovaný ako Svetový deň vody, ale
prof. Kamenský bol „vodár“ telom i duchom.
Odišiel do dôchodku so cťou, na vrchole svojich síl, no aj tak
neprestával chodiť na katedru, kde jeho kolegovia do posledných
chvíľ využívali jeho bohaté výskumné a praktické schopnosti pri
projektoch, ktoré potrebovali inžiniersky cit, profesionálny kumšt
a nadhľad prof. Kamenského.
Nečakane nás opustil dňa 9. decembra 2015.
Česť jeho pamiatke!
Prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU
Vodohospodársky spravodajca
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Oznamy

Evropským expertem na boj s velkou vodou je česká ﬁrma
z Mnichova Hradiště a její dceřiná ﬁrma
z Bratislavy
Opatření proti povodním? Evropským expertem na boj s velkou vodou je ryze české firma z Mnichova Hradiště. Díky zkušenostem a vlastnímu sofistikovanému výzkumu společnost JaP-Jacina realizuje takové projekty, jako je zabezpečení pařížského metra, protipovodňová vrata Národního divadla, protipovodňová opatření v Bardějově, nebo pro Zuckermandel Bratislava.
Ještě před dvaceti lety měla firma
jediného zaměstnance a specializovala se na výrobu vrat a vratovou techniku. Nyní má obrat 270 milionů korun a každým rokem realizuje přibližně 1 500 zakázek. Pobočky firmy jsou
po celé ČR a dceřiná společnost EuroJaP se sídlem v Bratislavě. Její spe-

la 600 metrů. Hrazení bude dosahovat
výšky od 0,8 do 1,20 metru.
Aktuální velkou zakázkou jsou protipovodňové zábrany pro slovenský Hasičský záchranný sbor. Celkem pět kilometrů speciálního hrazení, které zadrží vodu do 130 centimetrů, využijí
záchranné brigády Civilní obrany, kte-

v umělém kanálu, jenž je unikátní nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Testy probíhají s podporou senzorů, které měří průhyb nebo posun hrazení.
V prostorách kanálu je možné simulovat povodeň různé intenzity včetně přívalové vlny – kanál se dá rozdělit
na čtyři samostatné zkušební sekce, jež

cialitou jsou protipovodňové systémy, požární vrata, skládací a hangárová vrata či speciální vratové uzávěry. Tedy všechny systémy, které mají
chránit před vodou, ohněm, zvukem,
mrazem nebo dokonce před radioaktivním zářením. Společnost dodává své protipovodňové systémy nejen na domácí trh, ale také do zahraničí, nejčastěji směřují dodávky zábran,
nebo hrazení do Francie.
Firma EuroJaP Slovakia velice aktivně působí na slovenském trhu a nabízí portfolio všech výrobků své mateřské firmy včetně montáže a servisu. Firma EuroJaP dokončila zakázku
protipovodňového opatření pro město Bardějov. Mobilní hliníkové hrazení
bude v případě ohrožení povodí instalováno na obou březích v délce bezmá-

ré mají své centrály v Malackách, Žilně a Humenném. Zčásti po železnici
a zčásti po silnici tak na Slovensko postupně míří celkem třicet kontejnerů,
každý z nich váží čtrnáct tun.
Protipovodňové zábrany s označením FLOM jsou určeny k okamžitému
a velmi rychlému zásahu při stoupající vodě. Ve své funkci de facto nahrazují pytle s pískem, na rozdíl od zastaralého způsobu „zvyšování břehu“ je však
jejich montáž daleko rychlejší. Čtyři
lidé jsou schopní sestavit padesát metrů hradidla s fólií za 16 minut, zábrany bez fólie jdou k sobě ještě rychleji
– za deset minut je padesátimetrová
umělá hráz připravena odolávat velké
vodě i nárazům plovoucích předmětů.
Všechny produkty před svou expedicí projdou zátěžovou zkouškou

lze rychle napouštět a vypouštět z nádrže o objemu čtyřiceti kubíků.
Vedle kanálu nechybí ani objemná kláda připravená otestovat hrazení proti nárazu. Nedávno však ve firmě vyvinuli speciální zařízení, které
má úder plovoucího předmětu simulovat.
Součástí testovacího centra je také
přetlaková komora, ve které je možné
simulovat výšku vodního sloupce až
do 50 metrů s využitím přetlaku vzduchu. Profil ve zmenšených rozměrech
odpovídá tunelu pražského metra. Pro
zkoušku odolnosti těžkých a rozměrných výrobků je zase určena takzvaná
zkušebna, jež je vybavena povodňovou stěnou s funkcí automatického napouštění a vypouštění vody.

SPECIALISTA NA VRATOVÉ SYSTÉMY

 ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS  LOGISTIKA NÁHDRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
 RYCHLÉ ODSTRANĚNÍ ZÁVADY  POVINNÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
 ODBORNÝ SERVISNÍ ZÁSAH
EuroJaP Slovakia, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, servis@eurojap.sk, www.eurojap.sk
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin:
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné
na internete: <http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t. j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Odporúčame takéto rozlíšenie pri posielaní obrázkov:
celostranový obrázok, A4 (210 × 297 mm) = rozlíšenie 2480x3508 Pixel
½ strany – A5 (148 × 210 mm) = rozlíšenie 1748x2480 Pixel
¼ strany – A6 (105 × 148 mm) = rozlíšenie 1240x1748 Pixel
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte farebne.
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.
5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 404
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
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Mikrobiologický kurz –
základy mikrobiológie v laboratóriu
Termín konania kurzu: 8. – 9. 6. 2016
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
Tel. č. 02/59 343 401
e-mail: proksova@vuvh.sk
Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava
Program kurzu:
Kurz bude pozostávať z teoretickej časti, kde budú prednesené
prednášky na témy
• Zásady aseptickej práce (spôsoby dezinfekcie a sterilizácie)
• Príprava kultivačných médií
• Príprava vzorky pre mikrobiologickú analýzu
• Základné spôsoby očkovania v mikrobiológii
• Potvrdzovanie a počítanie cieľových mikroorganizmov
• Vyjadrenie výsledkov
• Likvidácia biologického materiálu
Počas kurzu budú predvedené praktické ukážky v laboratóriu
spojené s možnosťou odskúšať si vybrané techniky práce
v mikrobiologickom laboratóriu.
Účastnícky poplatok: 100,- €, úhrada účastníckeho poplatku sa
uskutočňuje vopred na účet SVHS, po potvrdení, že kurz sa uskutoční.
Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 08062016
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.
Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 8 účastníkov
a maximálnom počte 12 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca
organizácia. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.
Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie
informácie, prosíme zaslať najneskôr do 15. 5. 2016 na uvedenú
kontaktnú adresu.

Mikrobiologický kurz 2016
Termín konania kurzu: 21. 9. 2016
Kontaktná osoba: RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
Tel. č. 02/59 343 401
e-mail: proksova@vuvh.sk
Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava

Program kurzu:
• Aktuálne informácie v oblasti legislatívy vodohospodárskej praxe
• Verifikačný protokol pri zavedení novej normovanej metódy
do práce v laboratóriu (STN P ENV ISO 13843, MSA L06,
STN EN ISO 16140)
• Súčasné prístupy k dezinfekcii a sterilizácii v mikrobiologickom
laboratóriu
• Neistoty mikrobiologických stanovení podľa ISO 29201
• Biofilmy vo vodárenstve
Účastnícky poplatok: 30,- €, úhrada účastníckeho poplatku
sa uskutočňuje vopred na účet SVHS do 31.8.2016. Účastník pri
prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 21092016
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.
Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie
informácie, prosíme zaslať najneskôr do 31. 8. 2016 na uvedenú
kontaktnú adresu.
Viac informácií na www.vuvh.sk

Cenu Ministerstva životného prostredia SR – Stanislava Ďurdáková, fotografia: „Vodný vesmír“,
Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre

Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – Peter Majerníček,
fotografia: „Plynutie času“, Stredná umelecká škola, Prešov

Cenu Asociácie vodárenských spoločností – Renata Batorová, fotografia:
„Kým pijeme, žijeme“, Stredná umelecká škola, Kežmarok

Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva – Timea Krasnayová, fotografia:
„Pretvorenie“, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
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Mlynský potok v Malej Fatre.

50 rokov vzniku podnikov
Povodí na Slovensku

Myšlienka, návrh, projekt

Inžinierska,
projektová
a dodávate¾ská
spoloènos
v oblasti merania,
regulácie a riadenia
technologických procesov
Medzi energiou a spotrebite¾om

energetika

životné prostredie hydrotechnika

TEL/FAX:
+421-2-444 61612
+421-2-443 71766

E-mail:
office@regotrans-rittmeyer.sk
www.regotrans-rittmeyer.sk

Úvodník / Obsah
Vážení čitatelia,
naša vodohospodárska komunita si pripomína veľký deň. Presne
pred 50-timi rokmi, 1. júla 1966, boli položené inštitucionálne
základy vodohospodárskych podnikov v bývalom ČSSR. Vznikli
Riaditeľstvá vodných družstiev s podriadenými Správami povodí. Po 31 rokoch sa uskutočnila posledná, azda aj najzásadnejšia zmena. 1. júla 1997 vznikol Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p. so sídlom v Banskej Štiavnici, s trojstupňovým modelom riadenia. Vedenie je sústredené v Podnikovom riaditeľstve v Banskej Štiavnici, ktorý riadi štyri odštepné závody (so sídlami v Bratislave, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Košiciach). Pod
Odštepné závody spadá celkovo 20 Správ povodí.
Geomorfologický charakter našej krajiny nás už po stáročia
núti bojovať s negatívnymi následkami veľkej vody. Už naši predkovia budovali ochranné hrádze, aby uchránili svoje životy a majetky. Napriek obrovskému úsiliu sme niekedy proti prírode bezradní. Spomeňme obrovskú povodeň z júna 1965 na Dunaji, či vyčíňanie veľkej vody v roku 2010 na celom území Slovenska.
Trúfnem si povedať, že za uplynulých 50 rokov sa nám podaril veľký kus roboty. Dnes sme na veľkú vodu pripravení lepšie. Podarilo sa nám vybudovať množstvo významných vodohospodárskych diel, ktoré minimalizujú ohrozenie obyvateľov
Slovenska pred povodňami. Priestor, ktorý je vyčlenený tomuto
úvodníku, nestačí na vymenovanie všetkých opatrení, ktoré vodohospodári vybudovali. Rád by som spomenul Vážsku kaskádu, ktorá prakticky dala zabudnúť na vyčíňanie Váhu, tak smutne známe z minulosti. Boli vybudované stovky kilometrov ochranných hrádzí, desiatky prečerpávacích staníc a desiatky nádrží,
ktoré okrem ochrany pred veľkou vodou poháňajú hydroelektrárne. Niektoré z nich zásobujú obyvateľov kvalitnou pitnou vodou.
Podarilo sa nám vybudovať Vodné dielo Gabčíkovo, či protipovodňovú ochranu Bratislavy, ukončenú v roku 2011. Tá už o dva
roky neskôr preukázala svoju opodstatnenosť, keď splnila svoju
úlohu a ochránila obyvateľov nášho hlavného mesta pred rekordne vysokým Dunajom.
Bohužiaľ, za ostatné roky je naša činnosť limitovaná nedostatkom finančných zdrojov. Iba za uplynulé desaťročie si protipovodňová ochrana nesie historický dlh 450 miliónov eur. Posledné 4
roky však sa niesli v znamení pozitívnej zmeny. Iba za minulý rok
sa nám podarilo ukončiť 26 významných protipovodňových stavieb a to vo všetkých regiónoch Slovenska. V tomto roku by mali
byť vyhlásené výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je na roky 2016 – 2020 alokovaných 400
miliónov eur. Umožní nám to zrealizovať množstvo mimoriadne potrebných protipovodňových opatrení. Pôjde napr. o protipovodňovú ochranu Banskej Bystrice, Prešova, či rieky Ondava
v blízkosti Trebišova. Na tomto mieste by som chcel spomenúť
mimoriadne konštruktívnu spoluprácu s našim zriaďovateľom,
Ministerstvom životného prostredia SR.
Za uplynulých 50 rokov pracovalo na rôznych pozíciách pri vodohospodárskej práci tisíce a tisíce našich kolegov. Im, aj súčasným zamestnancom nášho podniku by som chcel vysloviť úprimné poďakovanie za ich obetavú prácu. Pevne verím, že Slovenský
vodohospodársky podnik bude aj naďalej zodpovedne plniť svoje poslanie a ochraňovať našich obyvateľov pred veľkou vodou.
Ing. Stanislav Gáborík
poverený generálny riaditeľ
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
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Zaznamenali sme

Medzinárodná konferencia

Efektívne využívanie vodných zdrojov
v podmienkach prebiehajúcej klimatickej
zmeny (sucho a nedostatky vody)
Andrea Vranovská,
VÚVH

Pod záštitou ministra životného prostredia SR, p. László Sólymosa, a Stratégie EÚ pre Dunajský región, Prioritnej oblasti 4 „Obnoviť a udržať kvalitu vôd“, sa v dňoch 17. a 18. mája 2016
v Bratislave, v Hoteli Falkensteiner, konala medzinárodná konferencia zameraná na problémy sucha a nedostatku
vody spojené s prebiehajúcou klimatickou zmenou.
Téma konferencie úzko korešponduje s témou slovenského predsedníctva Stratégie EÚ pre Dunajský región pre oblasť vôd. Hlavným cieľom

Na konferencii sa zúčastnili okrem
slovenských renomovaných organizácií, aj medzinárodne uznávané subjekty ako ICPDR (Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj), JRC (Joint
Research Centre), GWP (Global Water
Partnership) a iné.
Konferenciu otvorili príhovormi zástupcovia Európskej Komisie (DG Enviro), p. Pavel Mišiga, Dunajského Strategického Bodu, p. Matija Vilfan, Holandska v rámci predsedníctva – TRIO,
p. Carel Villeneuve, Národného kontaktného bodu pre Dunajskú stratégiu

konferencie bolo informovať odbornú
verejnosť o využívaní vodných zdrojov a stave ich ochrany v Dunajskom
regióne v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Konferencia
bola zameraná na opatrenia zabezpečujúce dostatok vody v potrebnej
kvalite a kvantite pre trvalo udržateľný rozvoj Dunajského regiónu, najmä s ohľadom na sucho a nedostatky vody.

– Úradu vlády SR, p. František Koločány
a samozrejme koordinátori prioritnej
oblasti 4 z Maďarska (p. László Perger)
a Slovenska (p. Vladimír Novák). Príhovory rečníkov boli zamerané najmä
na nevyhnutnosť spolupráce na medzinárodnej úrovni pri vyrovnávaní sa
s nedostatkom vody a suchom na národných úrovniach.
Nasledovali jednotlivé sekcie konferencie, ktoré sa venovali legislatíve
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a ochrane vodných zdrojov, meteorologickému a hydrologickému suchu,
vode a zdraviu, prejavom sucha v praxi a opatreniam proti suchu.
Prvú sekciu, vedenú Annou Gaálovou z MŽP SR, otvorila informácia MŽP
SR o prístupoch Slovenskej republiky
k ochrane vodných zdrojov (Alena Bujnová, MŽP SR), nasledovala prezentácia
prístupu k pitnej vode v Holandsku (Jan
Busstra) a informácia z Českej republiky
o suchu ako jednom z prejavov klimatickej zmeny a legislatívnych nástrojoch
v ČR (Mark Rieder). Blok uzavrela prednáška o aktivitách Medzinárodnej komisie na ochranu rieky Dunaj v súvislosti s prispôsobením sa klimatickej zmene
a boji so suchom v dunajskom regióne
(Raimund Mair). V prednáške odzneli prognózy o vývoji klímy v nasledovných rokoch, kde extrémy ako obdobia
sucha a nedostatku vody budú intenzívnejšie a dlhšie ako doteraz, a klíma
bude poznačená obdobiami intenzívnych dažďov. Tieto zmeny budú znamenať nielen zmeny ekosystémov, ale
budú mať aj silný vplyv na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vodné
elektrárne. Zároveň naznačil smerovanie adaptačných opatrení na dôsledky
klimatickej zmeny, a to zavedenie monitorovacieho a varovného systému,
ako aj mapovanie rizikových a zraniteľných oblastí na výskyt sucha.
Druhá sekcia zameraná na meteorologické a hydrologické sucho, vedená Miriam Fendekovou z PriF UK, bola
otvorená prednáškou Milana Lapina
a kol. z FMFI UK zameranou na hodnotenie meteorologického a hydrologického sucha z pohľadu vývoja potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie na Slovensku v období 1951 –
2015 a scenáre do roku 2100. Uviedol,
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že hoci potenciálnu a aktuálnu evapotranspiráciu nie je možné priamo
spoľahlivo merať v sieti staníc, môžeme ich ale dosť spoľahlivo vypočítať
a použiť na hodnotenie a predpoveď
vlhkosti pôdy a hydrologickej bilancie.
Zároveň informoval, že v súčasnosti sa
zaoberajú vývojom potenciálnej evapotranspirácie do roku 2100 podľa metódy Zubenok s využitím scenárov sýtostného doplnku.
Nasledovala prednáška Miriam Fendekovej o súčasnom stave poznania
a nových výzvach pre výskum hydrologického sucha. Hydrologické sucho v r.
2015 postihlo v Európe široký diapazón sektorov, najmä vodné hospodárstvo (zásobovanie pitnou vodu); energetiku (produkcia elektrickej energie);
vodnú dopravu; poľnohospodárstvo
a chov rýb; turistiku a rekreáciu a ekológiu (kvalita vody, vodné ekosystémy).
Charakteristika sucha z vedeckého hľadiska si vyžaduje multidisciplinárny
prístup nielen zo strany meteorologickej a hydrologickej komunity, ale aj pôdohospodárskej, lesníckej a environmentálnej. Predchádzanie následkom
sucha z inštitucionálneho a strategického hľadiska si však vyžaduje koncentrovaný multi-inštitucionálny prístup
všetkých zainteresovaných sektorov
v štáte a z pohľadu cezhraničných povodí/zvodnených vrstiev /útvarov povrchových či podzemných vôd aj všetkých zainteresovaných štátov.
Jana Poórová a kol. z SHMÚ zhodnotili hydrologický režim Slovenska s dôrazom na hodnotenie hydrologického
sucha v povrchových tokoch. Záverom
uviedla, že zmeny v hydrologickom režime na Slovensku koncom minulého storočia viedli k zmene referenčné7 – 8 2016

ho obdobia 1931 – 1980 na obdobie
1961 – 2000 a napriek výskytu hydrologicky extrémnych rokov za posledných 15 rokov k prerozdeleniu odtoku
v roku ani k zmene vyrovnanosti režimu nedochádza. Klesajúci trend minimálnych prietokov je v povodiach dolného Váhu, Hrona, Ipľa a Slanej; naopak, stúpajúci trend je v povodiach
Bodrog, Hornád a Poprad. Vzhľadom
na pomerne signifikantný prejav zonálnosti pri hodnotení vývoja hydrologických charakteristík by v rámci celej Európy viac svetla do riešenia problematiky vniesli štúdie na regionálnej,
nie lokálnej úrovni.
Valéria Slivová z SHMÚ vo svojom
príspevku hodnotila hydrologické sucho ako súčasť monitorovania podzemných vôd, pričom sa zamerala
na rok 2015. Z hodnotenia vyplynulo,
že mesiace júl až september 2015 boli
hodnotené ako suché.
Lotta Blaškovičová a kol. z SHMÚ sa
venovali prepojeniu výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo
vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca. Záverom uviedla, že zhoda režimu pri vodných obdobiach vykazuje
mierny posun (dlhšia odozva podzemných vôd) pri nástupe suchých období a medzi dôvody narušenia interakcie
povrchových a podzemných vôd radíme nestabilné dno, zaklesávanie koryta, kolmatáciu brehov, geológia podložia a antropogénne vplyvy.
Kamila Hlavčová a kol. z SvF STU sa
vo svojom príspevku zaoberali zmenou
extrémov odtokového režimu v podmienkach zmeny klímy. Prezentovali, že pokles dlhodobého priemerného
ročného odtoku je pravdepodobnej-
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ší ako jeho nárast. Očakávanými zmenami v sezónnom rozdelení odtoku je
nárast odtoku v zime a pokles v lete.
Celkové mesačné úhrny zrážok sa nemusia meniť výrazne, ale môžu sa zvyšovať extrémy – striedanie málozrážkových období s obdobiami s extrémnejšími zrážkami a v budúcnosti možno predpokladať zvýšenie extrémnych
zrážkových udalostí. Pri minimálnych
prietokoch sa prejavuje výrazná zmena
kvality akvatického habitátu.
Lívia Labudová a Maroš Turňa
z SHMÚ uzavreli sekciu 2 prezentáciou monitoringu sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine v sezóne 2015.
Tretia sekcia venovaná vode
a zdraviu, ktorej predsedajúcim bol
Stanislav Rapant, bola uvedená prednáškou Zuzany Valovičovej a Michala Jajcaja na tému – Zdravotné aspekty spojené s kvalitou vody. Zamerali sa na hodnotenie pitnej vody, ale
aj vody na kúpanie. Vplyv klimatickej zmeny bol preukázaný na využívanie vodných zdrojov (sucho – využívanie dažďovej vody, potreba akumulácie v čase prebytku; intenzívne dažde
– zaplavenie a kontaminácia zdrojov)
a na výskyt a distribúciu infekčných
chorôb (povodne a zvýšenie hladín tokov – riziko kryptosporídióz, kampilobakterióz). Zároveň sú zaznamenané zmeny v spotrebe vody, a to vzrastajúca spotreba vody pre priemysel,
klesajúca spotreba vody na obyvateľa. Z uvedeného vyplýva, že polovica
z viac ako 50 vykazovaných infekčných
chorôb súčasnosti môže byť priamo
alebo nepriamo ovplyvnená zmenou
klímy.
Nasledovali prezentácie výsledkov
prác kolektívu z ŠGÚDŠ, kde ako prvá
odznela prednáška Kataríny Fajčíkovej a kol. o vplyve chemického zloženia
podzemných vôd na úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia v Slovenskej
republike. Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú v rozvinutých krajinách, a teda aj na Slovensku, popri onkologických ochoreniach rozhodujúcu príčinu úmrtí obyvateľov. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že úmrtnosť
na kardiovaskulárne ochorenia na území Slovenskej republiky je ovplyvňovaná chemickým zložením podzemných
vôd, najmä obsahom Ca, Mg. Výrazne
nižšia úmrtnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom bola zistená pri
obsahoch týchto parametrov v pod-
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zemných vodách v nasledovných úrovniach: Ca > 90 mg.l-1, Mg > 24 mg.l-1.
Veronika Cvečková a kol., ŠGÚDŠ, informovali o vplyve chemického zloženia podzemných/pitných vôd a úmrtnosť na onkologické ochorenia. Záverom uviedla, že úmrtnosť na onkologické ochorenia v SR je ovplyvňovaná
chemickým zložením podzemných
vôd a to hlavne obsahmi Ca, Mg a
Ca+Mg, pričom zvýšená úmrtnosť je
spätá s nízkymi (deficitnými) obsahmi
Ca, Mg a Ca+Mg.
Z vyššie uvedených príspevkov vychádzal príspevok Stanislava Rapanta a kol. z ŠGÚDŠ o vplyve chemického zloženia podzemných/pitných vôd
na zdravotný stav obyvateľstva a návrh limitných hodnôt pre vplyvné prvky. Práca syntetizovala výsledky predchádzajúcich prác. Čo sa týka pitnej
vody, makroprvky (t. j. esenciálne prvky ako Ca, Mg, Na, K, SiO2) sú väčšinou
nelimitované, alebo len ako odporučené hodnoty. Chemické prvky sa vyskytujú vo vode v rozpustnej forme
a teda sú priamo prístupné ľudskému
organizmu, preto sa v prípade esenciálnych prvkov môže prejaviť dlhodobý
a kumulatívny deficit/nadbytok. Záverom uviedol, že najväčší vplyv pre zdravie ľudí majú na území Slovenskej republiky obsahy Ca, Mg a tvrdosti vody
vo vodách – pri deficitných obsahoch
rastie úmrtnosť, pri vyšších obsahoch
sa predlžuje ľudský život.
Blok uzavrela prezentácia Karola
Munku a kol. z VÚVH, ktorý sa z technologického hľadiska venovali zlepšeniu kvality nízkomineralizovaných vôd
rekarbonizáciou na príklade úpravne
vody Hriňová. Rekarbonizácia vody
Ca(OH)2 a CO2 výrazne eliminovala agresívne vlastnosti vody, zaznamenala
zvýšenie koncentrácie Ca nad 30 mg.l-1,
a teda pozitívny účinok rekarbonizovanej vody na zdravotný stav zásobovaných obyvateľov – zvýšenie obsahu
biogénnych prvkov.
Štvrtá sekcia zameraná na prejavy
sucha v praxi, ktorej predsedal Štefan
Rehák z VÚVH, bola otvorená prezentáciou Tomáša Orfánusa z GWP na tému
nové trendy vo výskume indikátorov
sucha. Pri hodnotení rizika agronomického sucha a vydávaní predpovedí je potrebné brať do úvahy prítomnosť, resp. neprítomnosť, hladiny podzemnej vody, ktorá môže dotovať pôdny profil aj počas niekoľkodňových až
niekoľkotýždňových epizód meteoro-
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logického sucha. V suchej pôde je drenáž zanedbateľným vysušovacím procesom v porovnaní s evapotranspiráciou. Zmeny variability obsahu vody
v pôde (koreňovej zóne) sú spoľahlivým indikátorom hydrologických procesov aktuálne prebiehajúcich v systéme PV-P-A a výrazný pokles tejto variability v suchom období znamená štartovanie agronomického sucha.
Ľuboš Jurík a kol. z FZKI SPU sa zaoberali hodnotením sucha v poľnohospodárskej krajine analýzou obsa-

sledku sucha. Adaptačné opatrenia
vzhľadom na zachovanie poľnohospodárskej výroby vo vlhkostne deficitných nížinných oblastiach potvrdzujú,
že v Európe s ohľadom na klimatický
vývoj sa závlahy prestávajú navrhovať
ako intenzifikačný faktor poľnohospodárskej produkcie, ale ako jej stabilizačný faktor udržateľného rozvoja
poľnohospodárstva. Plodiny náročné
na vodu sú umiestňované na plochy
s vybudovanými závlahami s dostatočnými zdrojmi závlahovej vody, teda

hu vody v aktívnej koreňovej zóne.
V príspevku uviedol, že na hodnotenie sucha sa používa v súčasnosti viacero hodnotiacich indexov. Pre poľnohospodársku krajinu je vhodný okrem
iných aj Palmerov index (Palmer Hydrological Drought Index – PHDI), ktorý
zohľadňuje nielen klimatické charakteristiky danej oblasti, ale aj jej základné
pedologické hydrolimity. Znamená to
teda, že rovnaká hodnota PHDI v rôznych oblastiach by v nich mala mať približne aj rovnaké ekonomické dopady na rastlinnú produkciu. Dnes je úplne iná situácia v možnostiach merania
obsahu pôdnej vody. Na Slovensku sú
k dispozícii kontinuálne meracie prístroje, ich presnosť je lepšia a umožňujú aj mobilný prenos dát. Ale výstupy
pre prax nie sú ekvivalentné zmenám.
Štefan Rehák z VÚVH prezentoval
príspevok zameraný na vývoj disponibilných zdrojov vody pre závlahy v dô-

princíp aby plodina išla za vodou a nie
voda za plodinou. Takmer 500 tis. ha
bude vytvárať veľký tlak na vhodné
vodné zdroj. Nárast celkovej potreby
vody pre závlahy o takmer 115 % bude
možné tlmiť zavádzaním nových spôsobov zavlažovania s dôrazom na efektívnosť zavlažovania a šetrenia vody.
Napriek technickému pokroku v závlahách je pravdepodobné, že potreby vody poľných plodín budú uspokojené len čiastočne. Žiadúce je postupne zvyšovať podiel mikro-zavlahových
technológií až na podiel 70 % do roku
2075 a výstavbu malých vodných nádrží ako zdrojov vody pre závlahy.
Milan Čistý a kol. z SvF STU sa venovali prehodnoteniu vodohospodárskej
bilancie závlahovej nádrže na prípadovej štúdii Horné Orešany. Bolo preukázané, že hydrologické a klimatické
podmienky sa zmenili, z čoho vyplynuli menšie vstupy do nádrže a zvýšil sa
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závlahový odber. Realizované bilančné výpočty poskytli predstavu o možnostiach odberov z nádrže a o veľkosti
možnej zavlažovanej plochy, čo poskytuje nové možnosti prehodnotenia závlahových nádrží na Slovensku vo svetle nových údajov a metód.
Zsolt Lukáč a Štefan Elek z BVS
a. s. prezentovali Strategický rozvoj vodárenských spoločností s dôrazom na bezpečnostné aspekty.
V prezentácii sa zamerali na 2 hlavné aspekty bezpečnosti dodávky pitnej vody a to v súvislosti s poškodením cudzími osobami a s krízovou situáciou v dôsledku sucha. Čo sa týka
bezpečnosti dodávky pitnej vody
v súvislosti so suchom uviedli ako hlavné podmienky dostatočnú akumuláciu, minimalizáciu strát a zníženie spotreby vody.
Katarína Dénesová zo ZsVS a. s. prezentovala vyhodnotenie režimového
pozorovania v rokoch 2010 – 2015 vodných zdrojov Gabčíkovo a Jelka na Žitnom ostrove. Záverom uviedla, že režim podzemných vôd vodárenských
zdrojov Gabčíkovo a Jelka je v prevažnej miere závislý od režimu Dunaja
a teda, reguláciou vody v Dunaji je ho
možné ovplyvniť. Porovnaním priebehu hladín v rokoch 2010 – 2015 s predchádzajúcimi rokmi sa vplyv klimatických zmien v záujmových územiach
neprejavil.
Piata sekcia, ktorej predsedala Jana
Poórová z SHMÚ, bola venovaná opatreniam proti suchu. Prvá prednáška Alberta Pistocchiho z JRC bola prednesená on line, nakoľko sa prednášateľ nemohol konferencie osobne zúčastniť.
Bola venovaná zelenej infraštruktúre
a prírodným riešeniam pre lepšie vodné hospodárstvo.
Richard Müller z GWP predniesol
program integrovaného manažmentu sucha pre strednú a východnú Európu, pričom sa zameral na hlavné zásady zosumarizované v metodickej príručke pre prípravu plánov manažmentu sucha.
Ľuboš Jurík a kol. z FKZI SPU sa venovali eliminácii prejavov sucha
v mestskom prostredí. Najväčší vplyv
sucha a horúčav je na obyvateľov, najmä na deti a starších občanov, ktoré
prispievajú ku zhoršeniu ich zdravotného stavu. Extrémne poveternostné
prejavy majú obrovské hospodárske
a spoločenské dosahy, poškodzujú infraštruktúru a predstavujú nebezpe7 – 8 2016

čenstvo najmä pre husto osídlené oblasti. Preto je jedným z riešení zelená
infraštruktúra, ktorá je strategicky plánovaná tak, aby sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi vlastnosťami poskytovala
široký rozsah ekosystémových služieb.
Jedným z možných opatrení proti negatívnym dopadom postupujúcej urbanizácie na životné prostredie je vybrať také spôsoby nakladania s dažďovými vodami ako v pôvodnej krajine.
Katarína Melová a kol. z SHMÚ vo
svojom príspevku hodnotili užívanie
vody v porovnaní s vodnými zdrojmi v povrchových vodách v období
2002 – 2014 na základe výsledkov vodohospodárskej bilancie. Vodohospodárska bilancia má ročný cyklus, hodnotí sa predchádzajúci kalendárny rok
(v mesačnom kroku), ktoré však nemusí zachytiť lokálne problémy v povodí.
Zložky hydrologickej bilancie (zrážky,
odtok) za obdobie 2002 – 2014 majú
mierne stúpajúci trend, užívania mierne klesajúci. Záverom však uviedla, že
výsledky analýz sú do značnej miery
ovplyvnené nahlásenými údajmi a zákonom stanoveným limitmi a naznačila možnosti na dosiahnutie presnejších
výsledkov v budúcnosti.
Pavol Čaučík a Ivan Mada z SHMÚ
prezentovali vývoj využívania zdrojov
podzemnej vody v SR v období 2002
– 2014 z hľadiska vodohospodárskej
bilancie. Vodohospodárska bilancia
množstva podzemnej vody predstavuje jeden z nástrojov pre vodohospodárske plánovanie a manažment. Konštatovali, že využiteľné množstvá podzemných vôd majú ustálený až mierne stúpajúci trend, zatiaľ čo využívanie
podzemných vôd má klesajúci trend.
Z tohto dôvodu má bilančný stav celkovo zlepšujúci sa trend.
Zuzana Danáčová a kol. z SHMÚ sa
venovali monitoringu hydrologického
sucha. Výstupom práce je pripravovaná webová aplikácia, ktorá bude poskytovať nielen informáciu o aktuálnej
hydrologickej situácii, ale aj jej priebežné zhodnotenie a porovnanie z dlhodobými charakteristikami odtoku. Slúžiť by mala nielen pre laickú verejnosť,
ale aj odborníkom pre prípravu následných opatrení pri výskyte extrémov,
hlavne hydrologického sucha.
Sekciu uzavrel Pavel Virág z SVP š.
p. príspevkom o ekologických a technologických opatreniach proti suchu
v pôsobnosti strategického správ-
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cu vodných tokov a vodohospodárskych diel v SR. Vo svojom príspevku
naznačil možné, niektoré aj už realizované riešenia proti suchu, na retenciu vody a retardáciu odtoku. Zameral sa na podporu vsaku vody do pôdy
správnym obhospodarovaním pôdneho fondu, obnovu mokradí, obnovu
území s retenčným potenciálom, obnovu dunajských a hornádskych ramien, zabezpečenie laterálnej a pozdĺžnej kontinuity tokov, obmedzenie
vytvárania nepriepustných plôch, zahrádzanie bystrín, prehrádzky, revitalizáciu tokov, budovanie vodných a malých vodných nádrží, poldrov a závlah.
Na základe príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, možno konštatovať, že v Dunajskom regióne sú znalosti, vedomosti a skúsenosti z vývoja prejavov klimatickej zmeny v oblasti vôd,
konkrétne nedostatkov vody a sucha,
na vysokej úrovni a v súčasnosti, je už
potrebné prejsť od meteorologického, klimatologického, hydrologického
hodnotenia a modelovania možných
scenárov k riešeniu socioekonomických a ekologických dopadov týchto
rizík a teda k návrhu a prijatiu koncepcie a stratégie s reálnymi opatreniami
od legislatívy až po technické riešenie
na ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľstva, hospodárskych činností a životného prostredia.
Výstupom z konferencie je skúsenosť, že riešenie problémov sucha
a nedostatkov vody vyžaduje komplexný, medzisektorový a systematický
prístup zložený z opatrení na zvýšenie
efektívnosti spotreby vody, zadržiavanie vody v krajine prirodzenými a technickými spôsobmi, efektívnymi vodohospodárskymi opatreniami (ako povolenia odberov vody v súlade s ekologickými prietokmi) a spoplatňovanie
vody, ktoré stimuluje jej efektívne využívanie. Opatrenia je potrebné prijímať od lokálnej úrovne ako sú mestá
a obce cez národnú až po nadnárodnú
úroveň dunajského regiónu a iných európskych regiónov.
Závery konferencie sú východiskovým materiálom pre konferenciu ministrov tematicky zameranú na vodu,
ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.
júla 2016.
Téma konferencie, úroveň príspevkov, aj organizačná stránka mali veľmi
priaznivý ohlas medzi odbornou verejnosťou.
Foto autor
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XLII. konferencia Hydrochémia 2016
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS

V dňoch 18. – 19. mája 2016 sa v Bratislave na pôde Výskumného ústavu vodného hospodárstva konala v poradí už
XLII. konferencia s medzinárodnou účasťou HYDROCHÉMIA 2016 „Nové analytické metódy v chémii vody“.
Konferenciu usporiadala Slovenská
vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, člen ZSVTS, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Československá asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Slovenský národný
komitét IWA a Česká vědeckotechnická
vodohospodářská společnost, z.s.
Generálnym partnerom konferencie
bola spoločnosť Merck, s.r.o. a mediálnymi partnermi boli časopisy Vodní hospodářství a Vodohospodársky spravodajca.
Zameranie konferencie bolo rovnaké
ako v predchádzajúcich ročníkoch s ťažiskom na nasledovné oblasti:
 problematika hydrochémie vo vzťahu
k legislatíve EÚ,
 aplikácia analytických a vzorkovacích
metód v praxi (voda, kaly, sedimenty,
biologické a iné matrice),
 výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
 medzilaboratórne testy a akreditácie
vodohospodárskych laboratórií,
 uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd a čistení
odpadových vôd.
Rovnako ako v minulých rokoch bolo
počas konferencie umožnené účastníkom stretnúť sa so zástupcami firiem (zúčastnili sa firmy MERCK spol. s r.o., HACH
LANGE, s.r.o., Carbon Instruments, spol.
s r.o., Pragolab, s.r.o.), ktoré ponúkajú služby v oblasti dodávok prístrojovej
techniky a chemikálií pre analýzy vôd,
kalov a sedimentov.
Počas dvoch rokovacích dní bolo
na konferencii odprezentovaných (for-
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mou prezentácie alebo v zborníku) 18
prednášok a 9 posterov. Vo firemnom
bloku vystúpili s prezentáciami zástupcovia firiem MERCK spol. s r.o., Carbon
Instruments, spol. s r.o., Pragolab, s.r.o.
Ďalej bol vytvorený priestor na odborné
diskusie medzi účastníkmi konferencie.

Ing. Jiří Medek – dlhoročný prednášajúci.

Odborne sa svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili autori zo Slovenska
a Čiech. Účastníci konferencie si z rokovania odniesli množstvo zaujímavých informácií, ktoré budú môcť využiť vo svojej práci. Už tradične sa prvý večer konferencie stretli jej účastníci na neformálnej
diskusii v reštaurácii AQA.
PREDNÁŠKY PREZENTOVANÉ
NA KONFERENCII
V nasledujúcom texte sú uvedené
názvy prednášok a posterov s ich stručnou anotáciou.
Vyhodnocení nejistot měření
ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení (Alena Nižnanská, Alena
Čapková, Jana Kabátová, Richard Burda).
Príspevok byl zameraný na stanovenie

rozšírených neistôt podla noriem a zpôsobu ich stanovenia v programu skúšania zpôsobilosti PT 31 Ukazovatele základného chemického rozboru. Zo všetkých dodaných výsledkov (2 903) 59,3 %
účastníkov uviedlo hodnoty výsledkov
s neistotou a so spôsobom jej stanovenia a 84,1 % účastníkov uviedlo postup
B, a to odhad neistoty s využitím údajov
z validácie.
Využitie výsledkov dosiahnutých
v MPS na výpočet neistoty merania
použitých metód (Jana Tkáčová, Angelika Kassai, Daniela Lenártová). Príspevok
mal za cieľ poukázať na problémy skúšobných laboratórií – účastníkov skúšok
spôsobilosti s odhadom ich neistôt merania. Jedným zo spôsobov odhadu neistoty merania je využitie účasti laboratória v skúškach spôsobilosti, ktorý popisuje norma STN ISO 11352: 2014. V príspevku sa uvádza názorný príklad výpočtu
odhadu neistôt merania pre ukazovatele
celkový dusík a celkový fosfor z výsledkov laboratória dosiahnutých v rôznych
skúškach spôsobilosti. Pomocou uvedeného príkladu, ale aj ďalších spôsobov
ich výpočtu uvedených v prílohách normy STN ISO 11352: 2014, si môžu laboratóriá správne odhadnúť neistoty ich meraní na základe reálnych údajov z validácie metódy a z kontroly kvality. Týmto
spôsobom odhadnuté neistoty merania zahŕňajú väčšinu zložiek ovplyvňujúcich ich správnosť, a preto budú najbližšie ku skutočným hodnotám neistôt merania pre dané laboratórium.
Kontrola kvality pri odbere vzoriek
na rádiochemickú analýzu (Gabriela
Wallová, Zuzana Kulichová, Jana Merešová). Súčasťou programu kontroly kvality v rádiochemickom laboratóriu VÚVH
je program kontroly vzorkovania. Tento
program zahŕňa preskúmanie celého
prístupu k odberu vzoriek pitných a povrchových vôd. Metódy riadenia kvality pri odbere vzoriek umožňujú identifikovať a kvantifikovať chyby vznikajúce
pri odbere a následne na základe ich poznania prijať opatrenia na ich minimalizáciu.

Vodohospodársky spravodajca
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Odber vzorky, jej prípadné konzervovanie, prevoz a následná analýza sú základné fázy na ceste k získaniu výsledku. Každá z týchto fáz je vystavená určitým chybovým rizikám. Suma všetkých
chýb môže výrazne ovplyvniť celkový
výsledok analýzy vzorky. Je veľmi dôležité, aby sa aj na odber vzoriek a manipuláciu s nimi používali vhodné kontrolné
skúšky, podobne ako pri samotnej analýze vzoriek.
Verifikácia novej metódy pre stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli pre mikrobiologické analýzy vôd (Miloslava Prokšová, Marianna
Cíchová, Mária Urbaničová). Od 1. apríla 2015 začala na Slovensku platiť nová
norma STN EN ISO 93081: 2015 Kvalita
vody: Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie pre vody s nízkou koncentráciou sprievodnej bakteriálnej mikroflóry (ISO 9308-1: 2014). Norma nahrádza STN EN ISO 9308-1: 2003 a špecifikuje
metódu stanovenia koliformných baktérií a Escherichia coli. V revidovanej norme prišlo k zmene predpísaného média
z laktózového TTC agaru s Tergitolom 7
na chromogénny koliformný agar (CCA).
Princíp stanovenia cieľových mikroorganizmov na novom médiu je založený
už na priamom dôkaze špecifických enzýmov, ktoré rozkladajú chromogénne
substráty. Pre používanie nového média
CCA v laboratóriu bolo potrebné overiť
platnosť validovanej metódy podľa STN
ENV ISO 13843: 2003. Výsledky sekundárneho overovania platnosti metódy STN
EN ISO 93081: 2015 hodnotené podľa
STN P ENV ISO 13843: 2003 poskytli objektívne dôkazy, že laboratórium mikrobiológie VÚVH je schopné spĺňať špecifikácie stanovené primárnym overovaním platnosti metódy. Testované pracovné charakteristiky chromogénneho
koliformného agaru zodpovedali vyhovujúcim kritériám pre použiteľnosť médií
podľa STN EN ISO 11133: 2014.
Vývoj analytickej metódy pre stanovenie polycyklických aromatických
uhľovodíkov v biote (Slavomíra Murínová, Peter Tölgyessy, Zuzana Miháliková, Katarína Šimovičová). Práca prezentuje vývoj analytickej metódy na stanovenie PAU v matrici biota, v rámci ktorej bola skúmaná extrakčná účinnosť
QuEChERS metódy, vplyv čistenia a zakoncentrovania extraktov na výťažnosť
kongenérov PAU, závislosť výťažnosti fluoranténu a benzo(a)pyrénu od obsahu lipidov vo vzorkách rýb a boli tiež
7 – 8 2016

vyhodnotené základné pracovné charakteristiky metódy. Na základe dosiahnutých výsledkov možno skonštatovať,
že na stanovenie PAU je vhodné použiť QuEChERS metódu bez dodatočného
čistenia a zakoncentrovania získaných
extraktov. Dosiahnuté detekčné limity
spĺňajú požiadavky európskej aj národnej legislatívy pre analýzu týchto látok
v biote.
Využitie veľkoobjemového dávkovania pomocou HPLC pumpy pri stanovení vybraných kontaminantov vo
vodách (Peter Török). Príspevok sa zaoberá aplikáciou alternatívneho postupu pre veľkoobjemové dávkovanie vzoriek, pri ktorom sa namiesto automatického dávkovača využíva HPLC pumpa
s nízkotlakovým gradientom. Uvedený
postup bol úspešne aplikovaný na skoncentrovanie a následné stanovenie mikrocystínov RR, YR a LR vo vodách z vodárenských nádrží so značným obsahom
fulvokyselín a ďalších organických látok.
Pri stanovení polárnych herbicídov v pitných vodách zmenou časového programu prepínania predseparačnej kolónky bolo možné maximalizovať efektivitu
prenosu analytov na separačnú kolónu
a dosiahnuť tak vyhovujúce limity kvantifikácie. Nízkotlaková gradientová pumpa s tromi vstupmi v uvedenom usporiadaní dovoľovala postupné spracovanie
až troch vzoriek alebo kalibračných roztokov.
Porovnání výsledků stanovení
CHSKCr s různými oxidačními roztoky
dle ČSN ISO 15705 (Ivan Karpíšek, Marie
Vojtíšková, Vladimír Sýkora, Hana Kujalová). V príspevku sú porovnané hodnoty
CHSK získané oxidáciou organických látok vo vzorke dichromanom draselným
o koncentrácii 0,1 mol/l a 0,015 mol/l
podľa normy ČSN ISO 15705. Ako vzorky boli použité odtoky z rôznych laboratórnych modelov simulujúcich procesy čistenia odpadných vôd. Zo získaných
výsledkov vyplýva, že použitie menej
koncentrovaného oxidačného roztoku
dichromanu draselného na stanovenie
nízkych hodnôt CHSK vzoriek so zložitejšou matricou môže mať negatívny vplyv
na stanovené hodnoty CHSK. Zdá sa
vhodnejšie použiť koncentrovanejší roztok dichromanu draselného (0,1 mol/l)
a výsledky vyhodnotiť napríklad pomocou kalibračnej závislosti zostrojenej pre
nízky rozsah CHSK.
Genéza a výnimočné hydrochemické zloženie Piešťanských minerálnych vôd (Peter Štefanka, Jarmila Boží-
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ková, prednáška nebola prezentovaná,
je uvedená len v zborníku). Prírodné liečivé zdroje v Piešťanoch sú charakterizované ako liečivé síranovo-hydrogenuhličitanové, vápenato-sodné, sírne, hypotonické termy s teplotou vody 67 – 69 °C
s obsahom okolo 1 500 mg minerálnych
látok v litri vody a s obsahom voľných
plynov, najmä sírovodíka, sadry a rádiovej emanácie. Neoddeliteľnou súčasťou
piešťanskej kúpeľnej liečby je aplikácia
piešťanského bahna, ktoré patrí medzi
najkvalitnejšie a najznámejšie bahenné liečivé zdroje na svete. Liečivé účinky termálnej vody sa využívajú jej aplikáciou v bazénových a vaňových kúpeľoch.
Nové trendy ve sledování kvality
hydrosféry (Jiří Medek). Príspevok sa
pokúsil naznačiť, akými smermi sa bude
uberať hydroanalytika a aké úlohy budú
čakať pred hydroanalytickými laboratóriami (príspevok je v plnom znení prezentovaný v časopise).
Urbanizované prostředí jako zdroj
organických mikropolutantů – dopady na monitoring povrchových vod
(Jiří Medek, Pavel Hájek). Príspevok upozorňuje na skutočnosť, že významným
zdrojom organických mikropolutantov
je vedľa poľnohospodárstva aj urbanizované prostredie, t. j. mestské a priemyselné aglomerácie. Na dvojici reálnych
udalostí z roku 2015, kedy došlo k dlhodobej zvýšenej kontaminácii labských
sedimentovateľných plavením polychlórovanými bifenylmi a k opakovanej kontaminácii labskej vody haloétermi, je
možné doložiť nezastupiteľný prínos laboratórnych analýz ako pri odhalení atypických či havarijných stavov, tak pri sledovaní ich priebehu a vývoja a pri dohľadaní a dokázaní pôvodu znečistenia.
Uvedené príklady dokumentujú nutnosť
zachovania systematických programov
monitoringu, a to aj za situácie, keď sa vo
významných profiloch dlhodobo získavajú dáta o latkách s minimálnym až nulovým výskytom. Svoju úlohu pritom zohrávajú aj meracie stanice kvality vody,
ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete Medzinárodnej komisie pre ochranu
Labe, ktoré umožňujú aj odbery zlievaných vzoriek vody za dlhšie časové obdobie.
Cílený monitoring a bilanční analýza prostředků na ochranu rostlin (pesticidů) v povodí řeky Úhlavy (Václav Tajč,
Milan Koželuh). Príspevok prezentuje výsledky spoločného projektu cieleného
monitoringu pesticídnych látok v povo-
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dí Úhlavy v rokoch 2012 – 2015, na ktorom sa podieľali Magistrát mesta Plzeň,
Krajský úrad Plzeňského kraja, Vodáreň
Plzeň a.s. a Povodí Vltavy, státní podnik.
Hlavným cieľom projektu bolo zmapovanie pesticídovej kontaminácie v povodí
Úhlavy s ohľadom na úpravu pitnej vody
v plzeňskej vodárni. Trojročné sledovanie s dobrou vzájomnou nadväznosťou
umožnilo vykonať medziročné porovnanie rokov 2013 – 2015, prinieslo zásadné
informácie o úrovni a rozsahu pesticídovej kontaminácie a umožnilo formulovať
závery využiteľné pre hodnotenie kvality
povrchovej vody z pozície správcu toku.
Ohraničenie tzv. pesticídovej sezóny obdobím apríl – október spôsobuje skreslenie medziročného porovnania látkovej

notlivých drog, možné zachytenie nových drog na trhu, sledovanie spotreby
drog v priebehu týždňa (víkendy, prázdniny a pod.), trendy v spotrebe drog (pokles, resp. nárast po rokoch) a pod. Získané výsledky svedčia o tom, že do odpadových vôd sa dostáva pomerne veľké
množstvo drog a liekov. Ich významná časť prechádza čistiarňami s nízkym
stupňom odstraňovania, pričom ich
vplyv na recipient často nie je dostatočne preskúmaný.
Co o nás (a drogách) vypovídají odpadní vody (Věra Očenášková, Petr Tušil, Danica Pospíchalová, Alena Svobodová, Petra Kolářová). Epidemiológie
odpadných vôd – sewage epidemiology – ako nový prístup k monitorova-

rovnaním výsledkov mesačného bodového vzorkovania a kontinuálnych mesačných vzoriek vzorkovaných pomocou
pasívnych vzorkovačov určených pre
nepolárne látky (SPMD, Semipermeable
Membrane Device) a pre polárne látky
(POCIS-Pharma, Polar Chemical Integrative Sampler) na dvoch profiloch (miesto
plánovanej výstavby priehradnej nádrže
Pěčín na rieke Zdobnice v Orlických horách a miesto odberu surovej vody nad
Malšovickou haťou v Hradci Králové).
Zo získaných výsledkov vyplýva, že pasívne vzorkovanie poskytuje aj napriek
svojej vyššej nadobúdacej a prevádzkovej náročnosti v odôvodnených prípadoch veľmi cenné informácie v podobe
časovo váženej priemernej koncentrá-

niu a spresňovaniu odhadu prevalencie
a užívania drog v populácii bola obecne popísaná vo zvláštnej správe Evropského monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) z roku
2009. V súčasnosti má už epidemiológie
odpadových vôd aj širšie využitie a prináša nové pohľady na najrôznejšie aspekty verejného zdravia. Z výsledkov získaných v rámci riešeného projektu a zo
skúseností z ostatných európskych i mimoeurópskych lokalít vyplýva, že epidemiológie odpadových vôd je jednoznačne vhodným nástrojom na sledovanie
spotreby drog v monitorovanej lokalite.
Pomocou tejto metódy je možné sledovať trendy v spotrebe jednotlivých drog
(medziročný, ročný alebo týždňový)
a dobre identifikovať miesta s ich zvýšenou spotrebou.
Monitoring organických mikropolutantů pomocí měsíčního bodového
vzorkování a souběžného pasívního
vzorkování s využitím SPMD a POCIS
(Martin Ferenčík, Jana Schovánková, Gregor Vohralík). Príspevok sa zaoberá po-

cie, ktoré zachytávajú na rozdiel od bodových vzoriek aj krátkodobé nárasty
koncentrácií organických mikropolutantov pochádzajúcich z rôznych ľudských
činností (poľnohospodárstvo, priemysel,
komunálne znečistenie). Mnoho látok,
ktoré sa pri bodovom vzorkovaní vôbec
nezaznamenali, napr. chlorpyrifos aplikovaný prevažne na repku, dimethenamid aplikovaný na kukuricu a repku, staré záťaže pesticídov hexazinonu, HCB,
PCB, atď. sa vďaka naakumulovaniu dali
stanoviť.
Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd homogénnou katalytickou ozonizáciou (Katarína Šimovičová, Ján Derco, Lenka Sumegová,
Slavomíra Murínová, Zuzana Velická).
V práci boli študované kombinované
procesy ozónizácie s novými katalyzátormi na báze komplexov trojmocného železa na odstránenie ropných látok
z odpadových vôd na čistiarňach odpadových vôd. Medzi perspektívne alternatívy pre elimináciu týchto látok patria oxidačné postupy založené na vyu-
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bilancie. Hlavným dôvodom sú medziročne neporovnateľné sezónne hydrologické priebehy. Ukazuje sa preto ako nevyhnutné vykonávať monitoring pesticídov celoročne s periódou vzorkovania
1x za mesiac a s mimoriadnymi odbermi
vzoriek za zvýšených prietokov a povodňových udalostí, najmä pokiaľ k nim dôjde v období aplikácie pesticídnych látok.
Druhou alternatívou je celoročný kontinuálny monitoring zlievaných vzoriek.
Spotreba drog a liekov na Slovensku – In cloaca veritas (Igor Bodík, Tomáš Mackuľak, Milota Fáberová, Lucia
Ivanová, Roman Grabic). V príspevku
sú prezentované výsledky takmer trojročného monitoringu ilegálnych drog
a liekov v odpadových vodách vybraných slovenských miest s cieľom porovnať získané údaje s európskymi mestami a odhadnúť aj ich reálne spotreby
v jednotlivých mestách. Výhodou analýzy drog v odpadových vodách je relatívna rýchlosť a presnosť meraní, ktorá môže pokrývať pomerne veľký plošný
rozsah v meste, exaktné stanovenie jed-
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žívaní ozónu. Tento proces je však charakteristický energetickou náročnosťou.
Jednou z možnosti riešenia je zvýšenie
rýchlosti procesu, resp. zníženie potrebného produkovaného množstva ozónu
čo umožňujú vyššie študované procesy. Z výsledkov experimentálneho a matematického modelovania týchto procesov vyplýva, že najväčšiu afinitu voči
jednotlivým zložkám modelovej odpadovej vody BTEX (benzén, toluén, etylbenzén a xylény) vykazoval proces O3/
Fe(III)_0,05 mM.
Hodnotenie eutrofizácie povrchových vôd (Elena Rajczyková, Jarmila Makovinská). V príspevku sú prezentované
výsledky hodnotenia eutrofizácie v útvaroch povrchových vôd na Slovensku.
Aj keď k eutrofizácii môže dochádzať aj
vplyvom prírodných procesov, významný podiel na jej výskyte majú antropogénne procesy (najmä komunálne odpadové vody, poľnohospodárska činnosť),
čo zohľadňujú smernice regulujúce vodnú politiku v rámci EÚ. Je možné konštatovať, že vykonané hodnotenie eutrofizácie využíva prvky kvality pre hodnotenie ekologického stavu povrchových
vôd a je typovo špecifické. Pre jeho spracovanie boli použité metriky relevantných biologických prvkov kvality a namerané koncentrácie nutrientov v povrchových vodách. Pri takomto spôsobe
hodnotenia je možné posúdiť nielen riziko eutrofizácie – koncentráciu nutrientov vo vodnej fáze, ale aj mieru prejavu
eutrofizácie.
Hodnotenie ekologického stavu vodných útvarov povrchových
vôd pre Vodný plán Slovenska 2015
(Jarmila Makovinská, Elena Rajczyková, Emília Mišíková Elexová, Peter Baláži, Mária Plachá, Dana Fidlerová). V príspevku sú prezentované výsledky hodnotenia ekologického stavu v útvaroch
povrchových vôd na Slovensku. Na základe výsledkov hodnotenia ekologického stavu a ekologického potenciálu vodných útvarov povrchových vôd
pre druhý Vodný plán Slovenska (2015)
možno konštatovať, že environmentálne ciele – veľmi dobrý a dobrý ekologický stav a dobrý a lepší ekologický potenciál – boli v hodnotenom období (2009 – 2012, resp. 2013) dosiahnuté v 850 vodných útvaroch, čo tvorí
56,29 %. Nedosiahnutie dobrého ekologického stavu, resp. potenciálu vodných útvarov povrchových vôd sa zistilo v 660 vodných útvaroch, čo predstavuje 43,71 %. Z uvedeného počtu však
7 – 8 2016

priemerný stav, resp. potenciál tvorí až
34,77 % (525 vodných útvarov). Na základe porovnania dvoch období (2007
– 2008 a 2009 – 2012, resp. 2013) monitorovania a hodnotenia ekologického stavu, resp. potenciálu možno konštatovať, že významné posuny sú identifikované vo veľmi dobrom a dobrom
stave, resp. potenciáli. V ostatných triedach nie sú rozdiely významné. Zmeny vo výsledkoch klasifikácie sú dôsledkom revízie vodných útvarov a zvýšenou spoľahlivosťou hodnotenia, ktorá
bola spôsobená zlepšením v monitorovaní.
Interkalibrácia biologických metód (Emília Mišíková Elexová, JarmilaMakovinská). Príspevok prezentuje prístup SR k procesu interkalibrácie biologických metód, ktorý vyplýva z požiadaviek Smernice 60/2000/ES, podľa ktorej
boli členské štáty Európskej únie zaviazané vzájomne porovnať výsledky hodnotenia stavu vôd v rámci geografických
regiónov a typov povrchových vôd. Takéto hodnotenie má byť porovnateľné pre všetky biologické prvky kvality,
zastupujúce jednak vodnú flóru (fytoplanktón, fytobentos, vodné makrofyty),
ale aj vodnú faunu (bentické bezstavovce, ryby). Biologické prvky sú síce určujúce pre hodnotenie ekologického stavu,
avšak pri interkalibrácii musí byť dokázaná ich korelácia so stresormi prítomnými
vo vodnom ekosystéme, ktoré sú reprezentované podpornými fyzikálno-chemickými prvkami kvality.
POSTERY PREZENTOVANÉ
NA KONFERENCII
Biostimulácia a bioaugumentácia sedimentov kontaminovaných
polychlórovanými bifenylmi (Katarína Dercová, Katarína Lászlová, Hana
Horváthová, Hana Dudášová, Juraj Škarba). V príspevku je prezentované využitie degradačného potenciálu mikroorganizmov v dekontaminácii životného
prostredia kontaminovaného polychlórovanými bifenylmi (PCB) za aeróbnych
podmienok pomocou dvoch bioremediačných stratégií – biostimulácie a bioaugmentácie. Oba prístupy predstavujú
ekonomickú a ekologickú alternatívu fyzikálno-chemických postupov. Bioaugmentácia je úspešná metóda využívaná
v kontaminovaných miestach s nedostatkom mikrobiálnej populácie za účelom jej posilnenia. Princíp spočíva v inokulácii najmä bakteriálnych kmeňov
s potenciálnou degradačnou schopnos-
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ťou. Biostimulácia sa využíva v prípade,
ak prirodzená mikroflóra je prítomná,
ale nemá dostatok živín na metabolickú aktivitu. V práci sa sledovala biodegradácia PCB: a) prídavkom individuálnych kmeňov, b) prídavkom umelo vytvorených bakteriálnych konzorcií a c)
bakteriálnym kmeňom s prídavkom surfaktantov Tween 80 a Triton X, za účelom zvýšenia biodostupnosti hydrofóbnych PCB.
Biodegradácia PCB bakteriálnymi konzorciami izolovanými zo sedimentov Strážskeho kanála (Hana
Horváthová, Katarína Dercová, Katarína Lászlová). V príspevku je prezentované využitie autochtónnej mikroflóry,
ktorá sa počas dlhotrvajúcej kontaminácie adaptovala na PCB – toxické látky a je schopná ich využívať ako zdroj
uhlíka. V prírode mikroorganizmy nefungujú samostatne, ale najmä v spoločenstvách – konzorciách, kde produkt metabolizmu jednej skupiny mikroorganizmov môže byť substrátom pre
iné. Najefektívnejšia pre biodegradáciu
PCB sa javí kombinácia dvoch G- kmeňov S. maltophilia + A. xylosoxidans inokulovaných v pomeroch 1 : 3 alebo 3 : 1,
s dosiahnutými takmer 44 % zdegradovaných PCB. Konzorciá obsahujúce
kmeň A. xylosoxidans, či už v kombinácii s Rhodococcus sp., alebo S. maltophilia sú efektívnejšie na menej chlórované
kongenéry; kombinácia kmeňov Rhodococcus sp. a S. maltophilia je efektívnejšia pri degradácii kongenérov s vyšším
obsahom chlóru.
Aplikácia (bio)surfaktantov v biodegradácii PCB vo vodných systémoch (Katarína Lászlová, Katarína Dercová, Hana Horváthová). Predkladaná
práca mala za cieľ porovnať vplyv prídavku syntetického surfaktantu a biosurfaktantu na biodegradáciu PCB bakteriálnymi kmeňmi zo sedimentov Strážskeho kanála. Pozitívnym zistením bolo,
že oba testované surfaktanty zvýšili biodegradáciu PCB, avšak prídavkom biosurfaktantu Rhamnolipidu sa dosiahli
vyššie degradácie PCB, než v prítomnosti Tritonu-X u oboch testovaných kmeňov. Práca taktiež podáva porovnanie
výsledkov biodegradácie realizovanej vo
vodných systémoch a bioremediácie sedimentov kontaminovaných PCB prístupom biostimulácie (prídavok surfaktantu a biosurfaktantu).
Cílený monitoring a bilanční analýza prostředků na ochranu rostlin
(pesticidů) v povodí řeky Úhlavy (Milan
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Koželuh, Václav Tajč, Lumír Kule). Poster
je doplnením prednášky na túto tému
uvedenú v predchádzajúcej časti textu.
Hodnotenie chemického stavu
vodných útvarov povrchových vôd
pre Vodný plán Slovenska 2015 (Elena
Rajczyková, Jarmila Makovinská). Príspevok predkladá hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pre
2. plánovacie obdobie podľa Rámcovej
smernice o vodách (RSV). Hodnotenie
bolo vykonané v súlade s platnými požiadavkami právnej úpravy EÚ transponovanej do právnej úpravy SR. Pri návrhu opatrení pre prioritné a relevantné
látky boli využité výsledky prvého súpisu emisií. Do hodnotenia chemického
stavu pre 2. plánovací cyklus neboli zapracované výsledky analýz sedimentu
a bioty. Na základe hodnotenia chemického stavu vodných útvarov povrchových vôd pre 2. plánovací cyklus bol zaznamenaný pokles počtu vodných útvarov nedosahujúcich dobrý chemický
stav z 87 (vyhodnotenie pre 1. plánovací cyklus podľa RSV) na 37. Tento pokles
je spôsobený najmä zvýšením rozsahu
monitorovania a zvýšením spoľahlivosti
analytických metód.
Predúprava kalov a sedimentov
pre anorganickú stopovú analýzu
(Monika Vicenová). V sedimentoch a kaloch sú stopové prvky prítomné v širokom rozsahu chemických foriem, a to
v pevnej a rozpustenej fáze. V porovnaní
s kvapalinami je príprava pevných vzoriek oveľa zložitejšia. Cieľom príspevku
bolo zosumarizovať rôzne spôsoby predúpravy vzoriek sedimentov a kalov pre
analýzu anorganických stopových látok.
Mineralizácia je nevyhnutným krokom
k analýze kovov pomocou metód ako sú
ICP-OES, ICP-MS, FAAS, ETAAS a HGAAS
a CVAFS. Účelom mineralizácie je komplexné rozpustenie prvkov t. j. prevedenie analytu do roztoku a kompletná dekompozícia matrice, zatiaľ čo sa zabráni stratám a kontaminácii, skráti sa čas
spracovania.
Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) vo vodách (Janka Ráczová). Predložená práca mala za cieľ monitorovať hodnoty TOC v prírodných
rekreačných oblastiach v čase letnej
sezóny a sledovať ich závislosť od biologických ukazovateľov. Pri sledovaní rekreačných lokalít bol v niektorých prípadoch zaznamenaný zvýšený obsah cyanobaktérií, rias a chlorofylu s rastúcim
obsahom TOC. V prípade jazera Zlaté
piesky nebol tento stav potvrdený. Zvý-
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šený obsah TOC v tomto jazere môže byť
spôsobený umelým organickým znečistením – ropnými látkami z motorových
člnov alebo výfukovými plynmi od Seneckej cesty. V niektorých lokalitách nebolo možné analyzovať chlorofyl a (Kunov, Malé Leváre a Plavecký Štvrtok).
Taktiež v niektorých lokalitách nebol
zistený výskyt cyanobaktérií (Draždiak,
Ivanka pri Dunaji, Kunov). Úroveň obsahu TOC bola veľmi odlišná v jednotlivých
jazerách, od nízkej (Ivanka pri Dunaji) až
po veľmi vysoké hodnoty niektorých jazier (Kuchajda, Malé Leváre, Šaštín).
Izotopové a chemické zloženie vôd
Krásnohorskej jaskyne (Renáta Fľaková, Barbora Gavuliaková, Dagmar Haviarová, Zlatica Ženišová). Príspevok
prezentuje výsledky hodnotenia vôd
v národnej prírodnej pamiatke Krásnohorská jaskyňa, ktorá sa nachádza na severnom úpätí Silickej planiny, juhovýchodne od obce Krásnohorská Dlhá
Lúka. Hodnotenie chemického a izotopového zloženia krasových vôd bolo
urobené na základe chemických a izotopových analýz vzoriek, ktoré boli odoberané v rokoch 2009 až 2014. Hlavnými iónmi vo vode sú hydrogénuhličitany a vápnik. Za vyšších stavov dochádza
k zvyšovaniu koncentrácie horčíka vo
vode, keďže pri vyššom zvodnení masívu dotekajú vody formované v prostredí dolomitických vápencov až dolomitov. Ide teda o vody zrážkového pôvodu, ktoré sú ovplyvňované aj topením
snehu na planine. Taktiež sa prejavuje dĺžka obehu vody v masíve. Rozdiely
sú aj v izotopovom zložení vôd z jaskyne a v izotopovom zložení vôd z prameňov pri jaskyni. Ľavostranný prítok pred
Veľkou sieňou je izotopicky iná voda ako
ostatná voda v jaskyni, čo je dokumentované aj hydrogeochemickými výsledkami, avšak podobná vode z prameňa
Buzgó. Vody z pravostranného prítoku
v Abonyiho dóme a Marikinom jazere sú
izotopicky podobné a sú podobné prameňu Pri kaplnke. Prameň Pod kameňolomom je izotopicky iný (ťažší) ako ostatné pramene a jaskynné vody. Voda zo
studne Rakaťa je izotopicky odlišná ako
voda v prameňoch a v jaskyni.
Stanovenie ortuti v rybách metódou CV-AFS (Oľga Mintálová, Daniela
Lenártová, Ivana Petránová). V práci je
prezentovaná navrhnutá a overená metóda stanovenia ortuti v rybách. Na rozklad suchých vzoriek rýb bola použitá
mineralizácia lúčavkou kráľovskou pod
spätným chladičom. Stanovenie celko-

vej ortuti v mineralizátoch sa uskutočnilo pomocou atómovej fluorescenčnej
spektrometrie s technikou generovania
studených pár ortuti. Na vyhodnotenie
bola v prvom kroku použitá metóda kalibračnej krivky. Na kontrolu kvality a verifikáciu správnosti navrhnutého postupu stanovenia boli použité certifikovaný
referenčný materiál CRM–1641d a matricový referenčný materiál ERM-BB422.
Stanovenie sodíkového adsorpčného pomeru v podzemných vodách
a v pôdnom výluhu (Viera Kováčová).
V príspevku je prezentovaný prístup
k hodnoteniu zasoľovania pôd. Hlavným zdrojom solí v pôde, a tým aj vzniku a vývoja soľných pôd sú mineralizované podzemné vody, ktoré v oblastiach
s výparným vodným režimom pôdy vzlínaním vynášajú rozpustené soli do pôdneho profilu, kde sa po transpirácii vody
soli vyzrážajú na povrchu pôdnych častíc
a voľné ióny sodíka sa viažu – sorbujú
na pôdny koloidný komplex. Základom
salinizačného modelu je sodíkový adsorpčný pomer (sodium adsorption ratio
– SAR), ktorý udáva vzťah medzi koncentráciami iónov Na+, Ca2+ a Mg2+ a určuje
postavenie Na+ v pôdnom výmennom
komplexe. Namerané údaje poukazujú
na vzrastajúci obsah solí, ktorý v r. 2006
dosiahol 0,1 – 0,2 % v celom pôdnom
profile vo všetkých monitorovaných lokalitách, pričom hodnoty EC 200 – 400
mS/m v spodných horizontoch vytvárajú
podmienky pre rozvoj zasolených pôd.
Príspevky z konferencie sú publikované v zborníku prednášok, ktorý je
k dispozícii v Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri VÚVH na adrese:
Slovenská vodohospodárska
spoločnosť pri VÚVH Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49
Bratislava 1, Slovensko
Tel.: +421259343424,
Mobil: +421905965515,
e-mail: pavel.hucko@vuvh.sk
Obsah zborníka z konferencie a fotogaléria sú uverejnené na internetovej stránke VÚVH – http://www.vuvh.sk/
konferencie
Literatúra
Hydrochémia 2016 „Nové analytické
metódy v chémii vody“, 18. – 19. mája
2016, Bratislava, Slovenská republika,
Hucko Pavel (Edit.), str. 229, ISBN 978-8089740-10-9, © Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen ZSVTS
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Z vodohospodárskej histórie

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava –
najvýznamnejšia technická pamiatka Slovenska
Ing. Michal Červeň
SVP, š. p., Závod Dunaj

Úvod
Počiatky vzniku Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy siahajú do 16. storočia. A však najväčší rozmach zaznamenala
v 18. storočí, ktoré taktiež nazývame zlatým vekom priehradného staviteľstva na území Slovenska. Bodku za touto slávnou
a svetovo uznávanou sústavou dala prvá polovica 19. storočia, kedy boli dobudované posledné časti tohto diela.
HISTÓRIA
Banská Štiavnica, najvýznamnejšie banské mesto Slovenska. Bohatstvo
ukryté pod zemnou a problémy pri jeho
dobývaní sa stali podnetom na výstavbu tajchov. Čo je to vlastne tajch? Tajch
je to starý nemecký názov vodnej nádrže. Tento názov do Štiavnice priniesli nemecký kolonisti, ktorý sem prišli dobývať drahé kovy. V oblasti Dolného Saska
a Saska sa budovali vodné nádrže pre
banské účely už od 16. storočia. Miestny ich nazvali, a do dnes nazývajú Teich.

dovaná Veľká Vodárenská, vôbec prvá
umelá vodná nádrž a našom území.
Ako názov tohto tajchu hovorí, jednalo sa o nádrž vybudovanú na vodárenské účely pre mesto Banská Štiavnica.
Za najväčší rozmach vo výstavbe tajchov môžeme nazvať 18. storočie, konkrétne od roku 1712 do roku 1779 sa
vybudovalo až 20 tajchov, ktoré sa zachovali až do dnešnej doby. Za zvyšné
tri storočia a to 16., 17. a 19. stor. sa postavilo len 7 tajchov, ktoré sú zachovalé ešte aj dnes. Vodohospodársky sys-

čerpať vodu zo zatopených baní. Nik
neuspel! Až sa Hlavný Komorský Grófsky úrad rozhodol bane zavrieť. V hodine dvanástej prichádza Matej Kornel
Hell, ktorý predkladá priamo do rúk cisára plán na čerpacie stroje, ktoré dokážu vyčerpať všetku vodu z baní. Tento stroj bude hnaný vodou! K tomuto návrhu prikladá Hell aj projekt nového Windšachstkého tajchu, ktorý už
spolu s vybudovanými tajchami v údolí (Stredná a Dolná Windšachta), zaistí
dostatok pohonnej vody pre prevádz-

Tento názov sa dostal a zaužíval aj v oblasti Banskej Štiavnice až na to, že sme
si názov „poslovenčili“ a prepísali podľa
nemeckej výslovnosti na tajch. Žiaľ toto
pomenovanie už nie je oficiálne a až tak
používané, ako práve v spomínanom
Nemecku. Dnes slávne tajchy nazývame
úplne nesprávne jazerami, v lepšom prípade vodnými nádržami. Avšak nájdu sa
medzi nami aj starý Štiavničania, ktorý
bez váhania vyslovia slovo „tajch“.

tém sa začal budovať v 17. storočí, kvôli vážnej energetickej kríze. Táto kríza
sa týkala ťažko riešiteľného problému
s podzemnou vodou, ktorá zatápala
bane a znemožňovala tak ťažbu drahých kovov. Vtedajšia čerpacia technika poznala len čerpadlá, ktoré na pohon využívali ľudskú a konskú silu. Boli
to najmä konské gáple, šliapacie stroje
a rôzne čerpacie pumpy. Takýto druh
energie sa stal neefektívny a nákladný. Chýr o slávnych štiavnických baniach sa niesol Európou. Prichádzali
sem odborníci, ktorí sa snažili zostrojiť
„zázračné stroje“, ktoré by dokázali od-

ku čerpacích strojov. Stalo sa tak v roku
1712 kedy Hell zachránil baníctvo a odštartoval budovanie jedinečnej Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. Jeho nástupcom sa stal Samuel Mikovíny, ktorý Hellove vodohospodárske systémy zväčšil, zlepšil, finančne
a vodohospodársky zvýhodnil. Mikovíny sa postaral o najväčší rozmach vodného staviteľstva v okolí Banskej Štiavnice. Za jeho pôsobenie v Štiavnici (15
rokov!), dokázal vybudovať alebo zvýšiť či opraviť až trinásť hrádzí tajchov!
K tomuto počtu ešte vyprojektoval až
28 zberných alebo náhonných jarkov.

TAJCHY
Vznik prvej umelej vodnej nádrže sa
datuje do roku 1510 kedy bola vybu7 – 8 2016
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Tento systém nakoniec zveľadil Mikovínyho nástupca, syn Mateja Kornela Hella, Jozef Karol Hell. Za jeho éry, ktorá sa
skončila v roku 1789, dobudoval štyri tajchy a priviedol – respektíve odviedol od nich 16 zberných alebo náhonných jarkov. Smrťou Jozefa Karola Hella
končí zlatá éra výstavby tajchov a takisto vodných nádrží na Slovensku. V 19.
stor. bol vybudovaný iba jeden, posledný tajch – Klinger. Z celkového počtu približne 70 tajchov sa do dnešnej
doby zachovalo 27. Tento počet nie je
až taký zlý, pretože už v 18. a 19. storočí zanikali menšie tajchy, ktoré boli nahradené novými, väčšími.
Keďže v Banskej Štiavnici a okolí sa
drahé kovy dobývali vo vysokých nadmorských výškach vzhľadom na priebeh hlavného hrebeňa Štiavnických vrchov, nebol dostatok priestoru budo-

ty v okolí B. Štiavnice boli situované
dosť vysoko, keďže rudné žily v mnohých prípadoch vystupovali až na povrch. Keď sa už miesto na priehradu konečne našlo, tak aby vyhovovalo šachtám nastal problém s naplnením nádrže. Voda z nádrže bolo odvedená cez
štôlne dnových výpustov náhonným
vrstevnicovým jarkom až k ústiu šachty. Pred šachtou sa nachádzal menší tajch, ktorý slúžil ako vyrovnávacia nádrž a ťažisko odberu. Ďalej bola
voda privedená vo vertikálnom potrubí až k čerpaciemu stroju, ktorý sa nachádzal v útrobách samotnej šachty.
Čerpacie stroje, ktoré navrhol a postavil Jozef Karol Hell dokázali odčerpávať vodu až z hĺbky 100 m. Tieto stroje sa stali najefektívnejšími čerpadlami na svete! Najväčším problém ostalo ako priviesť vodu do nádrží tajchov,

a zrážkovej vody z iných dolín Štiavnických vrchov z tzv. cudzieho povodia.
Takže, voda do nádrží tajchov bola privedená vďaka vrstevnicovým zberným
jarkom, ktoré zberali vodu po okolitých svahoch a dolinách Štiavnických
vrchov. Zberná plocha čo by len jedného jarku bola omnoho väčšia ako
celé prirodzené povodie tajchu. Niektoré tajchy mali aj viacero zberných
jarkov, napr. Richňavské tajchy mali až
osem zberných jarkov. Týmto dômyselným riešením sa zabezpečil dostatok vody po celý rok. Týmto spôsobom
vodohospodárska sústava fungovala až do začiatku 20. stor., kedy nastáva úpadok baníctva v najväčšej ťažiarskej oblasti na Štiavnických Baniach.
Tajchy a jarky následne začali chátrať.
Vďaka zmene správcu, ktorým sa stal
Slovenský vodohospodársky podnik š.

Piargska vodohospodárska sústava, Bakomi, Veľká Windšachta, Evička,
rok 2014.
Foto: Ing. Michal Číž.

Tajch Bakomi, rok 2014.

Foto: autor

Tajch Veľká Vodárenská, rok 2014.

Dolnodekýšsky zberný jarok, rok 2013.

Foto: autor

vať veľké údolné priehrady. Budovali
sa malé nádrže s vysokými a mohutnými priehradami, niekedy aj dve, tri
nad sebou. Alebo, ďalšie riešenie bolo
budovať tajchy v hlavnej doline a pripájajúcich sa bočných dolinách. Takisto umiestnenie tajchu bolo limitované
nadmorskou výškou ústia šachty, miesta kam sme chceli vodu dopraviť. Šach-
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Foto: Slavomír Červeň

keďže vieme, že niektoré tajchy museli byť vybudované tesne pod sedlami,
na začiatku dolín. V týchto miestach
určite nebola a nie je vytvorená žiadna
riečna sieť. Dokonca v niektorých dolinách nenájdeme tak vysoko ani žiadny prameň, ktorý by aj tak nepostačoval požiadavkám prevádzky šácht. Riešenie sa našlo v privedení prameňov

p. sa podarilo väčšinu tajchov zrekonštruovať. A však nebol obnovený ani
jeden zberný či náhonný jarok. V súčasnosti zo 61 zberných a náhonných
jarkov funguje, len polovica Schölindenského zberného jarku, ktorý privádza vodu do nádrže tajchu Rozgrund.
Zvyšných 60,5 jarkov už vodu neprivádza respektíve neodvádza. Niekto-
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Piargska vodohospodárska sústava, využitie vody na Windšachte (Dnešné Štiavnické Bane) a v Štefultovskej
doline, rok 1817. Zdroj: Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica.

ré jarky sú viditeľné v teréne v okolí tajchov, na rozľahlých lúkach či v lesoch.
Po niektorých už neostala ani pamiatka. Najvýznamnejšia technická pamiatka sa nám pomaly vytráca z očí...
BANSKOŠTIAVNICKÚ
VODOHOSPODÁRSKU SÚSTAVU
MÔŽEME ROZDELIŤ DO ÔSMYCH
PODSÚSTAV:
1. Piargska, 2. Hodrušská, 3. Vyhnianska, 4. Štiavnická, 5. Kolpašská, 6. Belianska, 7. Moderštôlnianska, 8. Pukanská
Najväčšia, najvýznamnejšia a najdokonalejšia podsústava je Piargska,
ktorú tvorí až 7 tajchov vzájomne poprepájaných do komplexnej sústavy. Piargská posústava sa rozprestiera v obci Štiavnické Bane a v jej blízkom okolí. Slúžila až siedmym šachtám, v ktorých voda poháňala čerpacie
stroje a celú radu stúp nielen na Štiavnických Baniach, ale aj v celej Štefultovskej doline. Podsústava sa nachádza v povodí riek Hrona a Ipľa. Piargská
podsústava dokonca mohla byť prepojená z Hodrušskou a Moderštôlnianskou podsústavou.
Druhou najvýznamnejšou podsústavou Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy je Hodrušská podsústava. Tá sa rozprestiera nad Banskou Hodrušou v povodí rieky Hron.
Celkovo ju tvoria tri tajchy – Horný,
Dolný Hodrušský a Brennerský. Hodrušská podsústva je o dosť menšia ako
Piargska. Slúžila celej Hodrušskej doli-

ne, najmä úpravníckym zariadeniam –
stupám a minimálne dvom šachtám.
Treťou najväčšou podsústavou je
Vyhnianska, ktorá sa taktiež nachádza
v povodí rieky Hron. V tejto podsústave sa nachádza technicky najvýznamnejší, najštíhlejší a najvyšší tajch Rozgrund. Okrem neho vodohospodársku sústavu tvorí aj Bančiansky tajch.
Zachytená voda sa využívala v oblasti Hofferštôlne (dnešné Banky, časť B.
Štiavnice) a v celej Vyhnianskej doline,
či už na pohon čerpacích strojov alebo
na pohon úpravníckych mechanizmov.
Štvrtou najvýznamnejšou podsústavou bola Štiavnická. V tejto sústave sa
nachádza najviac tajchov až osem, ktoré môžeme rozdeliť do ďalších, menších podsústau – Vodárenská, Štiavnická, Komorovská, Michalštôlnianska a Klingerská. Štiavnické tajchy sa
nachádzajú tesne nad Banskou Štiavnicou a patria do povodia Ipľa. Jedná
sa skôr o menšie tajchy s malým objemom. Voda z týchto tajchov sa využívala nie len pre banské účely, ale aj
na vodárenské účely. V tejto sústave
nájdeme najstarší a zároveň najmladší Banskoštiavnický tajch – Veľká Vodárenská a Klinger.
V poradí piatou podsústavou je Kolpašská. Táto vodohospodárska sústava sa skladá z dvoch Kolpašských tajchov, ktoré sa nachádzajú tesne pri
sebe v obci Banský Studenec v povodí rieky Hron. Paradoxom ostáva, že
voda zachytená v tejto oblasti slúžila pre banské účely v Banskej Štiavni-
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ci, nie na Banskom Studenci kde sa oba
tajchy nachádzajú. Voda sa využívala
v Rybníckej doline na pohon úpravníckych zariadení.
Belianska Vodohospodárska podsústava v poradí šiesta sa skladala
z dvoch častí a to z: Belianskej a Halčianskej. Obe časti sa nachádzajú v povodí rieky Hron. Belianska pozostáva
z Belianskeho tajchu a jeho vyrovnávacej nádrži Malého Goldfusského tajchu. Druhou, menšou časťou je Halčianska, ktorá pozostáva z jedného,
a to z Halčianskeho tajchu. Obe sústavy nadlepšovali prietoky Belianskeho
potoka a toku Jasenica.
Najmenšími
Banskoštiavnickými
podsústavami sú Moderštôlnianska
a Pukanská. Obe tvorí iba jediný tajch
a jeho vlastná vodohospodárska sústava. Moderštôlniansky tajch sa nachádza na Kopaniciach a Štampošský tajch
sa nachádza po pravej strane cesty
z Dekýša do Pukanca. Obe sústavy sú
v povodí Hrona.
ZÁVER
Banskoštiavnická vodohospodárska sústava inšpirovaná Saskými vodohospodárskymi sústavami je našou najvýznamnejšou technickou pamiatkou zapísanou na listinu svetového – kultúrneho dedičstva UNESCO.
Stalo sa tak v roku 1993 kedy na túto
listinu pribudla Banská Štiavnica ako
vôbec prvé Slovenské mesto. Spolu
s mestom boli na túto listinu zapísané aj okolité tajchy spolu so zbernými
jarkami. V súčasnosti je zrekonštruovaných 15 z 27 tajch. Niektoré tajchy však
neprešli do správy SVP š. p. (4) z tohto
počtu bol zrekonštruovaný zatiaľ jeden
tajch. Žiaľ plnohodnotne nebol obnovený ani jeden jarok. Môžeme spomenúť, že sa podarilo obnoviť nejaké časti
jarkov, ale vo veľmi malom počte. Jarky
však nie sú v správe SVP š. p. Ostáva len
dúfať, že sa niekedy v budúcnosti podarí obnoviť aspoň časť tejto unikátnej
a dômyselnej vodohospodárskej sústavy. Aby nám bola odkazom vyspelého,
nadčasového, geniálneho našich predkov, priehradných majstrov. A dôkazom, že nič nie je nemožné.

ČERVEŇ M. Piargsky vodohospodársky systém kedysi a dnes. Diplomová
práca, STU Stavebná fakulta Bratislava 2014.
Staunlagenverzeichnis 2002, Das Lebensministerium. Dostupné na internete:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/
Stauanlagenverzeichnis_201202.pdf

15

Z vodohospodárskej praxe

Nové trendy ve sledování kvality hydrosféry
Ing. Jiří Medek
Povodí Labe, státní podnik, Česká republika

ÚVOD
Hydroanalytické laboratoře si často kladou otázku, kam se vyvíjí a bude
vyvíjet jejich činnost, tj. jaké se budou
sledovat ukazatele a v jakých matricích. Od toho se odvíjejí i další otázky
– jaké metody se mají a budou používat, do jakých technik a do jakých přístrojů se má investovat, jaké budou nároky na personál apod. Velká část monitoringu povrchových a odpadních
vod je sice dlouhodobě dána a žije si
svým ustáleným životem, neboť se jedná o dlouhodobě sledované ukazatele
kvality vod, jako jsou základní ukazatele a sumární ukazatele jakosti vod, živiny, anionty, těžké kovy a metaloidy či
dlouhodobě sledované relevantní ukazatele specifického organického znečištění. Vedle toho však vznikají nové
požadavky, které jsou dány novými relevantními nálezy dalších látek, které byly sledovány např. v rámci národních či mezinárodních vyhledávacích
studií nebo které jsou výstupem výzkumných aktivit v oblasti kvality hydrosféry včetně toxikologických a ekotoxikologických studií, resp. jsou reakcí na změny v používání chemických
látek a přípravků v průmyslu, zemědělství či v běžném životě. Tyto změny se
promítají do nových přání a požadavků
zadavatelů monitoringu a výzkumných
studií i do požadavků běžných zákazníků. Tyto trendy se současně významně
promítají do nových požadavků legislativy, což má a bude mít přímý dopad
na vodohospodářské laboratoře.
EVROPSKÁ LEGISLATIVA
A DOPORUČENÍ
Významnou celoevropskou aktivitou byla v roce 2012 vyhledávací studie „Watch List Pilot Exercise“, na které
se podílelo 8 laboratoří z 8 zemí včetně
laboratoře Povodí Labe, státního podniku. Cílem této studie bylo ověřit relevanci výskytu potenciálních prioritních
a prioritních nebezpečných látek v evropských povrchových vodách, přičemž získaná data byla cenným pod-
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kladovým materiálem pro rozhodnutí o tom, které látky mají být zařazeny
do seznamu prioritních a prioritních
nebezpečných látek na celoevropské
úrovni, resp. kterým látkách se má věnovat i nadále velká pozornost, aby
bylo dostatek dat pro budoucí rozhodování. Ve 220 vzorcích z celé Evropy bylo sledováno 13 organických látek včetně metabolitů, chloridy, bór
a stříbro, přičemž se dodržovala zásada, že daná laboratoř sledovala vybrané ukazatele ve všech měrných profilech. Sledování probíhalo v matricích
voda, sediment a biota (ryba). Tato poměrně složitá logistika odběru a transportu vzorků do příslušných laboratoří
měla zásadní výhodu v tom, že se pro
jednotlivé látky opravdu získaly výsledky plošně srovnatelné v rámci celé Evropské unie včetně dalších přidružených zemí.
V roce 2013 byla završena práce na novelizaci evropské směrnice
2008/105/ES, která v příloze 2 obsahovala seznam 20 prioritních a 13 prioritních nebezpečných látek. Byla vydána směrnice 2013/39/EU, která rozšiřuje seznam prioritních látek o dalších
šest látek (aclonifen, bifenox, cybutryn, cypermethrin, dichlorvos, terbutryn), seznam prioritních nebezpečných látek také o dalších šest položek (dicofol, PFOS a její deriváty, quinoxyfen, dioxiny a dioxinům podobné
sloučeniny, hexabromcyclododekan,
heptachlor a heptachlorepoxid) a dvojici látek přeřazuje ze skupiny prioritních látek do skupiny prioritních nebezpečných látek (bis(2-ethylhexyl)
ftalát – DEHP, trifluralin). Tato směrnice rovněž nově definuje normy environmentální kvality pro vybrané látky pro matrici biota, přičemž není biota přesně definována, což může přinést
řadu problémů při zajištění srovnatelnosti dat v celoevropském prostoru
a při hodnocení výsledků. Tato směrnice má být implementována na národní
úrovni do 14. 09. 2015, přičemž v rámci tohoto procesu mají být konkrétně

uvedeny i detaily, které jsou pro provádění odběrů a zkoušek, tj. pro laboratoře nezbytné. Zejména je potřeba definovat matrici biota, která se bude sledovat v rámci národních monitoringů
a na kterou se budou používat celoevropsky platné normy environmentální
kvality, což je podstatné pro hodnocení stavu vodních útvarů, tj. stavu povrchových vod. Směrnice byla převzata
do české legislativy, ale prováděcí metodické pokyny dosud chybí.
Další probíhající aktivitou na evropské úrovni, která bude mít dopad
na monitoring povrchových vod, je
prováděcí rozhodnutí komise ze dne
20. 03. 2015, kterým se stanoví seznam
sledovaných látek pro monitorování
v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES. Toto rozhodnutí definuje důvody a postupy
pro ověření relevance výskytu dalších
látek, které je možno označit za kandidáty pro příští novelizaci seznamu
prioritních a prioritních nebezpečných látek pro další plánovací období. Přílohou tohoto rozhodnutí je tabelární přehled deseti látek, resp. skupin látek včetně doporučené indikativní analytické metody a maximálně
přípustné meze detekce metody. Jedná se o následující látky/skupiny látek:
17-alfa-ethinylestradiol (EE2), 17-beta-estradiol (E2) a estron (E1), diklofenak,
2,6-di-terc-butyl-4-methyfenol (BHT –
„butylovaný hydroxytoluen“), 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát, makrolidová antibiotika (erythromycin, clarithromycin, azithromycin), methiocarb,
neonikotinoidy (imidokloprid, thiakloprid, thiamethoxam, klothianidin,
acetamiprid), oxadiazon, triallát.
V současnosti se na evropské úrovni
připravuje technická zpráva „JRC Technical Report: Water Framework Directive – Watch List – Draft Sampling Guidance“, která má definovat jak přistoupit k monitoringu těchto látek a k získání plošně srovnatelných dat, která
mají být podkladem pro následná roz-
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hodnutí o případné prioritizaci těchto látek. Není zatím zřejmé, zda bude
opět využit scénář z „Watch List Pilot
Exercise“ z roku 2012 nebo zda bude
odpovědnost přenesena na jednotlivé
členské země, kde je ovšem riziko, zda
získaná data budou srovnatelná a zda
všechny členské země budou schopny
tyto analýzy zajistit. Z analytického pohledu se jedná o pestrou paletu látek,
pro jejichž stanovení je potřeba kvalitní vybavení LC-MS/MS případně GC-MS/MS většinou s předstupněm SPE.
Obtížnost analýz lze odhadnout od relativně snadných až po velmi komplikované, což souvisí i s různými nároky na meze detekce / meze stanovitelnosti pro jednotlivé látky (od 0,025
ng/l pro EE2 a 0,4 ng/l pro E2 a E1 až
po 6 000 ng/l pro 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát). Pro některé obtížně
stanovitelné látky se na evropské úrovni připravuje technická zpráva, např.
„JRC Technical Report: Water Framework Directive Watch List Method“
pro analýzy 17-beta-estradiolu a estronu. Diskutabilní je i otázka vzorkování povrchových vod pro tato stanovení, a to zejména z pohledu četnosti a sezónnosti odběrů. Vybrané látky
tvoří z hlediska jejich výskytu a používání pestrou paletu – jedná se o léčiva se zimními maximy výskytu ve vazbě na aplikaci (diklofenak, makrolidová antibiotika), steroidní hormony
a metabolity bez sezónního vlivu či se
zimním maximem vlivem vyšší stability (E1, E2, EE2), insekticidy s převahou
aplikace v létě a na podzim (neonikotinoidy) či na jaře (methiocarb), herbicidy s jarní aplikací (oxadiazon, triallát),
průmyslovou chemikálii bez sezónního vlivu v aplikaci a s maximem v zimě
vlivem vyšší stability (BHT) a prostředek na ochranu před UV zářením aplikovaný během letní sezóny zejména
v rekreačních oblastech a na koupacích vodách.
MEZINÁRODNÍ PROGRAMY
MĚŘENÍ – LABE, RÝN
Jiný pohled na současné trendy
nám mohou přinést mezinárodní monitorovací programy, přičemž jako příklad bych chtěl uvést dvě významná
evropská povodí – povodí Labe a Rýna.
Mezinárodní program měření Labe,
který je každoročně aktualizován, obsahoval v roce 2015 sledování 122 fyzikálně chemických a chemických ukazatelů v dílčím programu měření pro
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vodu a 69 ukazatelů v dílčím programu
měření pro sedimentovatelné plaveniny, přičemž řada ukazatelů se sledovala pouze v některých měrných profilech s relevantním výskytem. V rámci
těchto měřících programů hrají dominantní roli organické sloučeniny včetně 18 chlorovaných pesticidů, 20 pesticidů obsahujících dusík a jejich metabolitů, 13 léčiv, 15 polycyklických
aromatických uhlovodíků apod. Je sledováno 15 kovů a metaloidů, přičemž
u většiny z nich se sleduje celkový obsah a rozpuštěný podíl ve vodě a celkový obsah v pevné matrici. V roce 2016
se sleduje 152 ukazatelů v dílčím programu měření pro vodu, 69 ukazatelů v dílčím programu pro sedimentovatelné plaveniny a nově 35 ukazatelů v dílčím programu pro biotu. Změny
jsou způsobeny potřebou ověřit výskyt
látek z evropské legislativy, i když v minulosti nebyly relevantní. Ze stejných
důvodů je nově zařazeno sledování
obsahu vybraných látek v biotě, které
by mělo proběhnout na podzim roku
2016. Poprvé je do programu zařazeno
sledování drogy metamfetamin ve vybraných bilančních profilech včetně
hraničního profilu Labe – Schmilka. Pro
rok 2017 je navrhována redukce sledování u látek, u kterých nebyla v současnosti prokázána relevance výskytu.
Podrobnosti lze nalézt na www.ikse-mkol.org.
Naproti tomu mezinárodní program
sledování Rýna (Rheimessprogramm
Chemie), který je sestaven na období
2015 – 2020, obsahuje ve své základní části 6 základních a fyzikálních parametrů (průtok, teplota vody, obsah
kyslíku, pH, konduktivita, nerozpuštěné látky), 6 ukazatelů živin (dusičnanový, dusitanový, amoniakální a celkový dusík, fosforečnanový a celkový fosfor), 2 sumární parametry (DOC/TOC
a AOX) a 8 anorganických látek (chloridy, sírany, hydrogenuhličitany, křemičitany, Ca, Mg, Na, K). Vedle toho obsahuje závazná část sledování 10 kovů
a metaloidů, 2 lehce těkavých uhlovodíků, 18 výševroucích uhlovodíků, 14
pesticidů, 2 deriváty fenylmočoviny, 3
triaziny, 9 dalších přípravků na ochranu rostlin, 1 biocid, 1 sladidlo, 7 bromovaných difenyletherů, 1 perfluorovaný tenzid, 2 komplexotvorné látky, 28 léčiv, 4 rentgenkontrastní látky
a 7 polycyklických aromatických uhlovodíků. V případě relevance na daném měrném profilu se dále sledu-

Vodohospodársky spravodajca

jí látky z nepovinného seznamu, který
obsahuje mimo jiné dalších 34 pesticidů, 6 biocidů, 3 sladidla, 1 bromovanou sloučeninu, 27 léčiv, 1 rentgenkontrastní látku, 1 komplexotvornou
látku, 2 polycyklické mošusové látky,
4 polycyklické aromatické uhlovodíky,
2 organociničité sloučeniny a 4 radiologické ukazatele. Všechny ukazatele,
resp. sledované látky jsou rozděleny
do 4 skupin podle toho, zda jsou převážně rozpuštěny ve vodné fázi či zda
a v jaké míře se sorbují na pevnou matrici – podle toho jsou zařazeny do měřícího programu ve vodě či v plavenině. Vedle tohoto pravidelného měřícího programu bude v rámci šestiletého
období provedeno zvláštní sledování,
které bude povinně, resp. nepovinně
zaměřeno na dalších 8, resp. 4 výševroucí uhlovodíky, 8, resp. 10 pesticidů,
1, resp. 1 biocid, 25, resp. 13 léčiv a 1,
resp. 1 rentgenkontrastní látku. Na vybraných měřících stanicích se dále provádějí screeningové „non-target“ analýzy z průměrných denních vzorků pomocí GC-MS, resp. LC-MS/MS technik.
Podrobnosti lze nalézt na ww.IKSR.org.
NOVÉ PŘÍSTUPY A TRENDY
Při pohledu na široké spektrum sledovaných ukazatelů v rozšiřující se paletě matric (voda, pevné matrice – sedimenty, plaveniny, sedimentovatelné
plaveniny, ale také biota, pasivní vzorkovače), kdy je velmi obtížné a nákladné udržovat pro všechny analyty odpovídající standardní metody a kdy velká
část výsledků leží pod mezí stanovitelnosti, se někdy objevuje otázka, zda je
to potřeba a zda nelze sledování hydrosféry zjednodušit. Pro posouzení relevantnosti výskytu dané látky, resp.
pro posouzení významnosti tohoto výskytu či pro hrubý odhad míry kontaminace hydrosféry, ale i pro sledování
trendů není podle mého názoru vždy
nutná znalost zcela “korektních“ kvantitativních čísel s přesně definovanou
nejistotou a vším, co k tomu náleží. Sledování kvality hydrosféry by zjednodušilo a zlevnilo, pokud by část analýz
byla pouze semikvantitativních, protože pokud se nález pohybuje na úrovni
toxikologicky a ekotoxikologicky zcela
nevýznamné, potom zcela přesné číslo
nepotřebujeme znát, neboť nám neovlivní hodnocení stavu hydrosféry. Teprve v okamžiku, kdy jsou nálezy významné z pohledu kvality hydrosféry,
využití vod apod. potřebujeme přesně
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kvantifikovat nálezy. Jsem si vědom, že
toto je poněkud kacířský názor, jehož
aplikace v praxi by přinesla řadu dosud
nevyřešených otázek – jak s těmito čísly nakládat, jak je označit v databázích,
jakou mají vypovídací schopnost, kdy
je nutná kvantita a kdy stačí semikvantita, apod. Přesto se domnívám, že by
z pohledu sledování kvality hydrosféry (a možná i v jiných oblastech) byl takový postup přínosný, neboť by ušetřil laboratořím čas, finanční prostředky a kapacity, které by bylo možno využít efektivněji. Příkladem nám může
být opět sledování Rýna, kde se vedle
kvantitativních analýz v souladu s měřícím programem, provádí na vybraných měřících stanicích velmi rozsáhlé sledování zaměřené na vyhledávání nových neznámých látek, jejichž přítomnost není v daném profilu obvyklá,
resp. na semikvantitativní orientační stanovení širokého spektra organických látek. Získá se tak velmi podrobná
a široká databáze údajů o kvalitě vody,
která umožňuje odhalit atypické situace (a to často dříve než vznikne opravdový problém či havarijní stav), nalézt
nové relevantní problémové látky, které je potřeba kvantifikovat a rutinně
sledovat, resp. se získá spolehlivá informace o tom, že se daná látka nevyskytuje ve významnějším množství.
Podobnou roli může sehrát i využití pasivních vzorkovačů pro sledování
organických polutantů, ale i vybraných
kovů v povrchových vodách. I když
přepočet výsledků na koncentrace
ve vodě s možností porovnání s limity
je velmi diskutabilní až nereálný, tento postup nám rovněž umožňuje získat
spolehlivou semikvantitativní informaci o výskytu daných látek a jejich přibližné koncentraci, o trendech, atypických situacích apod. Velkou výhodou
je možnost získat integrovaný vzorek
za delší časové období, např. jednoho
měsíce. Z těchto důvodů bychom rádi
uplatnili tento přístup při případné ob-

nově a rekonstrukci měřících stanic
na Labi, kdy by touto cestou bylo možno získávat relevantní informace o výskytu široké škály látek v Labi. Přitom
tento přístup by byl podstatně jednodušší a levnější než postup používaný
na Rýnu, kdy se na vybraných stanicích
odebírají integrované denní vzorky,
které se následně měří technikou GC-MS, resp. LC-MS/MS a výsledky se vyhodnocují podle látek semikvantitaivně, kvantitativně, příp. alespoň kvalitativně.
Dalším trendem, který je patrný
na evropské úrovni včetně zapojení
některých českých pracovišť, jsou takzvané „analýzy zaměřené na účinek“
(effect-based analysis). Zainteresovanými pracovišti bývá zdůrazňována
velká úspora nákladů, neboť vybavení pro tyto analýzy je skutečně méně
nákladné než vybavení pro špičkové
chromatografické analýzy. Jako příklad
bývá zmiňována problematika sledování estrogenů, kdy lze „effect-based“
analýzy použít pro screening a oddělení zajímavých a nezajímavých vzorků, tj. zajímavých a nezajímavých lokalit. Interpretačně však touto cestou
nezískáme zcela srovnatelnou informaci s kvantitativním stanovením. Navíc častý argument o levnějším analytickém vybavení není zcela korektní,
protože např. špičková sestava HPLC-MS/MS je sice významně dražší, ale
má také podstatně širší využití pro širokou škálu analýz a analytů. Podle mého
názoru představuje přístup s použitím
„effect-based“ analýz vlastní paralelní cestu, která vhodně doplňuje klasickou instrumentální analýzu, ale nemůže ji nahradit.
ZÁVĚRY
Výše uvedený příspěvek se pokusil naznačit, jakými směry se bude ubírat hydroanalytika a jaké úkoly budou
čekat před hydroanalytickými laboratořemi. Z hlediska nových parametrů
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jednoznačně dominuje oblast organických látek, kde se vedle tradičně sledovaných látek a skupin nadále významně rozšiřuje počet sledovaných pesticidů včetně jejich metabolitů a rychle narůstá počet sledovaných léčiv, ale
kde se objevují i další relevantní látky
používané v průmyslu, zemědělství,
stavebnictví i v běžném životě včetně přípravků osobní péče. V blízké budoucnosti se mohou stát předmětem
pozornosti i metabolity léčiv, případně
drogy. V oblasti stanovení kovů a metaloidů, kdy se již dnes vedle celkových
obsahů standardně sleduje rozpuštěný
podíl, lze výhledově očekávat u vybraných toxických kovů i sledování speciací vzhledem k rozdílné toxicitě a ekotoxicitě jednotlivých forem, případně
sledování organokovových sloučenin
opět ve vazbě na různou toxicitu. V oblasti základních a sumárních ukazatelů
nelze předpokládat dramatické změny
ve výběru ukazatelů. Ekonomický tlak
na laboratoře, postupné zdražování
lidské síly a rostoucí požadavky na kapacitu laboratoří však otevírají prostor
pro moderní instrumentální metody,
které lze automatizovat či robotizovat.
Z hlediska matric bude vedle sledování vodné fáze hrát nadále významnou
roli sledování pevných matric z hydrosféry (sedimenty, plaveniny,…) a pod
tlakem legislativy nově také sledování
vybraných ukazatelů v biotě. Budoucnost ukáže, zda se do rutinní praxe prosadí využití pasivních vzorkovačů, které se jeví jako perspektivní zejména
pro sledování organických polutantů
a případně kovů. Budoucnost rovněž
ukáže, zda se uplatní i některé zatím
netradiční přístupy screeningových,
necílených („non-target“) či semikvantitativních metod, které mají velkou
vypovídací schopnost a mohou vhodně doplnit „klasické“ kvantitativní metody. Na širší využití těchto metod nejsou zatím české laboratoře, ale ani uživatelé jejich výstupů připraveni.
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HISTÓRIA A VÝVOJ
ORGANIZAČNÝCH FORIEM VH
 OBDOBIE STREDOVEKU
Na našom území už v dávnej minulosti dochádzalo k aktivitám okolo vodných tokov. Obyvatelia sídlisk
pri nich boli vystavení častým záplavám a tak prirodzene v záujme ochrany pred nimi už začiatkom 13. storočia
budovali akési úpravné hrádze z kameňa alebo štrku na ochranu príbrežných pozemkov ako aj ľudských obydlí. Takéto zásahy mali iba lokálny význam.
Už predtým v 11. a 12. storočí boli
zaznamenané snahy využívať vodné
toky k rybárčeniu, neskôr na plavenie
dreva, ryžovanie zlata a dokonca už
v 10. storočí na mletie obilia na plávajúcich vodných mlynoch podunajskými Slovanmi. Archeologické nálezy už
z 8. až 10. storočia preukázali osídlenia
našich predkov, napr. pozdĺž rieky Váh
(Žilina, Madunice, Šaľa, Ratnovce, Ducové), takže je predpoklad obdobných
ochranných aktivít aj v tomto období.
Zachovali sa aj snahy o prvé zákonné
úpravy, napr. o pracovnej povinnosti udržiavať hrádze k ochrane osídlení a pozemkov pred zatápaním, avšak
o systematicky riadených činnostiach
ešte nemožno hovoriť [2].
 OBDOBIE NOVOVEKU
K prvej zákonnej úprave Dunaja
na ochranu priľahlého územia proti veľkým vodám dochádza v roku 1569, keď
bola zavedená, okrem iného, zákonná
povinnosť vykonávať udržiavacie práce na hrádzach. Na valnom zhromaždení komárňanskej župy v roku 1679
vzišlo pre 3 okresy pri Dunaji nariadenie povinne opravovať poškodené hrádze a majitelia ohrozovaných pozemkov a sídiel sa museli 6 dní do roka podieľať na ich údržbe.
Bratislavská župa v tom čase volila
funkcie riaditeľa alebo dozorcu hrá7 – 8 2016

dzí, ktorí dohliadali, aby sa tieto práce údržby realizovali vždy každoročne do Michala (do konca septembra).
Týkalo sa to aj šľachticov a majetných
obyvateľov.
V období od 16. do 18. storočia nastala stagnácia vodohospodárskych
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opatrení, najmä v dôsledku takmer nepretržitých dlhodobých vojen na našom území. Vojny hospodársky zbedačovali obyvateľstvo. Biedu a hlad pritom zväčšovali časté povodne, ktoré nivočili úrodu, spôsobovali zlý stav
krajiny a vyvolávali nespokojnosť obyvateľstva. Vtedajší feudálni vládcovia
síce vynášali časté rozhodnutia a príkazy k ohrádzovaniu zaplavovaných území a sídlisk, najmä na východe krajiny
v povodí rieky Tisa, Bodrog, Ondava
a Latorica. Na prácach sa mali zúčastňovať povinne všetci vlastníci zaplavovaných území vo forme združovacích
spoločenstiev, ale pre nezhody medzi členmi sa očakávané výsledky nedostavili. Nedostatočne účinné zákonné normy nedokázali donútiť feudálov,
mestá a obce k spoločnému financovaniu úpravných prác.
Rovnako mnohé povodne v povodí rieky Váh podľa zachovaných záznamov zo 16. storočia strpčovali život po-
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brežníkov, ktorí sa domáhali úpravných
prác na rieke Váh. Vtedajší zemepáni
však preferovali hlavne ochranu svojich sídiel, a tak v roku 1659 boli vydané zákony na presmerovanie Váhu,
ktorý ohrozoval hrad v Trenčíne. Neskôr sa pre ochranu hradieb v Leopoldove zmenil smer Váhu podľa nariadenia Karola IV z roku 1725. Aj Mária Terézia účelovo vydala podnet na smerovú
úpravu Váhu v roku 1751 v Hlohovci, kde rieka ohrozovala františkánsky
kláštor. Aj keď najničivejšia povodeň
na Váhu v roku 1813 spôsobila mimoriadne škody v celom údolí riek, nepodarilo sa významnejšie pomôcť utrápenému vidieckemu ľudu rozsiahlejšími
reguláciami koryta a výstavbou hrádzí.
Istý pokrok v organizovaní ochrany priľahlých území pozdĺž Váhu zaznamenal zákon z roku 1861, ktorý riešil zriaďovanie ochranných a regulačných
družstiev.
V roku 1870 vznikol Inžiniersky
úrad pre úpravu Váhu, ktorý mal
za úlohu vykonať zameranie rieky a vypracovať projekt.
Nasledovali pokusy vytvoriť družstvá na úpravu Váhu a ochranu území proti zátopám a vnútorným vodám. Z nich významným bolo družstvo pre úsek Váhu od Serede po Komárno. V roku 1874 vzniklo Družstvo
proti zátopám na ľavom brehu Váhu
a neskôr, v roku 1891, po premenovaní Družstvo proti zátopám a vnútorným vodám na ľavom brehu Váhu so
sídlom v Trnovci nad Váhom. V roku
1888 zriadili v Šali Družstvo proti zátopám na pravom brehu Váhu a dolnom Dudváhu.
Spomínané družstvá vybudovali
kompletné obojstranné hrádze Váhu
a Dudváhu, čerpacie stanice pre vnútorné vody, tiež odvodňovacie kanály
a odpady.
Pozoruhodné na danú dobu boli
viaceré zákonné články z roku 1885,
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ktoré zaviedli kontroly vodných diel,
vodné knihy. Zriadili zo zákona Kráľovské kultúrno – inžinierske úrady
a funkcie okresných inšpektorov.
V roku 1918 vykonával riečnu službu Kultúrno – inžiniersky a Riečny úrad
v Komárne s expozitúrou v Trenčíne
pre úpravu Váhu. V roku 1928 sa expozitúra v Trenčíne zmenila na Štátnu stavebnú správu pre úpravu Váhu.
Váh v úseku medzi Žilinou a Sereďou sa v období rokov 1870 až 1928
upravoval na 250 lokalitách formou
brehových úprav. Úsek medzi Sereďou
a Komárnom pozostával z troch prehradení ramien, 41 brehových opevnení a 5 priepichov koryta Váhu.
Najvýznamnejším
dokumentom
kompletného využitia rieky Váh v prvej
tretine 20. storočia bol Generálny
projekt na sústavnú úpravu rieky,
splavnenie a využitie vodnej sily
z roku 1930, ktorý spracoval Krajinský
úrad v Bratislave pod vedením Ing. Moravca. Následne počnúc rokom 1932 sa
začala výstavba jednotlivých stupňov
Vážskej kaskády, ktorá po krátkom prerušení počas 2. svetovej vojny pokračovala v ďalších desaťročiach [2,5].
 OBDOBIE PO ROKU 1945
V období prvej Československej republiky (ďalej ČSR) a po 2. svetovej vojne prevažnú časť vodohospodárskej
správy, prevádzky a údržby i priebežnú prípravu investičnej výstavby vykonávali vtedajšie orgány štátnej správy.
V roku 1953 vznikla Správa vodného hospodárstva na Slovensku
a o rok neskôr Správa vodných tokov
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a meliorácií, organizovaných na princípe hydrologických povodí. Významným počinom v tomto období bolo
prijatie Zákona o vodnom hospodárstve č. 11/1955 Zb. s účinnosťou
od 1. 1. 1955, ktorý nahradil už zastarané právne normy ešte z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia.
Dochádzalo často k ich zmenám a doplňovaniu. Z nich bol najvýznamnejší
zákonný článok XXIII/1885 r. z.
Nový zákon určil vodohospodárske (vodoprávne) orgány, ktorými boli
Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva v Prahe a potvrdil Správu vodného hospodárstva
na Slovensku. Určil tiež výkonné orgány národných výborov, ktoré po vzájomnej dohode mohli zriaďovať vodo-
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hospodárske organizácie zabezpečujúce priamo starostlivosť o vodné hospodárstvo v spravovanom území. Zákon
zrušil vodné družstvá, ale pre oblasť
poľnohospodárstva boli zriadené melioračné družstvá. Oblasť plánovania vodného hospodárstva zastrešoval
Štátny vodohospodársky plán z roku
1954, v neskoršom období Smerný vodohospodársky plán.
Na danú dobu ustanovenia tohto
zákona boli veľmi progresívne a patrili v Európe medzi najmodernejšie. Následne, zo spomínaného zákona vyplývajúce, nové organizačné usporiadanie a riadenie VH vychádzalo zo Zákona o územnom členení štátu č.
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36/1960 Zb. Na území ČSR vzniklo 11
nových krajov, z toho 7 v Čechách a 4
na území Slovenska. Kraje pozostávali zo 108 okresov, z toho 32 okresov
na Slovensku.
Dovtedajšia pôsobnosť a kompetencie organizácií Krajských správ vodných tokov a meliorácií, ako aj Krajských správ vodovodov a kanalizácií,
prešli ku dňu 1. 7. 1960 na novozriadené Okresné vodohospodárske správy (ďalej OVHS) v rámci spomínanej
územnej reorganizácie a stali sa správnymi orgánmi nových okresov. Súčasne vznikli Krajské vodohospodárske
a rozvojové investičné strediská (ďalej KVRIS) pre rozvoj investičnej činnosti VH v každom kraji. Podunajská vodohospodárska správa z roku 1957, pôsobiaca pre oblasť Dunaja a Váhu, v roku
1960 zanikla a nahradila ju organizácia Dunaj – Váh so sídlom v Bratislave. Prioritou OVHS bolo zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou, budovali
sa hlavne vodovodné siete. Na kanalizačné siete a ČOV a rovnako na vodné
toky, ochranné hrádze a vodné stavby
nezostávalo dosť finančných zdrojov
[2].
Nedostatok financií v odvetví VH
a z toho vyplývajúca zanedbanosť vodných tokov a najmä ochranných hrádzí
vyústil do neudržateľného stavu na dunajských hrádzach počas katastrofálnej
povodne v júni 1965 s najničivejšími
dôsledkami v histórii povodní na Slovensku, porovnateľnými snáď len s povodňou na Váhu v roku 1813.
Ako je uvedené v úvode príspevku,
Vláda ČSSR bola nútená konať. V rámci RVT vzniklo v Čechách 6 Správ povodí [3]:
 Správa povodia Vltavy a dolného
Labe v Prahe
 Správa povodia Labe v Hradci Králové
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Budova podnikového riaditeľstva SVP, š. p.
v Banskej Štiavnici

 SSpráva
á povodia
di Ohř
Ohře v Ch
Chomutove
t
 Správa Berounky v Plzni
 Správa povodia Moravy v Brne
 Správa povodia Odry v Ostrave
Na Slovensku vznikli 4 Správy povodí:
Správa povodia Dunaja v Bratislave,
prvý riaditeľ Ing. Ján Priecel
 Správa povodia Váhu v Piešťanoch,
prvý riaditeľ Ing. Bertold Miček
 Správa povodia Hrona v Banskej
Bystrici, prvý riaditeľ Ing. Ondrej Pivoluska

výstavby a rozvoja s kompetenciou
prípravy investícií vo VH i vlastnej výstavby vodných stavieb.
Zároveň boli zrušené štátne rozpočtové organizácie – KVRIS a Dunaj
– Váh, dovtedy riadené národnými výbormi. Na Správy povodí boli delimitáciou od OVHS a KVRIS prevedené všetky ich kompetencie a spravovaný majetok. Uvedené organizačné zmeny
boli čoskoro modifikované.
Dňom 1. januára 1967 sa z odborového podniku RVT Bratislava stala štátna hospodárska organizácia a od 1. januára 1969 výrobná hospodárska jednotka s názvom Vodné toky.
Ďalšou úpravou správy VH bolo zriadenie trustu podnikov s názvom Toky,
vodárne a kanalizácie.
V tom čase VH patrilo pod gesciu Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR (ďalej MLVH SSR), ktoré dňom 1.
januára 1970 z doterajších odštepných
závodov RVT – správ povodí vytvorilo
štátne hospodárske organizácie, a to:
 Povodie Dunaja, podnik pre správu
tokov, Bratislava

Na archívnej snímke z 3. júla 1965 pri Číčove práce na pretrhnutej hrádzi.

 Správa povodia Bodrogu a Hornádu
v Košiciach, prvý riaditeľ Ing. Viliam
Gallo
K RVT v Prahe a v Bratislave boli ešte
zriadené Správy vodohospodárskej
7 – 8 2016

 Povodie Váhu, podnik pre správu
tokov, Piešťany
 Povodie Hrona, podnik pre správu
tokov, Banská Bystrica
 Povodie Bodrogu a Hornádu, podnik pre správu tokov, Košice

Vodohospodársky spravodajca

Ich priamym nadriadeným orgánom sa stali Vodné toky, generálne
riaditeľstvo Bratislava. Toto GR bolo
iba do konca roka 1970 a od 1. januára 1971 sa podniky povodí vrátili znova
pod MLVH SSR.
Možno konštatovať, že riadenie VH
Ministerstvom LVH SSR počas ďalšieho

Na archívnej snímke z 3. júla 1965 pri Číčove práce
na pretrhnutej hrádzi.
Zdroj: David Ištok, TASR

Zdroj: David Ištok, TASR

obdobia, bez zásadných zmien, trvalo až do konca roka 1988, kedy vtedajšie Ministerstvo LVH a drevospracujúceho priemyslu SSR zrušilo štátne hospodárske organizácie – podniky povodí a všetky práva a povinnosti prešli
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na novozriadené štátne podniky, a to:
 Povodie Dunaja, štátny podnik, Bratislava
 Povodie Váhu, štátny podnik, Piešťany
 Povodie Hrona, štátny podnik, Banská Bystrica a
 Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny
podnik, Košice
 OBDOBIE PO ROKU 1989
Po zmene spoločenských a ekonomických pomerov po roku 1989 sa postupne začali prehlbovať rozdiely medzi jednotlivými štátnymi podnikmi
Povodí, najmä v ekonomickej oblasti.
V roku 1992 došlo k zmene v organizácii ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy SR a riadenie odvetvia VH prešlo na Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Jeho rozhodnutím, v súlade so zákonom č. 111/1990
Zb. o štátnom podniku, došlo k 1. júlu
1997 k splynutiu štyroch štátnych
podnikov do nového štátneho podni-

mechanizmu pri financovaní činnosti VH. Doterajšie štátne podniky povodí sa stali jeho organizačnými zložkami
ako odštepné závody. Prvým generálnym riaditeľom bol Ing. Dušan Palko,
prvým technicko-prevádzkovým riaditeľom bol Ing. Ladislav Podkonický
a prvým ekonomickým riaditeľom bol
Ing. Štefan Borušovič.
V súvislosti s implementáciou Rámcovej smernice EÚ o vode v podmienkach SR s účinnosťou od 1. 5. 2004
sa spomínané odštepné závody zrušili a vznikli nové pod názvom OZ Bratislava, OZ Piešťany, OZ Banská Bystrica
a OZ Košice. Namiesto tzv. územných
závodov sa zriadili správy čiastkových
hydrologických povodí. V súčasnosti
je odvetvie VH riadené Ministerstvom
životného prostredia SR.
ZÁVER
Príspevok mal za cieľ vrátiť sa do minulosti a priblížiť čitateľovi historický
vývoj organizácie a riadenia odvetvia

Situácia prietrží dunajských hrádzí - zaplavené územie .

ku s názvom Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.
Účelom tejto zmeny bolo zabezpečenie jednotného štandardu vodohospodárskej činnosti s dôrazom na využitie už vybudovanej materiálno –
technickej základne a kvalifikovaného ľudského potenciálu. Rovnako aj
vytvorenie funkčného ekonomického

Zdroj: David Ištok, TASR

VH, najmä po roku 1966, kedy vznikla jej novodobá, možno povedať moderná formácia. Chce tiež pripomenúť hektické udalosti spred polstoročia, kedy katastrofálna dunajská povodeň 1965 spôsobila obrovské zdesenie
a nesmierne utrpenie postihnutého
obyvateľstva Žitného ostrova. Došlo
k evakuácii 54 tisíc ľudí zo 46 obcí a 3
osád a mesto Kolárovo počas 4 mesia-

Použitá literatúra
[1] Dunajovec, J. 1995: Dráma na kilometri 1801
[2] Macura, L. 1966: Úpravy tokov
[3] Novák, L. 2016: Padesát let podniků Povodí, Vodní hospodářství,
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cov zažívalo najkrušnejšie časy. Zatopených bolo takmer 100 tisíc ha. Prejavila sa ohromná spolupatričnosť
a súcitná pomoc postihnutým v rám-

Práce pri zahatávaní prietrže hrádze v Čičove.
Zdroj: David Ištok, TASR

ci celorepublikovej akcie Republika
juhu. Nasadených bolo okolo 11 tisíc vojakov, takmer 50 tisíc civilov, veľké množstvo dopravných prostriedkov
a mechanizmov z celej ČSSR.
Za zmienku stojí skutočnosť, že udalosť nebola spočiatku centrom záujmu štátu a médiá v tom čase venovali viacej pozornosti práve prebiehajúcej spartakiáde v Prahe. Osobitnú zásluhu o autentické podanie svedectva
o jej priebehu treba pripísať Jozefovi
Dunajcovi, nášmu významnému publicistovi a novinárovi, ktorý ju mimoriadne emocionálne zdokumentoval
vo svojej knihe Dráma na kilometri
1 801. Vyzdvihol a ocenil v nej činnosť
viacerých aktívnych účastníkov pri výkone záchranných a zabezpečovacích
prác. Medzi nimi Ing. Jozefa Füryho,
v tom čase pracovníka OVHS v Šamoríne, Tibora Gála, hrádzneho v km 1 801,
ďalej známych potápačov Jozefa Jambora a Pavla Kučeru, Ing. Zdenka Líšku, Remžíka, Ing. Pavla Horného, ktorý
práce riadil, Ing. Júliusa Knišku, Jána Šimúna a napokon prof. Petra Danišoviča, najvýznamnejšiu osobnosť prípravy koncepcie výstavby vodných diel
na Dunaji.

2016, ročník 66, č. 3
[4] Ministerstvo pôdohospodárstva SR: právne nástupníctvo, 23.7.1997
[5] Banas, J., Bitara, E., Jambor, J., Rakšányi, B., 1996, Váh – rieka, ktorá
spája
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Povodie Hrona v kontexte polstoročia
vzniku podnikov Povodí na Slovensku
Ing. Rybár Martin, Ing. Podkonický Ladislav
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Banská Bystrica

Pri tomto krátkom exkurze je potrebné vrátiť sa trochu hlbšie do histórie. Pri vzniku Československej republiky v roku 1918 bolo uplatňovanie zákonov v jednotlivých častiach bývalej
monarchie rôzne, pričom niektoré časti Uhorského vodného zákona s doplnkami a predpismi platili na Slovensku
až do roku 1955, keď bol prijatý Zákon
č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve. Zákonom č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu vzniklo v Československej republike 11 nových krajov,
ktoré sa členili na 109 okresov, v Čechách 7 krajov a 76 okresov, na Slovensku 4 kraje a 33 okresov.
Zmenilo sa aj organizačné usporiadanie vodného hospodárstva. Vznikli Krajské vodohospodárske rozvojové
a investičné strediská (KVRIS) a Okresné vodohospodárske správy, ktoré
mali za úlohu riešiť problematiku vodovodov a kanalizácií ako aj vodných
tokov.
Zdrojov nebolo veľa a v skromných
podmienkach bolo prednostne riešené zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou.
Onedlho život ukázal, že voda administratívne hranice neuznáva. Pri rozsiahlych povodniach na Dunaji v júni
1965 došlo k pretrhnutiu ochranných
hrádzí Dunaja pri Patinciach a Číčove. Bolo zaplavené územie o rozlohe
72 000 ha, zničená celá úroda, zahynulo
množstvo hospodárskych zvierat, úplne bolo zničených 3 910 domov a ďalších 5 000 bolo značne poškodených.
Zaplavené a poškodené boli cesty a železnice, 43 000 obyvateľov bolo evakuovaných, znečistili sa prakticky všetky
studne na pitnú vodu. Výška škôd bola
vyčíslená na 4 mld. Kčs. Vodohospodárski odborníci dokázali obdivuhodným
spôsobom a v najkratšom možnom
čase prietrže na veľtoku uzavrieť a zabrániť tak ďalším nevyčísliteľným škodám. Ukázalo sa však, že odstraňovanie
7 – 8 2016

škôd na vodohospodárskych zariadeniach, ale hlavne plánovanie a príprava preventívnych vodohospodárskych
opatrení podľa administratívnych hraníc sa uspokojivo robiť nedá. Vodohospodárske procesy potrebovali plánovanie a riadenie na báze hydrologických
celkov – povodí.
Na Slovensku došlo k vytvoreniu
oborového podniku Riaditeľstva vodných tokov v Bratislave ku dňu 1. 7.
1966 a štyri Správy povodí organizované podľa čiastkových povodí významných tokov, ktoré mali formu odštepných závodov:
Správa povodia Dunaja v Bratislave
– riaditeľ Ing. Ján Priecel
Správa povodia Váhu v Piešťanoch –
riaditeľ Ing. Bertold Miček
Správa povodia Hrona v Banskej
Bystrici – riaditeľ Ing. Ondrej Pivoluska
Správa povodia Bodrogu a Hornádu
v Košiciach – riaditeľ Ing. Viliam Gallo
Organizačnými zmenami v roku
1968 sa Správy povodí zmenili na podniky pre správu tokov riadené oborovým riaditeľstvom v Bratislave, ktoré
bolo k 1. 1. 1971 zrušené a podniky Povodí prešli pod priame riadenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR v Bratislave.
Legislatívne prostredie a jeho vývoj,
náplň činnosti, problematika vytvárania personálnej a materiálnej základne, financovania, investičnej výstavby,
prevádzky na vodných tokoch a nádržiach, riešenia množstva povodňových
situácií – skrátka celý život podnikov
Povodí v Čechách i na Slovensku bol
rámcovo identický, ale v podrobnostiach vodohospodárskej problematiky
a jej riešení v každom podniku špecifický, v závislostiach od daných hydrologických podmienok, súvisiacich spoločenských požiadaviek na vodu a povodňovú ochranu území.
V takýchto podmienkach, zo štyroch vzniknutých subjektov na Sloven-
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sku, najskromnejších, sa začali napĺňať
ciele, ktoré dostal podnik Povodie Hrona do vienka pri svojom založení. Správu tokov v čiastkových povodiach Hrona, Ipľa a Slanej. Išlo o povodia s najnižšou mierou úprav odtokových pomerov na jednej strane, na strane druhej
o územia s dlhoročnou a bohatou tradíciou vodohospodárskych stavieb,
ukazujúcich príklady cieľavedomého
hospodárenia s vodou a jej využívania.
Žijúcim dokladom sú dodnes zachované pozoruhodné vodohospodárske
diela, či už energetické vodné stavby
na Starohorskom potoku (doskové členené priehrady Ambursenovho typu
Motyčky, Jelenec, vodné elektrárne
Jelenec, Staré Hory, privádzače vedené takmer po vrstevniciach), klauzúry
v lokalitách s intenzívnou ťažbou dreva (Hrončok, Bacúch, Závadka nad Hronom) a tajchy v okolí Banskej Štiavnice (na prelome 19. a 20. storočia okolo
60 vodných nádrží) obdivované pre ich
technickú dômyselnosť dodnes.
Nevybudovaná technická základňa
na ploche územia viac ako 12 tisíc km2,
1 927 km vodohospodársky významných tokov, z ktorých bolo len 277 km
upravených, 113 km ochranných hrádzí, 4 vodné nádrže, majetok v celkovej
hodnote 508 miliónov Kčs. Toto sú čísla s ktorými začínalo písať históriu Povodia Hrona prvých 128 zakladajúcich
pracovníkov. Vo väčšine išlo o zamestnancov delimitovaných z okresných
vodohospodárskych správ a KVRIS
Banská Bystrica.
Od 1. 1. 1969 začína fungovanie samostatného podniku Povodie Hrona, podnik pre správu tokov Banská Bystrica, do 31. 12. 1970 riadeného Riaditeľstvom vodných tokov
v Bratislave, od 1. 1. 1971 priamo Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva. Od 1. 1. 1989 bol v zmysle zákona č. 88/1988 založený štátny podnik Povodie Hrona š. p. Banská
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Bystrica, ktorému bol Uznesením vlády
SR č. 262/1990 určený charakter štátneho podniku na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov s účinnosťou
od 1. 7. 1990. V septembri 1992 po reorganizácii a zrušení MLVH SR bol podnik riadený Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR,
po predchádzajúcom zrušení Štátnej
melioračnej správy a prevode jej majetku na Slovenský pozemkový fond,
v roku 1993 bola rozšírená činnosť
podnikov Povodí aj o správu a prevádzku drobných vodných tokov, závlahových a odvodňovacích stavieb.
Do konca roku 1989 podniky povodí fungovali ako štátne podniky. V nových politicko-spoločenských podmienkach, prinášajúcich zásadné zmeny legislatívy v ekonomickej oblasti súvisiace predovšetkým s prechodom
na trhové hospodárstvo prestali byť
postupne akceptované špecifické nástroje financovania podnikov povodí
založené na uplatňovaní rozdielností vyplývajúcich z polohovej renty
na úrovni štátneho rozpočtu (intervencie k cenám povrchovej vody, redistribúcia odpisov, zisku a podobne). Dva
podniky povodí, Povodie Dunaja a Povodie Hrona sa začali dostávať do straty. Analyzovalo sa viacero variantných
riešení vzniknutej situácie. Nakoniec
vtedajší minister pôdohospodárstva
Ing. Peter Baco rozhodol s účinnosťou
od 1. 7. 1997 o zriadení Slovenského
vodohospodárskeho podniku so sídlom v Banskej Štiavnici (SVP š. p.) a to
splynutím dovtedajších podnikov povodí, z ktorých sa stali odštepné závody. Generálnym riaditeľom bol menovaný Ing. Dušan Palko, ekonomickým riaditeľom Ing. Štefan Borušovič
a technicko-prevádzkovým riaditeľom
Ing. Ladislav Podkonický. Riaditeľom
OZ Povodie Dunaja sa stal Ing. Jozef
Janovický, OZ Povodie Váhu Ing. Jozef Banas, OZ Povodie Hrona Ing. Ján
Munkáči, OZ Povodie Bodrogu a Hornádu Ing. Aleš Mazáč. Postupom času
došlo k mnohým personálnym zmenám, z názvu Odštepných závodov
boli odstránené názvy čiastkových povodí, ale pôvodná organizačná štruktúra je zachovaná až do súčasnosti, pričom podnik je od decembra 2003 riadený Ministerstvom životného prostredia SR. Toľko legislatívny rámec.
Ako vyzerala technická stránka podniku?
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Najkomplexnejšie sa riešili odtokové pomery v povodí Ipľa, sústavou vodohospodárskych úprav a vybudovaných hatí v spolupráci s vodohospodárskymi organizáciami v Maďarsku.
Vodohospodárske úpravy Ipľa sa realizovali od roku 1966 na základe štúdie
prijatej v Slovensko-maďarskej komisii pre hraničné vody. Vzhľadom na iné
priority v predchádzajúcich obdobiach
sa úpravy Ipľa nerealizovali komplexne. Navrhované riešenie sa rozdelilo
do dvoch etáp.
Prvá etapa realizovaná v rokoch
1975 – 1987 pozostávala z úpravy smerových pomerov samotného koryta
s kapacitou na 1-ročnú vodu a ochranných hrádzí na 100-ročnú vodu s prihliadnutím na dodržanie jeho smerových pomerov, pričom však došlo k zasypaniu prevažnej väčšiny pôvodných
meandrujúcich ramien toku.
V druhej etape prác 1987 – 2001 sa
pristúpilo k výstavbe hatí a čerpacích
staníc za účelom úpravy režimu podzemných vôd a možnosti zabezpečenia závlah priľahlých poľnohospodárskych pozemkov. Z deviatich plánovaných hatí bolo vybudovaných slovenskou stranou 7 (z toho 5 na spoločnom
hraničnom úseku, 2 na slovenskom
území). Boli vybudované hate a čerpacie stanice (ČS) Malé Kosihy, Bielovce –
ČS, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Vyškovce nad Ipľom, Šahy, Veľká Ves nad Ipľom a Balog nad Ipľom.
Pokiaľ sa v budúcnosti potvrdí potreba dobudovania celej vodohospodárskej sústavy, bude potrebné zrealizovať hate a ČS v lokalitách Salka (Ipolyszalka), Chľaba (Helenba) a hať Bielovce (Ipolybéli).
Postupne sa začali budovať vodné
nádrže. Prioritou boli nádrže pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
Hriňová (1965), Klenovec (1973), Málinec (1993) a viacúčelové vodné nádrže
slúžiace pre potreby priemyslu, poľnohospodárstva, ochranu pred povodňami, ale aj rekreáciu a rybolov. Po roku
1966 boli uvedené do prevádzky VS:
Bátovce (1968), Miková (1969), Ružiná,
Mýtna (1974), Teplý Vrch (1981), Ľuboreč (1987), Gemerský Jablonec (1988),
Nenince (1993), Krupina (1993).
Zatiaľ poslednou vodnou stavbou
vybudovanou priamo na rieke Hron je
VS Veľké Kozmálovce (1988), zabezpečujúca potreby vody pre JE Mochovce,
ale aj minimálne bilančné prietoky pod
VS a závlahy na dolnom Hrone.

V návrhoch pretrváva aktuálna, mediálne známa VS Slatinka, ktorá by s istotou vedela v budúcnosti vyriešiť
mnohé problémy očakávané v krajine
v súvislosti s klimatickou zmenou.
Osobitnou kapitolou sú historické
vodné nádrže v okolí Banskej Štiavnice,
zapísané v decembri 1993 do zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Nádrže
boli postupne delimitované do správy
vodného hospodárstva od roku 1983,
kedy bolo prevzatých do správy Povodia Hrona prvých sedem nádrží, ďalších
štrnásť vodných diel bolo delimitovaných v roku 1985 a postupne pribúdajú ďalšie, z pohľadu vodohospodárskeho menej významné.
Od roku 1985 boli postupne zabezpečované a zrealizované rekonštrukčné práce a opravy na väčšine spravovaných historických priehrad. Viaceré
riešenia boli a sú považované z hľadiska priehradného staviteľstva za unikátne. Za zmienku stojí minimálne rekonštrukcia VS Rozgrund, považovaná dodnes za jednu z najodvážnejších
konštrukcií zemných priehrad na svete, ale aj VS Belianska a určite aj mnohé ďalšie.
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti
pri správe a údržbe tokov sú práce súvisiace s opravami a údržbou ako upravených, tak aj neupravených častí vodných tokov.
Systematicky sú vykonávané tzv.
cyklické práce spočívajúce v pravidelnej kosbe trvalých trávnych porastov,
údržbe a obnove brehovej vegetácie, odstraňovaní spadnutých stromov
z korýt tokov, čistenie priesakových
kanálov, údržby a opravy ochranných
hrádzí atď.
Pre bezpečnosť vodných stavieb je
nevyhnutné vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu. Tento je
vykonávaný jednak pracovníkmi poverenej organizácie – VV Bratislava, ako aj
vlastnými pracovníkmi.
Historicky bolo na spravovanom
území zaznamenaných množstvo povodní, avšak októbrovú povodeň
z roku 1974 možno považovať za katastrofálnu.
Z dôvodu dlhodobých intenzívnych
zrážok na mnohých vodných tokoch
začalo dochádzať k nekontrolovateľnému vybrežovaniu vôd. Na Hrone v Banskej Bystrici bol dosiahnutý kulminačný stav 494 cm dňa 22. 10. 1974 hodnotený ako 1000-ročná voda, v Brehoch pri 460 cm ako 800-ročná voda.
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Podobná situácia vznikla aj na tokoch
Slaná, Rimava, Turiec, Muráň, Štítnik.
Táto povodeň poukázala na nevyhnutnú potrebu budovania ochranných
systémov na vodných tokoch, opatrení
na ochranu miest, obcí a poľnohospodárskej pôdy. Mnohé úpravy tokov sa
podarilo zrealizovať. Doteraz však absentuje dostatočný priestor akumulačných priestorov v povodiach, ktoré by
umožnili regulovať extrémne prietoky a uspokojivo riešili protipovodňovú
ochranu území.
Následne po povodni z roku 1974 sa
v povodí Hrona zrealizovala sústavná
korytová úprava Hrona od ústia po Kamenín, čiastkové úpravy na ochranu
intravilánov vo Zvolene a Banskej Bys-

trici a ostatných väčších miest. V povodí Slanej sa pokračovalo v sústavnej
korytovej úprave na toku Slaná od štátnych hraníc s Maďarskom po Rožňavu,
na toku Rimava po Rimavskú Sobotu,
na prítokoch Blh, Turiec, Muráňka, Štítnik, Čremošná a Gortva.
V súčasnosti je po dlhom období pripravený na realizáciu najväčší z doterajších projektov realizovaných v podmienkach OZ Banská Bystrica „Banská
Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“ v celkovej predpokladanej
čiastke na úrovni 27 mil. €.
Dôležitou súčasťou činnosti správcu
toku sú ekosystémy viazané na vodu.
V posledných rokoch vystupuje do popredia spolupráca s organizáciami

Štátnej ochrany prírody, Slovenského
rybárskeho zväzu a mnohými ďalšími.
Našou snahou zostáva zachovať jedinečné prírodné bohatstvo našich vôd
aj pre generácie, ktoré prídu po nás.
Päťdesiat rokov, veľa, či málo? V živote človeka veľa, z pohľadu histórie nepatrný zlomok. Z pohľadu života firmy stovky, či tisíce ľudských osudov spojených s každodennou prácou,
viac či menej vydarené technické diela,
ktoré dotvárajú, či pretvárajú ráz krajiny. Diela, ktoré ostávajú, aj keď mnohí,
ktorí stáli pri ich zrode, realizácii, alebo
prevádzke tu už nie sú. Všetkým patrí
naša úprimná vďaka.
Literatúra: Interné materiály SVP
š. p. OZ B. Bystrica

Premeny vodného diela Gabčíkovo
a zamestnanosť
Ing. Peter Žikavský
Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava

Štvrťstoročie z pohľadu životného cyklu vodného diela je pomerne krátky úsek, v prípade Sústavy vodných diel Gabčíkovo
– Nagymaros (SVD G-N) je to však obdobie plné udalostí tak z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych vzťahov, ako aj
technických premien tohto významného vodného diela na Slovensku.
SVD G-N je dobrým príkladom toho, ako možno v priebehu výstavby zabezpečiť zamestnanosť rádovo tisíce pracovných
miest a v procese prevádzky stovky až tisíce.
V príspevku sú tiež uvedené hlavné výzvy, ktorým musí čeliť prevádzkovateľ vodného diela Gabčíkovo v súčasnosti – najmä
príprava a realizácia generálnych opráv, ako aj samotná prevádzka v aktuálnych, zmenených ekonomických podmienkach.
ÚVOD
Takmer dvadsaťpäť rokov prevádzky
vodného diela je málo i veľa. Málo vzhľadom na projektovanú životnosť, dosť veľa
na to, aby potvrdili alebo vyvrátili obavy
ekológov a iných „odborníkov“ na sústavu vodných diel Gabčíkovo, aby sa v prevádzke preukázala vhodnosť projektovaného riešenia.
Energetické využitie Dunaja ako hraničnej rieky je možné len na základe medzinárodnej spolupráce, na základe čoho
bola v roku 1977 podpísaná s Maďarskom
Zmluva o výstavbe Sústavy vodných diel
Gabčíkovo – Nagymaros (SVD G-N). Zvolené technické riešenie si nekládlo za cieľ
len maximalizovať výnosy z výroby elektrickej energie na úseku Dunaja medzi
Bratislavou a Nagymarosom, ale sledo7 – 8 2016

valo najmä potrebu zabezpečiť efektívnu
ochranu pred povodňami a celoročné zabezpečenie plavby na tomto úseku.
Po jednostrannom prerušení prác
na SVD G-N zo strany Maďarska v roku
1989 a opakovaných pokusoch o dohodu zo strany Československa, bol ako najvhodnejší variant na uvedenie do prevádzky takmer dokončenej VE Gabčíkovo
vybraný variant C. Vďaka úsiliu budovateľov bolo vodné dielo Gabčíkovo (VDG)
úspešne uvedené do prevádzky v októbri
1992 a začalo spoľahlivo plniť všetky tri
základné funkcie pre ktoré bolo projektované. Hlasy neprajníkov o ekologických
rizikách sa ukázali ako neopodstatnené,
účelové a politicky motivované. Rozsudok MSD v Haagu, ktorý bol vynesený 25.
9. 1997 potvrdil správnosť konania Slo-
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venskej republiky (SR) ako nástupníckeho
štátu po ČSFR, potvrdil platnosť Zmluvy
z roku 1977 o budovaní SVD G-N, na medzištátnej úrovni legalizoval prevádzku
diela a zaviazal obe strany dokončiť projekt v súlade so Zmluvou z roku 1977.
1. HISTÓRIA A ETAPY VZNIKU SVD
G-N
Tok Dunaja dával prácu stovkám pracovníkov už od 18. storočia, kedy boli
v rámci rakúsko – uhorskej monarchie začaté regulačné zásahy najmä s cieľom prispôsobiť koryto Dunaja novým požiadavkám lodnej dopravy. Bol zakladaný systém hrádzí a zavlažovacie systémy pre
obmedzenie prirodzených meandrov,
vyrovnanie navigačnej línie pre plavbu
a zvýšenie ochrany pred povodňami.
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Skutočnosť, že projekt SVD G-N bol
projektovaný na viac menej umelom riečnom systéme existujúcom viac ako 200
rokov neradi uvádzajú tzv. „ekologickí
odporcovia“ vodného diela. Už pred druhou svetovou vojnou vznikli viacerá varianty výstavby elektrární v tomto úseku
Dunaja. Investičná úloha VD Nagymaros
bola spracovaná v roku 1958, spoločná
investičná úloha SVD G-N bola spracovaná v roku 1967. V máji 1976 bola v Bratislave podpísaná medzivládna dohoda
o vypracovaní spoločného zmluvného
projektu (SZP). Určoval hlavné rozmery
objektov, technické charakteristiky technologických zariadení, harmonogram výstavby.
16. septembra 1977 v Budapešti podpisujú predsedovia vlád Zmluvu medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Veľké vodohospodárske objekty mali byť v súlade so SZP
spoločným vlastníctvom oboch strán,
energetický potenciál spoločného úseku sa mal využiť rovnakým podielom
pre obe strany – elektráreň v Gabčíkove môže pracovať v špičkovom režime výlučne za predpokladu existencie nižšie položenej priehrady, Nagymaros mal vyrábať elektrinu v prietokovom režime.
V rokoch 1978 – 1989 sa podľa SZP začala výstavba stupňa Gabčíkovo, pričom
sa do prerušenia prác vykonalo na tomto
stupni asi 90 percent všetkých prác. Podľa spoločne upraveného harmonogramu
sa začali v roku 1988 práce na stupni Nagymaros.
Po jednostrannom pozastavení prác
Maďarska na SVD G-N v roku 1989 a neúspešných rokovaniach rozhodla vláda SR dňa 17. 1. 1991 o začatí príprav
dočasného riešenia, teda variantu C,
ktorý nezávisí od spolupráce s maďarskou stranou. Variant „C“ bol vyvolaný nutnosťou zabrániť erózii dna už vybudovanej zdrže a prívodného kanála do VE Gabčíkovo, ako aj súvisiacemu
vysychaniu lužných lesov v dôsledku
poklesu spodnej vody vplyvom tejto
stavby.
Dňa 18. 11. 1991 začali sa práce na výstavbe zariadení dočasného riešenia. Táto
stavba bola vykonaná v priebehu 250 dní
a pripravená na uvedenie do prevádzky
dňa 24. 10. 1992.
Prehradzovaním prirodzeného koryta Dunaja sa dňa 24. októbra 1992 o 9:55
h začalo uvádzanie stupňa Gabčíkovo
do prevádzky.
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UVÁDZANIE VÝROBNÝCH KAPACÍT
VE GABČÍKOVO DO PREVÁDZKY
Po jednostrannom zastavení plnenia
Zmluvy Maďarskom v júli 1989 sa v rokoch 1990 až 1992 preberali od dodávateľov technologické zariadenia VE Gabčíkovo tzv. „náhradným spôsobom“
na základe skúšok bez vody. Po prevzatí boli zariadenia zakonzervované a uvedené do udržiavacej prevádzky až do začiatku skúšok s vodou. Zariadenia rozvodní 110kV a 22kV VE Gabčíkovo boli
od roku 1990 v prevádzke pre potreby
zabezpečovania vlastnej spotreby stupňa Gabčíkovo.
Príprava na doskúšanie a uvádzanie
TG do prevádzky začala v júli 1992 čerpaním vody do prívodného kanála pre
„mokré skúšky“. Pri maximálnom šetrení
vodou bol stroj TG7 skúšobne prifázovaný do siete 2. 9. 1992. Zvyšok vody v kanáli postačoval na roztočenie TG8 dňa 8.
9. 1992 a zábeh ložísk.
K prehradzovaniu Dunaja došlo v plánovanom termíne 24. 10. 1992, čo umožnilo pokračovať v mokrých skúškach
od 26. 10. 1992. Vysoké tempo a pripravenosť pracovníkov a organizácií zúčastnených na výstavbe sú zrejmé i z termínov,
kedy bolo prvých päť TG prifázovaných
a následne spustených do prevádzky:
TG7 dňa 2. 9. 1992 – z vody načerpanej do kanála odskúšaná až po prifázovanie na sieť
TG4 dňa 4. 11. 1992 TG5 dňa 11. 1.
1993
TG8 dňa 24.11.1992 TG6 dňa 20. 1.
1993
Už z uvedeného, menej ako mesačného kroku uvádzania TG do prevádzky
bolo zrejmé, že projektanti i realizátori
technologickej časti vodného diela Gabčíkovo úspešne zvládli svoje poslanie.
2. ZAMESTNANOSŤ POČAS
VÝSTAVBY SVD G-N
Veľmi významným faktorom ovplyvňujúcim spôsob výstavby bola skutočnosť, že v období po druhej svetovej vojne boli na vážskej kaskáde postavené desiatky veľkých vodných elektrární, teda
existovala základňa na odborné projektové práce a realizáciu diela. Ďalším významným faktorom bolo, že v časoch
projektovania a realizácie SVD G-N bol
prístup k devízovým prostriedkom sťažený a každú požiadavku bolo nutné zdôvodniť.
V súlade s tým sa generálnym dodávateľom projektových prác stal Hydroconsult Bratislava. Už počas prípravy stavby

bola zrejmá časová náročnosť výstavby,
čo bolo zohľadnené aj pri príprave zariadení staveniska vrátane ubytovacích kapacít.
Pre stavbu vznikli tri strediská – Gabčíkovo, Horný Bar a Čilistov, ktoré umožňovali ubytovať rádovo tisíce pracovníkov. V čase vrcholenia stavebných prác
boli hlavnými dodávateľmi slovenské
firmy, kde generálnym dodávateľom bol
Hydrostav, významnú časť prác realizovali Váhostav a Doprastav. V tom čase
pracovalo na stavbe viac ako 6 000 pracovníkov. Ďalšie pracovné kapacity boli
získané využitím miestnych zdrojov, kde
napr. miestne roľnícke družstvá poskytovali vozidlá a pracovníkov na likvidáciu dočasných skládok zeminy a pod.
Technologická časť stavby zameraná na výrobu a rozvod elektriny mala obdobne dodávateľský systém zameraný
na vnútroštátne firmy, kde generálnym
dodávateľom bolo ČKD Blansko, finálnym
dodávateľom elektročasti bol Elektrovod Bratislava, dodávateľom generátorov
Škoda Plzeň a dodávateľom riadiaceho
systému boli ZPA Čakovice. Pri finišovaní
prác počet pracovníkov dodávateľských
organizácií dosahoval viac ako 500 osôb.
Uvedené počty pracovníkov pôsobili
priamo na stavbe, pri čom ďalšie stovky
pracovníkov zabezpečovali v materských
aj subdodávateľských organizáciách dodávky zariadení na stavbu.
Osobitnú kapitolu tvorí výstavba variantu „C“, kde v rekordnom čase bolo
nutné vykonať projektovú prípravu, realizáciu stavby, výrobu a montáž technologického zariadenia. Práce na stavebnej
časti boli zabezpečené vnútornými kapacitami, pre realizáciu výrobného a rozvodného zariadenia VE Čunovo sa využili
aj zahraničné dodávky. Aj v tomto období pri realizácii variantu „C“ boli požiadavky na pracovníkov rádovo tisíce pracovných miest.
3. DOBUDOVANIE A VYLEPŠENIA
TECHNICKÝCH RIEŠENÍ PROJEKTU
VDG
Po prehradení Dunaja a uvedení
do prevádzky VE Gabčíkovo pokračovali
práce na optimalizácii modifikovanej sústavy vodných diel.
 Tento proces začal v 3. a 4. mesiaci 1994 uvedením do prevádzky TG1
a TG2 MVE SVII, ktorá umožnila energeticky využiť vodu privádzanú do závlahového kanála SVII.
 V 7. a 12. mesiaci 1994 boli uvedené do prevádzky TG2 a TG1 MVE Mo-
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šoň, ktoré energeticky využívajú prietok prepúšťaný do Mošonského ramena Dunaja. Riadiaci systém umožňuje
diaľkové riadenie z VE Gabčíkovo, resp.
i VE Čunovo.
V 6. a 12. mesiaci 1995 boli do prevádzky uvedené TG2 a TG1 VE Gabčíkovo. Efektívnosť dobudovania generátorov aj pre priebežnú prevádzku
preukázali ekonomické výpočty.
V roku 1997 bola uvedená do prevádzky distribučná transformovňa 110/22
kV pri VE Gabčíkovo, ktorá slúži na pokrytie požiadaviek na odbery v lokalite.
Rok 1997 je významný spúšťaním
do prevádzky výrobných kapacít
VE Čunovo. V 8. mesiaci bolo uvedené
do prevádzky sústrojenstvo TG4 a následne ďalšie tri s celkovým výkonom
24,28 MW.
MVE Dobrohošť s výkonom 1,87 MW
energeticky využíva dotačný prietok
15 – 40 m3/s do ramennej sústavy bola
uvedená do prevádzky až v roku 2011.
Riadenie a prevádzka sú od roku 2015
realizované už s dozorne VE Gabčíkovo.
MVE Mošon II – realizácia zabezpečovaná VV š. p. bude ukončená v roku
2016, využitý bude prietok cca 20 m3/s
sa vypúšťaný do Mošonského ramena
Dunaja bez energetického využitia.

VYLEPŠENIA VÝROBNÝCH
A ROZVODNÝCH ZARIADENÍ VDG
Proces vylepšovania spoľahlivosti, ako
aj zlepšovanie funkčnosti a prevádzkových parametrov technologického zariadenia začal už pred uvedením VE Gabčíkovo do prevádzky a realizuje sa prakticky
dodnes. Je realizovaný prevažne na elektrotechnologickej časti, kde je možné realizovať inovácie bez dlhodobých odstávok. Najvýznamnejšie rekonštrukcie a vylepšenia zariadení VE Gabčíkovo od uvedenia do prevádzky sú nasledovné.
GENERÁTORY S PRÍSLUŠENSTVOM
 Zvýšené požiadavky na tuhosť vodiacich ložísk TG sú dané prítomnosťou bezenergetickej prevádzky, kedy
je voda prepúšťaná cez TG bez výroby elektriny. Preto sa po roku 1993 realizovalo zosilnenie vodiacich ložísk
generátorov aj turbín na všetkých TG
VE Gabčíkovo.
 Pre zamedzenie vzniku porúch vodiacich ložísk a zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti sústrojenstiev bol
pre všetky TG VE Gabčíkovo a neskôr
i na VE Čunovo realizovaný bezpeč7 – 8 2016

nostný vibrodiagnostický systém, ktorý kontinuálne sleduje vibrácie TG, porovnáva hodnoty chvenia s hraničnými
hodnotami pre každý režim prevádzky a v prípade zvyšovania vibrácií nad
hraničné hodnoty signalizuje a v ďalšej
etape i automaticky odstaví TG z prevádzky.
 Generátory VE Gabčíkovo boli zabezpečené systémom elektronických
ochrán GTX. Vývoj v oblasti ochrán
spôsobil, že v rokoch 1999 a 2000 boli
inovované ochrany GTX na TG8 až TG5
náhradou za systém elektronických
programovateľných ochrán REG 216
výrobcu ABB. Následne na TG1 až TG4
boli tieto nahradené ochranami Siemens v rokoch 2010 a 2011.
 Regulátory budenia a turbín VE Gabčíkovo možno označiť za spoľahlivé, avšak náročnosť zabezpečovania
náhradných dielov na opravy viedla
k prijatiu koncepcie zabezpečiť ich rekonštrukcie na TG1 až TG4, na ktorých
budú realizované generálne opravy (GO) ako na posledných. Preto boli
v roku 2010 realizované rekonštrukcie
riadiacich častí na regulátoroch budenia TG3 a TG4 a v roku 2011 výmena
kompletných regulátorov budenia aj
turbíny na TG1 a TG2 VE Gabčíkovo.
ROZVODŇA 400 KV
Zapuzdrená rozvodňa 400 kV predstavuje jedinú ucelenú časť dovezenú v rámci VE Gabčíkovo zo zahraničia. Pri uvádzaní rozvodne do prevádzky, ako aj pri vylepšovaní prevádzkových parametrov
boli realizované nasledovné kroky:
 V roku 1997 sa realizovala výmena
elektromechanických ochrán pre polia
vedení 400 kV, KSP a transformátor T
401 za elektronické ochrany ABB.
 Pre zvýšenie rozsahu manipulácií bol
doplnený odpojovač Q20, čím je možné od septembra 2003 i pozdĺžne spínanie oboch zberníc W1 a W2 vypínačom poľa KSP.
 V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia hlavného systému chránenia
rozvodne – výmena prípojnicových
ochrán.
ZLEPŠENIE ZABEZPEČENIA VLASTNEJ
SPOTREBY (VS)
Dôvodom, pre ktorý bola systému VS
od nábehu prevádzky venovaná zvýšená
pozornosť, je prítomnosť plavebnej prevádzky, pre ktorú je potrebné zabezpečiť
napájanie plavebných komôr i režim bezenergetickej prevádzky, čo viedlo k nasledovným vylepšeniam:
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 Pre zabezpečenie VS sústrojenstiev
v režime „čierneho štartu“ sa v roku
1996 realizovalo doplnenie dieselagregátu s výkonom 400 kVA, dostatočným pre spustenie TG1 a TG2 automatikou z dozorne VE Gabčíkovo.
 Bolo doplnené napájanie VS vonkajšou linkou č. 350 z iného uzla v ES SR –
z rozvodne Podunajské Biskupice
 Vytvorenie ostrovnej prevádzky na zabezpečenie VS a prietoku pre plavbu
pri dlhodobom rozpade ES SR je zabezpečované podľa prevádzkovej inštrukcie SE a.s. (PI 935-1 z 28. 10. 1998)
v súčinnosti SED Žilina a distribučnou
sústavou.
 V rokoch 2010 a 2011 bol režim „čierneho štartu“ rozšírený aj na TG3 a TG4,
pričom bolo využitie dieselagregátu rozšírené aj na napájanie obvodov
presiaknutých vôd všetkých TG a pohonov čerpacieho agregátu regulátorov TG1 až TG4. Súčasne bol zvýšený
stupeň automatizácie celého procesu
zabezpečenia VS.
RIADIACE A INFORMAČNÉ SYSTÉMY
(RIS)
Neoddeliteľnou súčasťou výroby elektrickej energie sú RIS pre riadenie technologického procesu a dispečerské riadenie. Pre VE Gabčíkovo na základe projekčného riešenia a počítačových systémov
tuzemskej výroby použiteľných v polovici osemdesiatych rokov vznikol decentralizovaný riadiaci systém, ktorého komponenty úspešne plnili svoje poslanie až
do roku 2004:
 Prvá etapa zvyšovania spoľahlivosti RIS sa realizovala už v rokoch 1989
až 1991, keď rada technických zmien
RIS na pôvodných systémoch ADT
4700 a Mikrovel viedla k podstatnému
zvýšeniu prevádzkovej spoľahlivosti
a odolnosti týchto zariadení voči poruchám.
 Prevádzka RIS preukázala potrebu
zlepšiť užívateľskú prístupnosť niektorých komponentov systému, ako
aj nutnosť riešiť nové úlohy v rámci
modifikovaného VDG. Bola doplnená
nadstavba RIS pozostávajúca zo siete
QNX, na ktorú boli pripojené stanice
na báze PC – inteligentný panel operátora, nadstavba skupinového regulátora, PC s diagnostickými funkciami
a PC pre SW umožnilo údržbu a rozvíjanie software.
 Rozsiahla rekonštrukcia ASRTP začala
v roku 1999 náhradou procesných staníc skupinového regulátora systémom
na báze prvkov ABB. Informačný panel
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sekvenčného automatu v strojovni bol
nahradený samostatným počítačom
AWS s dotykovou LCD obrazovkou,
ktorý umožnil prehľadným spôsobom
sprístupniť snímané údaje, poruchovú signalizáciu, algoritmy spúšťacieho
a odstavovacieho pochodu pre pracovníkov obsluhy a údržby pri revíziách a opravách.
 Nová etapa rekonštrukcie RIS nastala
v roku 2014 inováciou skupinovej regulácie a komunikácií pre riadenie výroby na báze komponentov SAT. Táto
etapa pokračovala pri prechode riadenia výroby VDG z dispečingu obchodu a riadenia výroby VV š. p. v Žiline od 3/2015, keď sa RIS VE Gabčíkovo
doplnil o terminál dispečerského riadenia.
4. ZAMESTNANOSŤ PO UVEDENÍ
SVD G-N DO PREVÁDZKY
Koncepcia prevádzkovania SVD G-N
podľa SZP je založená na národných
prevádzkovateľoch vodohospodárskej
a energetickej časti na slovenskej i maďarskej strane. V súčasnosti už obe tieto
funkcie na slovenskej strane zabezpečuje
VV š. p., aj keď cesta k tomuto stavu bola
sprevádzaná súdnymi spormi a finálny
stav bol dosiahnutý až v treťom mesiaci
2015.
Pri začatí prevádzky VE Gabčíkovo bolo právom prevádzkových organizácií prevziať do pracovného pomeru pre prevádzku pracovníkov z lokality, ktorí sa osvedčili pri investičnej výstavbe SVD G-N. U prevádzkovateľa
energetickej časti sa bol tento princíp
zohľadnený už pri výbere pracovníkov
do vedúcich funkcií pre investičnú výstavbu. Tak sa stalo, že vedúci pracovníci investičnej výstavby prijatí v roku
1986:
 riadili proces prípravy a realizácie
technických riešení SVD G-N na svojich technologických častiach,
 od septembra roku 1989 zabezpečovali a riadili školenia všetkých prijatých
pracovníkov svojich oddelení v súlade
so zaškolovacími plánmi ktoré si pripravili,
 od roku 1990 zabezpečovali prevádzku rozvodní 110kV, 22kV a vlastnej
spotreby 0,4kV,
 preberali od dodávateľov zariadenia
po náhradnom odskúšaní a dohliadali na ich zakonzervovanie,
 v roku 1992 a neskôr zabezpečovali
doskúšanie TG a rozvodní VE Gabčíkovo, ich uvedenie do prevádzky a prevádzku,
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 po roku 1992 koordinovali aj investičné činnosti na dobudovaní modifikovanej SVD G-N – dobudovanie MVE
Gabčíkovo, MVE Mošon a VE Čunovo.
Aj keď je to neobvyklé, títo pracovníci s výnimkou prirodzených odchodov
do dôchodku prevádzkujú VE Gabčíkovo dodnes, a v súčasnosti pripravujú GO
technologického zariadenia modifikovanej SVD G-N.
Z hľadiska počtu pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku a údržbu SVD
G-N možno hovoriť na vodohospodárskej časti rádovo o stovkách pracovníkov
a na energetickej časti o cca 90 pracovníkoch. K miernemu poklesu v rozsahu
do 10 % došlo z dôvodu outsourcovania
časti činností na externých dodávateľov,
napr. strážna služba, starostlivosť o telekomunikácie, upratovanie.
5. RIADENIE PREVÁDZKY
A VÝROBY ENERGIE V AKTUÁLNOM
EKONOMICKOM PROSTREDÍ
Prevádzku VDG možno rozdeliť
do troch oblastí – riadenie prietokov cez
VDG, riadenie výroby elektrickej energie a riadenie plavebnej prevádzky. Koordinácia prevádzkovateľov VDG je zabezpečená pravidlami definovanými
v „Dočasnom manipulačnom poriadku VD Gabčíkovo“ (DMP), ktorý sa aktualizuje po uplynutí doby jeho platnosti, resp. pri vzniku potreby úprav. Sú
v ňom uvedené základné pravidlá spolupráce prevádzkovateľov VDG pre riešenie normálnych i mimoriadnych prevádzkových stavov. Zmeny koncepcie
riadenia výroby elektriny VDG od uvedenia do prevádzky možno charakterizovať nasledovne:
 Pôvodná koncepcia riadenia prevádzky SVD G-N bola rozpracovaná v Technickom projekte riadenia z roku 1988,
ktorý odsúhlasila slovenská i maďarská
strana. Podľa neho by si štátne energetické dispečingy Slovenska i Maďarska
definovali požiadavky na denný diagram výroby a automatizovaný dispečerský systém riadenia umiestnený vo
VE Gabčíkovo na základe uvedených
požiadaviek, prietokov a VH odberov
vypočítal optimálny denný diagram
výroby a prietokov v špičkovom režime prevádzky podľa ceny elektriny v plánovanom cykle. Táto príprava
prevádzky sa vzťahovala na všetky objekty SVD G-N, teda vrátane VE Gabčíkovo i VE Nagymaros.
 Vybudovaním VDG na území Slovenska došlo k zmenám v koncepcii ria-

denia prevádzky. Nevybudovaním
spodného stupňa Nagymaros sa z regulačnej VE Gabčíkovo, ktorá pracuje
s denným vyrovnaním prietokov stala VE prietočná, pri ktorej regulačné
funkcie je možné plniť len obmedzene v závislosti od aktuálneho prietoku v Dunaji. Funkcie prípravy, riadenia a vyhodnotenia energetickej prevádzky boli presunuté z VE Gabčíkovo do dispečingu VE v Trenčíne, ktorý
už bol pre tieto činnosti technicky aj
personálne vybavený. K zmene došlo i v DMP, kde zodpovedným za riadenie prietokov cez objekty VD Gabčíkovo sa stal VH dispečing Gabčíkovo
i pri normálnych prietokoch. Prioritou
tejto etapy prevádzkovania bolo využiť všetku vodu na výrobu elektrickej
energie a poskytovanie podporných
služieb pre ES SR v maximálnom rozsahu, vrátane využitia určeného rozpätia hornej hladiny v zdrži na regulačné
účely.
 VV š. p. prevzatím funkcií prevádzkovateľa SVD G-N zabezpečuje od 3/2015 aj
činnosti riadenia výroby elektriny, ktoré sa realizujú z dispečingu obchodu
a riadenia výroby v Žiline. Je vybavený systémom ROVE s potrebnými SW
nástrojmi pre obchodovanie s elektrinou na burze, čím optimalizuje výnosy
s výroby elektriny.
Od uvedenia do prevádzky v roku
1992 nastali výrazné zmeny aj v energetickej sústave Slovenskej republiky
(ES SR). Popri prechode obchodovania
na burzu s elektrinou nastal mimoriadny rozvoj obnoviteľných zdrojov elektriny najmä z dôvodu dotácií z fondov Európskej únie na budovanie a zvýhodnené výkupné ceny vyrobenej elektriny. Dopady sú i na prevádzkovateľa prenosovej
sústavy SR, keď sa objavujú vplyvom veterných a solárnych zdrojov neplánované
vysoké tranzitné toky v ES SR.
Tento stav má prirodzene vplyv
i na obchodnú stránku výroby elektriny
vo VE Gabčíkovo. Za posledných cca päť
rokov klesla výkupná cena elektriny o 50
až 60 %, čo je už citeľné na výnosoch
z predaja elektriny. Aj keď došlo k poklesu cien elektrickej energie a VDG neprodukuje také množstvo a takej kvalitnej elektrickej energie, ako v prípade dobudovania celej sústavy podľa pôvodnej
zmluvy z roku 1977, aj náhradné riešenie
prostredníctvom „variantu C” prinieslo Slovensku výrazný profit. „Náhradné riešenie v hrubých číslach aj s úrokmi
za pôžičku stálo 20 miliárd slovenských
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korún. Takmer 50 mld. kWh elektrickej
energie vyrobenej vo vodnej elektrárni
s pomocnými službami prinieslo do 20.
výročia prevádzky najmenej 60 miliárd
korún,” konštatuje Július Binder.
6. PRÍPRAVA GO A AKTUÁLNE
POŽIADAVKY ENERGETIKY
SLOVENSKA
Z údajov uvedených v úvode príspevku je zrejmé, že proces vylepšovania technologickej časti výrobných
a rozvodných zariadení pokračuje kontinuálne od uvedenia VDG do prevádzky. Naproti tomu zásadnejšie vylepšenia
strojnotechnologickej časti sú spojené
s dlhodobými odstávkami, na čo sa vytvára priestor pri GO.
Povinnosť VV š. p. ako prevádzkovateľa a správcu majetku SVD G-N je zabezpečovať všetky druhy plánovaných a neplánovaných opráv vrátane realizácie GO.
Cieľom je vyšpecifikovať cca 80 % rozsahu prác GO vrátane odpovedajúceho rozsahu vylepšení, ktoré by umožňovali predĺženie životnosti a cyklov medzi GO pre
limitujúce časti TG, zlepšenie parametrov
prevádzky a podobne.
Pre GO VE Gabčíkovo je už pripravená značná časť Technických špecifikácií
pri zohľadnení cieľa, aby pri realizácii GO
bol akceptovaný technický vývoj porovnateľných zariadení vo svete.
Zvýšením tranzitných tokov do Maďarska cez hraničnú rozvodňu 400kV
VE Gabčíkovo sa tieto dostali na hranicu
technických parametrov rozvodne. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR začal realizáciu vonkajšej Spínacej stanice 400kV v Gabčíkove, ktorá je navrhnutá na zaústenie ďalších vedení 400kV
aj na prevzatie funkcií hraničnej rozvodne pri tranzitoch do Maďarska. Vzhľadom

na to, že dochádza k zmene technického
riešenia projektu SVD G-N, je nutné túto
zmenu prerokovať aj z maďarskou stranou. To je dôvodom, pre ktorý je odsúhlasená len prvá etapa budovania Spínacej stanice 400kV – jej zaústenie len
do vedenia 400kV do rozvodne Podunajské Biskupice.
Uvedená zmena sústavy 400 kV v uzle
Gabčíkovo, ako aj optimalizácia požiadaviek na vyvedenie výkonu z výroby
VE Gabčíkovo budú zohľadnené aj pri
spracovaní Technických špecifikácií GO
rozvodne 400kV.
Realizácia GO výrobných a rozvodných zariadení SVD G-N predstavuje
značný rozsah dodávateľských prác, nakoľko sa jedná o práce na stavebnej aj
energetickej časti SVD G-N, ktoré už boli
na stavebnej časti začaté a ich trvanie sa
predpokladá na cca 10 rokov. Predpokladaný počet pracovníkov zabezpečujúcich
GO na mieste zariadení možno odhadovať rádovo v stovkách, pri čom ďalšie práce budú zabezpečované vo výrobných
závodoch dodávateľov. Bolo by na škodu
Slovenskej republiky pri realizácii týchto prác GO nevyžadovať pri obstarávaní
účasť dohodnutého percenta pracovníkov zo Slovenska.
ZÁVER
Záverom tohto príspevku je potrebné poukázať na to, čo na vodnom diele
Gabčíkovo nepodlieha premenám. Je to
skutočnosť, že tento ekologický obnoviteľný zdroj elektrickej energie trvalo produkuje cca 10 % energie spotrebovanej
na Slovensku a spoľahlivo plní systémové služby v energetickej sústave, čo má
nepochybne priaznivý vplyv i na ekonomiku Slovenskej republiky. Súčasne zabezpečuje lepšie parametre plavebnej

prevádzky i významné vodohospodárske funkcie v dotknutej lokalite Dunaja.
Dnes je možné konštatovať, že už nie je
potrebné vysvetľovať odporcom vodného diela, že je to ekologické dielo, nakoľko SVD G-N na území Slovenska sa už obhajuje samo.
Uplynulé takmer 24 ročné obdobie
prevádzkovania dokázalo, že výrobné
a rozvodné zariadenia sú stabilizujúcim
prvkom SVD G-N. Za bezproblémovou
prevádzkou je aj skutočnosť, že pracovníci ktorí zabezpečovali riadenie investičných činností počas výstavby technologickej časti VDG boli vybraní tak, aby
následne prešli do prevádzky a zabezpečovali aj riadenie prevádzky a údržby
výrobných a rozvodných zariadení VDG.
Tak ako v minulosti aj v súčasnom období
a pri realizácii GO je SVD G-N významným
prvkom zvyšujúcim zamestnanosť najmä
na južnom Slovensku.
Poslednou skutočnosťou, na ktorú
chceme upozorniť je fakt, že tento príspevok poukazuje na zmeny najmä v technologickej časti SVD G-N. Je zrejmé, že bezproblémová prevádzka technologickej
časti je podmienená spoľahlivou prevádzkou a realizáciou činností na vodohospodárskej časti VDG. Je len na škodu veci, že
súčasná legislatíva Slovenska a Európskej
únie nezaraďuje vodné elektrárne nad 10
MW do kategórie obnoviteľných ekologických zdrojov, aj keď okrem samotnej
výroby elektriny zabezpečujú aj významné regulačné funkcie pre energetickú sústavu Slovenska.
Čo sa týka zamestnanosti, osadenstvo
prevádzky je prevažne z blízkeho okolia.
Do budúcnosti je potrebné pripraviť mladých odborníkov, ktorí budú postupne
nahrádzať odchádzajúcich do zaslúženého dôchodku.

Miki Fekete

PhDr. Peter Gossányi

Humor
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Zaznamenali sme

Konferencia „PITNÁ VODA 2016“, Tábor, ČR
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS

V dňoch 23. – 26. 5. 2016 sa opäť
v hoteli Dvořák v juhočeskom meste
Tábor konala konferencia „Pitná voda
2016“, ktorá bola už 13. pokračovaním konferencií „Pitná voda z údolních
nádrží“.
Hlavným organizátorom konferencie bola už tradične firma W&ET
Team, České Budějovice. Na organizácii konferencie sa ďalej podieľali: ČSAVE – Československá asociace vodárenských expertů, Envi-Pur, s.r.o., Pra-

predstavovali zástupcovia prevádzkových spoločností (98) a dodávateľských firiem (65).
Konferencia bola určená prevádzkovateľom a vlastníkom úpravní vôd, pracovníkom podnikov Povodí, pracovníkom z odboru hygieny, chémie a technológie vody, limnológie, zdravotného inžinierstva, hydrotechniky, ďalej
pracovníkom projektových a konzultačných organizácií a orgánom štátnej správy a samosprávy miest a obcí

Ing. Jana Buchlovičová predsedá sekcii

ha, VodaTím s.r.o., Bratislava, PVK, a.s.
– Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
VAS, a.s. – Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, Sweco Hydroprojekt
a.s., Praha, SčVK, a.s. – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, SMP
CZ, a.s., Praha, Česká limnologická společnost, z.s., ČVTVHS – Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s. a SVHS – Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS.
Konferencie sa zúčastnilo 241 účastníkov, z toho 26 zahraničných (23 zo
Slovenska). Podstatnú časť účastníkov
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i ďalším, ktorých sa problematika pitnej vody dotýka. Venovala sa celej šírke
problematiky pitnej vody. Vedľa vzájomných vzťahov medzi technológiami
úpravy pitnej vody a procesmi prebiehajúcimi v údolných nádržiach, tokoch
a ich povodiach, konferencia zahrňovala tiež technológie úpravy podzemnej vody a problematiku hygieny pitnej vody. Vzhľadom k tomu, že kvalita
pitnej vody je závislá od mnohých prírodných, technických a organizačných
faktorov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú je žiaduce optimálne koordinovať

technologické opatrenia v úpravniach
vôd so zásahmi v nádržiach, tokoch
a v ich povodiach. K tomu je nevyhnutné vzájomné pochopenie odborníkov
rôznych disciplín, vrátane argumentovania niekedy odlišných prístupov
a snaha o spoluprácu pre dosiahnutie spoločného cieľa – kvalitnej pitnej
vody.
Konferencia
bola
zameraná
na nasledovné oblasti:
 problematika ochranných pásiem
vodných zdrojov vo vzťahu k upraviteľnosti a zabezpečenosti kvality
a množstva pitnej vody,
 procesy prebiehajúce v nádržiach,
ktoré sú významné z vodárenského
hľadiska, ich ovplyvnenie hospodárením v povodí nádrže a sezónnymi
vplyvmi na kvalitu surovej vody,
 hospodárenie a manipulácie s vodou v nádržiach z vodárenského
hľadiska, hydrodynamika nádrží,
 účinnosť rôznych technologických
procesov úpravy povrchovej a podzemnej vody vzhľadom k jednotlivým významným typom znečistenia
(zákal, huminové látky, extracelulárne organické látky, mikroznečistenie, rôzne typy organizmov a i.),
 moderné technologické postupy
úpravy vody, ich overovanie v laboratóriu či poloprevádzke a ich význam pre prax,
 hygienické požiadavky na kvalitu pitnej vody, ich plnenie a vývoj
do budúcnosti; distribúcia pitnej
vody bez chemickej dezinfekcie,
 problematika pitnej vody vo vzťahu
k aktuálnemu a budúcemu stavu legislatívy,
 dobré príklady riešení praktických
prevádzkových problémov.
Program konferencie bol rozdelený, okrem úvodnej panelovej diskusie,
do 12-tich odborných sekcií: (1) Úvod
konference a kvalita zdrojů vody, (2)
Technologické procesy úpravy vody
I, (3) Technologické procesy úpravy vody II, (4) Aktivní uhlí, sorpce,
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Podľad do konferenčnej sály

ionexy, (5) Riziková analýza ve vodárenství a její podpora, (6) Analýza vody, (7) Rekonstrukce úpraven
a její financování, (8) Rekonstrukce
úpraven a předprojektová příprava, (9) Kvalita vody v distribuční síti,
(10) Projektování úpraven, (11) Dezinfekce a kvalita vody v distribuční
síti, (12) Rekonstrukce úpraven.
Súčasťou programu bola tiež posterová sekcia, ktorá bola usporiadaná
v spolupráci s mestom Tábor a prezentácie vybraných firiem, ktoré pôsobia
v oblasti vodárenstva.
Úvodná panelová diskusia sa venovala téme „Sucho a vodní zdroje“ (23. 5. 2016). Diskutujúci poukázali na problémy, ktoré súvisia s ohrozením vodných zdrojov v súvislosti s nastávajúcimi problémami so suchom.
Na diskusii sa podieľali RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe ČR, Praha),
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (ENKI, o.
p.s., Třeboň) a RNDr. Jindřich Duras,
PhD. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň).
V stredu, 25. 5., sa po skončení prednášok a v nadväznosti na rokovanie komisie SOVAK uskutočnilo diskusné fórum s názvom: „Naše vodárenství má
problémy, aneb nalijme si čisté vody
a vína.“ V úvode diskusie vystúpili
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., MUDr. František Kožíšek, CSc. a prof. Ing. Václav
Janda, CSc., ktorý celú diskusiu moderoval. K tejto téme rezonovalo viacero problémových otázok. Je to absencia poloprevádzkových skúšok pri na7 – 8 2016

vrhovaní nových technológií, resp. pri
návrhoch rekonštrukcie úpravní vôd.
Ďalej je to potlačenie úlohy vodárenského technológa pri návrhu projektov
(najmä pri rekonštrukciách) úpravní
vôd. Mnoho prevádzkovateľov (najmä potom malí) nemá technológa vôbec, alebo len jedného, ktorý potom
„nestíha“. Pri projektoch sa často navrhujú technológie bez hlbšej znalosti podstaty chemicko-technologických
procesov, poloprevádzkových skúšok
a optimalizácie. Nie podstatnou mierou sa na tomto nepriaznivom stave
podieľa systém verejného obstarávania, kde rozhodujúcou je cena zákazky a nie kvalita. Je nevyhnutné, aby
v prvom kroku úpravne pitnej vody
navrhoval technológ, a ten aby mal
„okrúhlu pečiatku“ odbornej spôsobilosti a až v druhom kroku nastupoval
v projektovaní projektant. Projektant
naviac by mal byť spôsobilý projektovať vodárenské infraštruktúry a nie ako
je to zvykom „byť schopný“ projektovať všetko a potom to tak vyzerá.
ODBORNÝ PROGRAM
KONFERENCIE
SEKCIE PREDNÁŠOK
(1) Úvod konference a kvalita zdrojů
vody, (2) Technologické procesy úpravy vody I, (3) Technologické procesy
úpravy vody II, (4) Aktivní uhlí, sorpce, ionexy, (5) Riziková analýza ve vodárenství a její podpora, (6) Analýza

Vodohospodársky spravodajca

vody, (7) Rekonstrukce úpraven a její
financování, (8) Rekonstrukce úpraven
a předprojektová příprava, (9) Kvalita vody v distribuční síti, (10) Projektování úpraven, (11) Dezinfekce a kvalita
vody v distribuční síti, (12) Rekonstrukce úpraven.
Sekcia 1 „Úvod konference a kvalita zdrojů vody“ bola zameraná
na problematiku vodárenskej mytologie v ČR a čo z nej vyplýva; diskutovaná bola otázka „čo je dobrá pitná
voda?“, ako aj vyhodnotenie ankety
a pocta Dietrichu Maierovi, iniciátorovi tejto ankety; intenzívne bola diskutovaná problematika výskytu fosforu
v povrchových vodách a jeho dôsledky – eutrofizácia vôd, ale aj náš postoj
k tejto problematike; výskyt farmák/liečiv a ďalších látok ľudskej dennej spotreby v tokoch a nádržiach v povodí Vltavy bol diskutovanou témou; ďalej
bola prezentovaná problematika sedimentov v nádržiach SR a prístupy
k hodnoteniu ich kvality; skúsenosti
VAS, a.s. s opatrením všeobecnej povahy pri stanovení ochranných pásiem
vodných zdrojov bol ďalšou prezentovanou problematikou tejto sekcie.
Sekcia 2 „Technologické procesy
úpravy vody I“ bola tematicky zameraná na vplyv organických látok produkovaných fytoplanktónom na koaguláciu huminových látok pri úprave pitnej
vody; ďalej bol prezentovaný vplyv organických látok produkovaných fytoplanktónom na procesy úpravy vody;
príklady eliminácie extrémneho biologického oživenia z eutrófnych nádrží
boli ďalšou prezentovanou problematikou; príspevok k desiatim rokom použitia flotácie v ČR a poloprevádzkové
experimenty na modeli flotácie na ÚV
Klíčava poskytli informácie o tomto využívanom technologickom postupe pri
úprave vôd.
Sekcia 3 „Technologické procesy
úpravy vody II“ bola tematicky zameraná na prevádzkové skúsenosti s ultrafiltráciou povrchovej vody; na skúsenosti s praním zrnitej filtračnej náplne v praxi a teoretické poznatky z tejto
oblasti; ďalšou témou boli poloprevádzkové a prevádzkové skúsenosti s použitím materiálu Filtralite Mono-Multi-Fine (FMMF) pri úprave vody
a na postrehy z malých podzemných
zdrojov na českom vidieku z pohľadu
výskytu síranov a niklu vo vode.
Sekcia 4 „Aktivní uhlí, sorpce, ionexy“ bola tematicky zameraná na ad-
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sorpciu nízkomolekulárnych organických látok produkovaných fytoplanktónom na granulovanom aktívnom
uhlí; na úlohu adsorpcie na aktívnom
uhlí v súčasnom vodárenstve; na využitie rýchlotestov na malých kolonkách (RSSCT) pre výber vhodného GAU
pre konkrétnu lokalitu a kvalitu surovej
vody; ionexové a sorpčné technológie v úprave vody boli ďalšou prezentovanou problematikou; v sekcii boli
tiež prezentované praktické skúsenosti
s prevádzkou GAU filtrov na ÚV Štítary.
Sekcia 5 „Riziková analýza ve vodárenství a její podpora“ bola tematicky zameraná na novú legislatívu a jej
požiadavky na rizikovú analýzu pri výrobe pitnej vody, na aktuálny prehľad
rizikovej analýzy, resp. plánov pre zaistenie bezpečného zásobovania vodou
– obsah, výhody zavedenia, odborná
podpora a rozšírenie; prezentovaný
bol odhad nákladov na zavedenie rizikovej analýzy; diskutovanou bola tiež
problematika chlórovania vody a kvalitatívne havárie na vodovodoch v Prahe Dejviciach a Novém Boru v roku
2015; v tejto súvislosti boli prezentované prípady havárií v americkom Flinte a v České Trnové a aké to má paralely; osobitne bola prezentovaná situácia na ÚV Trnová ako ukážka čo je možné v súčasnom vodárenstve u nás (ČR)
a následné riešenie krízového stavu.
Sekcia 6 „Analýza vody“ bola zameraná na metódy testovania podpory
mikrobiálneho rastu u materiálov v styku s pitnou vodou; na revíziu normy
ISO/IEC 17025 s požiadavkami na systém manažmentu skúšobných laboratórií; na zaistenie kvality výsledkov rozborov vôd; na nové normy zavedené
do sústavy ČSN pre analýzu vody a pre
chemikálie používané pri úprave vody.
Sekcia 7 „Rekonstrukce úpraven
a její financování“ bola tematicky zameraná na podporu projektov k zlepšeniu zásobovania pitnou vodou v rámci „Operačního programu Životní prostředí ČR 2014 – 2020“; na podmienky
pre prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry projektov podporených z „Operačního programu Životní prostředí ČR 2014 – 2020“; ďalej boli
prezentované prevádzkové skúsenosti
z úpravní vôd po rekonštrukcii: ÚV Hradec Králové Orlice – prevádzkové skúsenosti 2 roky od rekonštrukcie – diskutovaná bola otázka potreby troch
separačných stupňov na tejto úpravni
– vývoj kvality surovej vody z dôvodu
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oživenia surovej vody túto potrebu potvrdzuje, ďalej sa jednalo o poznatky
zo skúšobnej prevádzky ÚV Meziboří,
zo zrekonštruovanej úpravne vody
Mostiště po skúšobnej prevádzke a výsledky prevádzok úpravní vôd po rekonštrukciách v pôsobnosti VAS Brno.
Sekcia 8 „Rekonstrukce úpraven
a předprojektová příprava“ bola tematicky zameraná na rekonštrukciu
a modernizáciu úpravne vody Plzeň –
realizáciu stavby a jej výsledky; ďalej
na modernizáciu úpravní povrchových
vôd na Slovensku – Klenovec a Málinec
a na poloprevádzkové skúšky v úpravni
vody Hriňová; sekcia sa tiež venovala predprojektovej príprave ÚV Písek, predprojektovej príprave a rekonštrukcii ÚV Holedeč; ďalej sa venovala
rekonštrukcii úpravne vody Podhradí
a predprojektovej príprave ozonizácie
na tejto úpravni; ďalej sa venovala rekonštrukcii ÚV Vimperk – predprojektová príprava a realizácia akcie a prvé
výsledky z uvedenia do skúšobnej prevádzky.
Sekcia 9 „Kvalita vody v distribuční síti“ bola, v nadväznosti na haváriu
pitnej vody v máji 2015 v Prahe Dejviciach, tematicky zameraná na možnosti využitia alternatívnych metód
pre zachytenie mikrobiologickej kontaminácie pitnej vody pri riešení výnimočných stavov, pri ktorých by bolo
možné získať rýchlu informáciu na rozdiel od bežných kultivačných postupov.
Sekcia 10 „Projektování úpraven“
bola tematicky zameraná na skúsenosti projektanta so spracovaním projektov úpravní vody, na projektovanie vodohospodárskych stavieb s využitím
3D a BIM technológie; v sekcii bola prezentovaná rekonštrukcia úpravne vody
Plzeň – príprava projektu a realizácia
z pohľadu projektanta; prezentovaný
bol vývoj požiadaviek na navrhovanie
nádrže pre výrobu a akumuláciu pitnej
vody a znalosti pôsobenia prostredia.
Sekcia 11 „Dezinfekce a kvalita
vody v distribuční síti“ bola zameraná na online metódy zisťovania kontaminácie zdrojov surovej vody a pitnej
vody v distribučných sieťach z hľadiska
bezpečnosti vody; ďalej bola prezentovaná problematika chlorečnanu ako jedeného z vedľajších produktov dezinfekcie vody chlórnanom sodným; ďalej na prevádzkové skúsenosti s výrobou chlórnanu sodného elektrolýzou
soľanky v areáli VDJ a ČS Flora; do tejto

sekcie bola zaradená aj problematika
sanácia vodovodného potrubia – metóda polyuretanového nástreku.
Sekcia 12 „Rekonstrukce úpraven“
bola tematicky zameraná na technologicko-energetický audit úpravne vody;
prezentované boli poznatky z doplnenia 1. separačného stupňa flotácie ÚV
Souš; ďalšou prezentovanou témou
bola predprojektová príprava a realizácia rekonštrukcie ÚV Monako a predprojektová príprava rekonštrukcie ÚV
Holedeč.
SEKCIA POSTEROV
V posterovej sekcii (2 postery prezentované v zborníku) boli prezentované témy zamerané na sledovanie
účinnosti filtračného materiálu DM I-65
na odstraňovanie kovov z vody; na odstraňovanie uránu z kontaminovaných vôd a na využitie AOC pre posúdenie biologickej stability pitnej vody
na úpravni vody Švařec.
Na konferencii bolo celkovo prezentovaných 56 referátov (52 z nich je
v zborníku v českom alebo slovenskom
jazyku, ktorý má rozsah 344 strán), päť
vyzvaných prednášok, 3 postery a jeden príspevok vo firemnej sekcii (firma
HUTIRA-BRNO, s.r.o.).
V rámci programu sa konferencie
zúčastnilo 9 vystavujúcich firiem (ENVI-PUR, s.r.o. – Praha, EUROWATER, spol.
s r.o. – Kolín-Sendražice, HACH LANGE s.r.o. – Praha, HECKL, s.r.o. – Kralupy
nad Vltavou, HUTIRA-BRNO, s.r.o. – Popůvky, Kemwater ProChemie s.r.o. –
Bradlec, Krohne CZ, spol. s r.o. – Brno,
LABICOM s.r.o. – Olomouc, VULKASCOT s.r.o. – Brno).
Program konferencie bol veľmi rozsiahly a priniesol ako teoretické, tak aj
praktické informácie jej účastníkom.
Každý účastník si na konferencii určite našiel svoju problematiku, informácie z ktorej bude ďalej rozvíjať vo svojej praxi.
Organizátorom patrí vďaka za zorganizovanie konferencie a vytvorenie
príjemného pracovného prostredia.
Záujemcovia o bližšie informácie
a o zborník z konferencie sa môžu
obrátiť na organizátora:
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Písecká 2, 370 11 České
Budějovice, Česká republika
e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz,
natasa@volny.cz
Foto: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
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Konferencia:
Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody –
1. pokračovanie
6. pokračovanie konferencií, Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR
27. – 28. apríl 2016, Kúpele Nový Smokovec
Ing. Jana Buchlovičová
VodaTím s. r. o.

Konferencia Nové trendy v oblasti
úpravy pitnej vody – 1. pokračovanie
nadviazala na už zrealizovaných päť
ročníkov konferencie Modernizácia
a optimalizácia úpravní vôd v SR. Nastávajúce obdobie predstavuje v rámci Slovenskej republiky výzvu, jednak
z pohľadu riadenia optimalizácie zásobovania z dostupných zdrojov vody,

výskumu a výroby. V zásade sa konferencie venujú tradičným témam, ako
sú nové postupy úpravy vody a s nimi
spojené ekonomické otázky investičných či prevádzkových nákladov.
V poslednom období sú tradičné
témy dopĺňané o témy zamerané na:
– meranie, reguláciu a automatizáciu
prevádzok úpravní vôd

Predsedníctvo konferencie.

jednak zabezpečenia zvýšenia percenta zásobovania kvalitnou pitnou vodou. Správna prax v riadení spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu sa
výrazne podieľa kvantitatívne i kvalitatívne na trvalo udržateľnom rozvoji. Kvalita, ale i efektívnosť vodohospodárskych služieb, má dopad na prakticky všetky spoločenské aktivity.
K úspešnému rozvoju všetkých aktivít optimalizácie zásobovania chce prispieť táto, ale i nasledovné konferencie, ktoré budú reagovať na aktuálnu
problematiku zásobovania kvalitnou
pitnou vodou obyvateľstva súvisiacu
i s výsledkami a poznatkami z vývoja,
7 – 8 2016

rý po ukončení konferencie vypracoval
na danú sekciu generálnu správu. Táto
správa pozostáva jednak z prednášok
z konferencie, jednak z diskusie a jednak z poznatkov z praxe.
V prvej sekcii: Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, legislatíva odzneli prednášky zástupcov MŽP SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR zamerané

Pohľad na prednášateľa.

– bezpečnosť distribuovanej vody
– zušľachťovaniu vody
– detailnejšie posudzovanie ekonomickej náročnosti a efektívnosti pri
zásobovaní vodou
– problematiku súvisiacu s rekonštrukciou vodojemov
– energetickú náročnosť rôznych
technológií.
Na konferencii „Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody“, odznelo v šiestich sekciách 28 prednášok a ďalšie tri
prednášky boli bez ústnej prezentácie
publikované v recenzovanom zborníku. Na každú sekciu bol dopredu dohodnutý generálny spravodajca, kto-

Vodohospodársky spravodajca

na Vodný zákon a Vodné plány Slovenska na roky 2016 – 2021; Vodné plány
bezpečnosti a Rozvoj verejných vodovodov a možnosti ich financovania.
Sekcia: Dezinfekcia vody –
chlórovanie áno alebo nie
Generálny spravodajca: MUDr. Jindra Holíková; RÚVZ Bratislava hlavné
mesto
Chlórovať alebo nechlórovať pitnú
vodu? To je otázka, ktorá sa v poslednej dobe dostáva do popredia záujmu
vodohospodárskych odborníkov i laickej verejnosti a dôkazom toho je i táto
sekcia konferencie.
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Niečo z histórie – s chlórovaním pitnej sa začalo už na začiatku minulého
storočia, v našich podmienkach na chlórovanej pitnej vode vyrástlo už viacero
generácií. Účelom chlórovania bolo zahubiť alebo aspoň obmedziť množenie
choroboplodných zárodkov. Pitná voda
bola totiž cestou prenosu nebezpečných infekčných ochorení, ako bol týfus, dyzentéria, cholera a rôzne infekčné hnačkové ochorenia. A v tomto svoj
účel chlórovanie iste splnilo.
Ale čo teraz? V súčasnosti je naše
prostredie kontaminované veľkým
množstvom chemických látok, ktoré sa
vyskytujú v ovzduší, vode, pôde, potravinovom reťazci a do nášho organizmu
sa dostávajú viacerými cestami vstupu – dýchaním, prehĺtaním, pokožkou

Pohľad do kongresovej sály

a sliznicami. Preto sa stále viac zamýšľame nad tým, ktoré z nich môžeme
v našom prostredí obmedziť alebo celkom vylúčiť.
Z prednesených príspevkov vyplynuli dva trendy. Jednak ide o hľadanie nových spôsobov zabezpečovania epidemiologickej bezpečnosti pitnej vody, ako je napr. UV žiarenie, prípadne aj známa ozonizácia, či
mikrofiltrácia vody. Tieto spôsoby sú
drahšie a majú jednu nevýhodu: voda
je v mieste ich pôsobenia zbavená
choroboplodných zárodkov, avšak pri
ďalšom prietoku vodovodných systémom už nie je chránená proti sekundárnej kontaminácii (neexistuje reziduálny účinok).
Sekcia: Energetická náročnosť
prevádzok ÚV a možnosť jej
znižovania
Generálny spravodajca: Ing. Hana
Potůčková, Česko-německá obchodní
a průmyslová komora
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Energetická náročnost provozu
úpraven pitných vod a možnosti jejího
snižování bylo téma, které bylo v letošním roce zařazeno do programu konference poprvé. Výrazné zdražování pitné vody pro odběratele, MŽP v České republice avizované až čtyřnásobné zvýšení cen za odběry podzemní
vody, předpokládané zvýšení poplatků za odběry povrchových vod pochopitelně vede k otázce: Jak se promítá energetická náročnost úpravy pitné
vody do její ceny pro odběratele?
Jedním ze základních technicko-ekonomických ukazatelů úpraven
vody by měla být jejich energetická náročnost.
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská
inovačná a energetická agentura,

měrně rozsáhlé diskuzi. Ukázalo se, že
organizátoři zvolili téma, které si určitě
zaslouží i další pozornost.
Sekcia: Veľmi mäkké a veľmi tvrdé
vody – negatívny vplyv na rozvody
ale aj na ľudský organizmus
Generálny spravodajca: Ing. Karol
Munka, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva
Vápnik a horčík sú stálou súčasťou podzemných a povrchových vôd,
v ktorých sa vyskytujú väčšinou ako
jednoduché dvojmocné katióny.
Pitná voda zohráva dôležitú úlohu
pri ochrane ľudského zdravia, preto sa
požiadavkám na jej kvalitu zo zdravotného hľadiska prikladá veľký význam.
Súčasné požiadavky na kvalitu pitnej

Sponzori konferencie

informovala účastníky konference
o povinnostech a možnostech, které
vyplývají na Slovensku ze zákona č.
321/2014 Z. z. o energetické efektivnosti. Přímo v zákoně je uvedeno, že
provozovatel Veřejného vodovodu
nebo Veřejné kanalizace je povinen
sledovat a vyhodnocovat energetickou náročnost provozu veřejného vodovodu nebo provozu veřejné kanalizace, každoročně do 30.
04. zaslat výsledky svého hodnocení za předcházející kalendářní rok
provozovateli monitorovacího systému energetické efektivnosti (Vyhláška MH SR č. 88/2015 Z. z., stanoví rozsah hodnocení, způsob výpočtu a hodnoty energetické účinnosti
zdrojů a rozvodů energie).
Vzhledem k tomu, že se problematika snižování energetické náročnosti
ve vodárenských společnostech teprve
začíná objevovat, není divu, že informace o požadavcích legislativy, možnosti čerpání dotací, atd., vedly k po-

vody, upravené na základe odporúčaní WHO sú založené na medicínskych
dôkazoch a vychádzajú z hodnotenia
zdravotných rizík pri akútnom i dlhodobom pôsobení, za predpokladu celoživotného príjmu pitnej vody.
Vápnik a horčík sú pre ľudské zdravie nevyhnutné. Organizmus ich nevie sám vytvoriť, preto sa musia dodávať nápojmi a potravou. Majú stanovené odporúčané denné dávky na medzinárodnej i národnej úrovni. Vápnik
je nevyhnutný pre mnohé fyziologické
funkcie organizmu, prenos nervových
vzruchov, kontrakcie svalov a ciev, zrážanlivosť krvi. Vápnik má medzi nutrientmi unikátne postavenie, s nárastom jeho obsahu a hustoty kostí lineárne klesá riziko zlomenín. Pri nedostatočnom príjme vápnika môže dôjsť
k postupnému rednutiu kostí, bolestiam kĺbov, čo môže vyústiť do osteoporózy a zvýšenej lámavosti kostí. Nedostatok vápnika je spojený so zvýšeným rizikom výskytu obličkových ka-
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meňov, hypertenzie, ochorení ciev
srdca a mozgu a inzulínovej rezistencie. Väčšina týchto ochorení aj napriek
liečbe nevedie k úplnému uzdraveniu.
Horčík je štvrtý najčastejšie sa vyskytujúci katión v ľudskom tele a druhý
najčastejšie sa vyskytujúci katión v intracelulárnych tekutinách. Je kofaktorom pre viac ako 350 bunkových enzýmov, ktoré sú nevyhnutné v energetickom metabolizme. Nevyhnutný je pre
normálny tonus ciev a citlivosť na inzulín, je potrebný pre prenos nervových
vzruchov. Nízke hodnoty horčíka sú
zisťované pri hypertenzii, koronárnej
chorobe srdca, 2. type diabetes mellitus a metabolickom syndróme.
Zdravotný význam vápnika a horčíka by mal byť zohľadňovaný už pri výbere vodárenského zdroja na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, nakoľko na základe viacerých štúdií bolo
zistené, že v oblastiach, kde pitná voda
obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika
a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení
a náhlych úmrtí na tieto ochorenia.
Pri distribúcii pitnej vody nie je
vhodná ani veľmi málo mineralizovaná voda, ktorá sa prejavuje zvýšenou,
resp. silnou agresivitou a spôsobuje koróziu potrubí a betónových konštrukcií, ale ani tvrdá voda, ktorá zase
znižuje životnosť potrubí a nádrží tvorbou inkrustov.
Sekcia: Opatrenia pred
kontamináciou distribučných sietí
Generálny spravodajca: Ing. Alena
Trančíková, Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a. s.
Pri prevádzkovaní verejných vodovodov dochádza k neštandardným havarijným aj krízovým situáciám, pri ktorých kvalita dodávanej pitnej vody nespĺňa kvalitatívne požiadavky, stanovené legislatívou. Príčin, ktoré tento
stav spôsobujú je niekoľko. K najčastejším príčinám kontaminácie vody vo verejnom vodovode patria:
1. Prepojenie vlastného vodného
zdroja a verejného vodovodu
2. Materiály pre styk s pitnou vodou
3. Stagnácia vody v potrubí
4. Havárie na verejnom vodovode
Zložkou vodovodného systému,
ktorá je jednoznačne najrizikovejším
faktorom, je vodovodné potrubie, ktorým sa distribuuje pitná voda k spotrebiteľom, a to často na veľké vzdialenosti s dlhšou dobou zdržania. Príklady
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kontaminácie vodovodných sietí znečisťujúcimi látkami z rôznych zdrojov
a rôznych príčin dokumentovali prednášky zástupcov vodárenských spoločností i regionálnych úradov verejného
zdravotníctva.
Kontrolu kvality dodávanej pitnej
vody realizuje prevádzkovateľ verejného vodovodu, ktorý musí mať vypracovaný program prevádzkovej kontroly kvality vody, v zmysle vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR
č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody
a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.
Kontrola kvality pitnej vody sa v súčasnosti vykonáva odberom a následnou analýzou vzorky pitnej vody v laboratóriu – štandardná kontrola kvality. Nevýhodou štandardnej kontroly
kvality vody je, že výsledky z rozborov
sú známe až s časovým odstupom, keď
voda je už dávno u spotrebiteľa.
V súčasnosti sú už k dispozícii prístroje na stanovenie vybraných ukazovateľov kvality vody v reálnom čase.
Jedná sa o online monitoring kvality
vody, ktorý je schopný poskytovať výsledky v (takmer) reálnom čase. Prístroj
je možné použiť ako systém včasného
varovania na zachytenie náhlych špičkových hodnôt chemických a iných toxických polutantov ako napr. ťažkých
kovov počas 30 minút. Vďaka rýchlemu varovaniu je potom možné obmedziť potenciálne škody alebo zachytiť
šírenie znečistenia do ďalších častí distribučnej siete.
Sekcia: Nové technológie v procese
úpravy vody (flotácia, membránové
separačné procesy, čírenie....)
Generálny spravodajca: Ing. Josef
Drbohlav, Sweco Hydroprojekt, a. s.
Sekcia „Nové technológie v procese
úpravy vody“ zahŕňa prednášky s rôznymi témami, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí prípravy a realizácie rekonštrukcie úpravní vôd a vodárenských
objektov. Sekcia zahŕňa prednášky
na tému aplikácie vodárenských technológií, projektovej prípravy, výsledkov výskumu, skúseností z prevádzkovanej úpravne vody, použitia konkrétnych technológií, riešenia rekonštrukcie stavebnej časti vodojemov.
Predprojektová príprava a spracovanie projektu modernizácie úpravne
vody kladú po stránke technicko-technologickej i ekonomickej vysoké náro-
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ky na odbornú zdatnosť tímu špecialistov, ktorí takúto činnosť pripravujú a realizujú. Kvalitatívne zhoršovanie
vody, ktorú je potrebné upraviť na jednej strane a nutnosť znižovať prevádzkové náklady na strane druhej je dôvodom že flotácia, membránové separačné procesy, čírenie, dvojmateriálová filtrácia, ale i ďalšie technologické
procesy sa za ostatných päť rokov stali
hlavnými témami konferencií zaoberajúcich sa problematikou úpravy vody.
Dôležitosť poznatkov, skúseností
i prevádzkových meraní, ale i nedostatkov a návrhov opatrení, je zdokumentované vo viacerých prednáškach (a to
nielen v zborníku odborných prác tejto
konferencie).
Na konferencii odznelo sedem prednášok, ktoré je možné zaradiť do skupiny, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť z dôvodu uplatnenia vo viacerých
úpravniach vody. Zo záverov prednášok, ale i z diskusie vyplynula nevyhnutnosť vykonať dokonalú predprojektovú prípravu pri, či už rekonštrukcii
alebo modernizácii úpravne vody.
ZÁVER
V zásade je možné konštatovať,
že v poslednom období nastal výrazný posun v progresívnych technológiách úpravy vody, ktoré na základe doterajších poznatkov, ale už i výsledkov,
poukazujú na možnosť jednak zlepšiť
kvalitu dodávanej vody, ale i výrazne
ovplyvniť ekonomiku prevádzky. Bude
dôležité, ako sa s touto skutočnosťou
vysporiadajú prevádzkovatelia ÚV. Treba si uvedomiť, že i keď je z pochopiteľných dôvodov technológia úpravy vody konzervatívny odbor, súčasná
ekonomická situácia si vyžaduje rýchlejšie zavádzanie týchto poznatkov
a výsledkov do praxe.
Na záver by som chcela v mene celého organizačného výboru konferencie vyjadriť vďaku zástupcom sponzorujúcich firiem, ktorí nám výrazne pomohli pri zorganizovaní konferencie,
ako i mediálnym partnerom pri propagácii. Poďakovanie patrí i všetkým
účastníkom a prednášajúcim.
Poznámka autora: GENERÁLNU
SPRÁVU v plnom znení je možné stiahnuť na web: www.vodatim.sk alebo
na požiadanie ju zašleme e-mailom.
Kontaktná osoba Ing. Jana Buchlovičová, e-mail: buchlovicova@vodatim.sk
Foto: autor článku
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Zaznamenali sme

Školenie prvej pomoci pre zamestnancov VÚVH
V júni sa na Partizánskej lúke v lokalite Železná studienka v príjemnom letnom počasí uskutočnilo školenie pre zamestnancov VÚVH o BOZP a o podaní
prvej pomoci pri stavoch bezprostredne

Ukážka zo školenia.

prvej pomoci vo Veľkých Kostoľanoch
a autorizovaný bezpečnostný technik
VÚVH Kornélia Domonkosová.
Školenie otvorila generálna riaditeľka VÚVH – Ing. Ľubica Kopčová,

Foto: Ing. Pavel Hucko, CSc.

ohrozujúcich život s praktickými ukážkami najmodernejších oživovacích techník, ktoré si zamestnanci ústavu mohli aj
sami vyskúšať. Pozvaní boli odborní školitelia: Bc. Ľuboš Paulovič z Akadémie

PhD., ktorá privítala všetkých účastníkov. Autorizovaný bezpečnostný
technik VÚVH – Kornélia Domonkosová oboznámila zamestnancov ústavu
s umiestnením lekárničiek na určených

miestach VÚVH a aj so spôsobom ich
dopĺňania a kontroly. Potom už Bc. Ľuboš Paulovič z Akadémie prvej pomoci vo Veľkých Kostoľanoch prednášal
o teoretických zásadách a o stavoch
bezprostredne ohrozujúcich život,
ako sú bezvedomie, zástava dýchania
a činnosti srdca, šok a pod. Súčasťou
prednášky boli praktické ukážky z poskytovania prvej pomoci s použitím
najmodernejších oživovacích techník
na najmodernejších výukových figurínach. Zamestnanci VÚVH si nakoniec
aj sami aktívne vyskúšali a nacvičili si
rôzne oživovacie techniky – resuscitáciu kompresiami hrudníka s dýchaním
z úst do úst, spriechodnenie dýchacích
ciest, uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy a iné. Na záver sa generálna riaditeľka VÚVH – Ing. Ľubica
Kopčová, PhD. poďakovala prednášajúcim za veľmi užitočné a zároveň zaujímavou formou podané informácie
a všetkým zamestnancom VÚVH za aktívnu účasť na tomto školení.
Ing. Tatiana Vodislavská

Deň otvorených dverí na MŽP SR
Stovky ľudí zavítali v tretiu júnovú sobotu na Ministerstvo životného
prostredia SR, ktoré otvorilo svoje brány pre verejnosť. Pre ministra Lászlóa
Sólymosa išlo o prvý Deň otvorených
dverí (DOD) v kresle šéfa envirorzortu,
o ktoré na istý čas prišiel. Prepožičal ho
totiž deťom aj dospelým, ktorí si prišli
pozrieť jeho kanceláriu.
Ministra príjemne prekvapila veľká návštevnosť aj záujem hlavne detí
o DOD. „U mladých ľudí je tá najlepšia pôda na to, aby sa do budúcnosti mohli vychovávať generácie, ktoré
budú mať už prirodzený prístup k prírode,“ uviedol s tým, že už od najmenšieho veku v nich treba budovať povedomie k ochrane zdravého životného
prostredia.
Počas dňa sa návštevníci mohli zapojiť do množstva vedomostných súťaží, ale i zábavných aktivít. László Sólymos vyžreboval víťazov adrenalínovej jazdy na záchranárskej technike
po vode a súši. Ďalší šťastlivci získali
rodinnú vstupenku do ZOO Bojnice či
poukaz na rodinnú exkurziu na Veľkolelský ostrov s odborným sprievodcom
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z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).
Pre ministerstvo je DOD tiež príležitosťou na priblíženie aktivít rezortných
organizácií. Svoju činnosť prezentovali

napríklad Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav, Výskumný ústav vodného hospodárstva či Štátny geologic-

ký ústav Dionýza Štúra. Veľkému záujmu sa tešil had či korytnačky zo ZOO
Bojnice.
V infostánku Operačného programu
Kvalita životného prostredia sa návštevníci dozvedeli o možnostiach získania finančnej podpory z eurofondov
na enviroprojekty. Rovnako sa zoznámili s programom pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE, ktorý funguje ako doplnkový nástroj pre financovanie projektov zameraných najmä
na ochranu životného prostredia, prírody a biodiverzity.
Pred budovou ministerstva bola vystavená záchranárska technika aj mobilná stanica na meranie kvality ovzdušia zo SHMÚ.
DOD pripravilo MŽP v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym
podnikom a Vodohospodárskou výstavbou pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja (Danube Day). Jeho súčasťou boli aj vyhliadkové plavby, ktoré využili stovky záujemcov. Z paluby
lode si tak mohli pozrieť nielen Bratislavu, ale aj jej dunajskú prírodu.
Odbor komunikácie, MŽP SR
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Zaznamenali sme

Fórum inžinierov a technikov Slovenska
V apríli sa v hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil jubilejný – 10. ročník konferencie Fórum inžinierov
a technikov Slovenska 2016 – FITS
2016. Organizátorom je Zväz sloven-

– Prepojenie vedy, výskumu
a praxe v oblasti nových materiálov
a technológii (prof. RNDr. Ján Dusza,
DrSc., člen Predsedníctva Slovenskej
akadémie vied);

Čestné predsedníctvo podujatia zľava pp.
Dusza, Kmeť, Petráčš, Mihok, Tušová.
Foto: Ing. Jozef Krajčovič, EUR ING

ských vedeckotechnických spoločností
(ZSVTS). Cieľom FITS 2016 bolo poskytnúť spoločnú platformu pre inžinierov
a technikov z najrôznejších odborných
oblastí pri hľadaní riešení ako odstrániť
bariéry vo využití tvorivého potenciálu slovenských vedcov a výskumníkov.
V rámci tohtoročnej ústrednej témy
„Znalostná ekonomika – prepojenie
vedy, výskumu a praxe“, si účastníci
vzhliadli nasledovné prezentácie:

– Vedecký, technický a vzdelávací potenciál Technickej univerzity v Košiciach ako akcelerátor vedomostnej spoločnosti na Slovensku
(prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor
Technickej univerzity v Košiciach);
– Normy a ich využiteľnosť v každodennom živote – vzdelávanie
mladých technikov (prof. Ing. Jozef
Mihok, PhD., predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky);

– Aj magnetizmus vie byť zaujímavý a užitočný pre prax (prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Slovenská magnetická
spoločnosť);
– Projekt Chargebrella (Ing. Daniel Šlosár, ÚKC ZSVTS Košice);
– Úspešné zapojenie jedného
z najstarších potravinárskych závodov Slovenska do dnešnej svetovej jednotky vo výrobe potravín
(Ing. Darina Matyášová, ÚKC ZSVTS
Banská Bystrica);
– Spinea story (Ing. Bartolomej Janek, CSc., SPINEA, s.r.o., Prešov);
– Technologické modifikácie technológie delenia vodným prúdom
(doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., Technická univerzita v Košiciach).
Špecifikom tohtoročného podujatia bolo diskusné fórum k téme podujatia, kde okrem prednášajúcich vystúpil aj prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR
ING, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. V rámci
slávnostnej časti programu konferencie
boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS,
Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS. Účastníkov podujatia výrazne
zaujal popoludňajší program, ktorý zahŕňal vystúpenia úspešných slovenských
inžinierov, ktorí demonštrovali svoje reálne úspešné skúsenosti s prepojením
vedy a praxe. Tlačová správa ZSVTS

Víťazi
Vedca roka SR 2015
Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, Slovenská akadémia
vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali tento rok
19. ročník súťaže významných slovenských
vedcov, technológov a mladých výskumníkov – Vedec roka SR 2015. Tento ročník
súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR
Andreja Kisku.
Za rok 2015 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam:
V kategórií Vedec roka SR
Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc.
Chemický ústav, Slovenská akadémia vied
Za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných
7 – 8 2016

v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty.
V kategórií Vedkyňa roka SR
Doc. Ing. Monike Rychtárikovej, PhD.
Stavebná fakulta, Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky,
pri výskume akustickej orientácie slepých
ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.
V kategórií Osobnosť roka v oblasti
technológií
Ing. Danielovi Šlosárovi
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach
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Za vývoj prenosného generátora elektrickej energie – Chargebrella, ktorý dokáže
nabiť rôzne mobilné zariadenia.
V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ
Prof. RNDr. Tiborovi Hianikovi, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského v Bratislave.
V kategórií Mladá osobnosť vedy
Doc. RNDr. Tomášovi Plecenikovi, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského v Bratislave
Za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.
Tlačová správa ZSVTS
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin:
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné
na internete: <http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t. j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Odporúčame takéto rozlíšenie pri posielaní obrázkov:
celostranový obrázok, A4 (210 × 297 mm) = rozlíšenie 2480x3508 Pixel
½ strany – A5 (148 × 210 mm) = rozlíšenie 1748x2480 Pixel
¼ strany – A6 (105 × 148 mm) = rozlíšenie 1240x1748 Pixel
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte farebne.
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.
5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na bankový účet)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 404
e-mail: hucko@vuvh.sk, kolacanova@vuvh.sk
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2. ročník súťaže
PRE VODU
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému
a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí
s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.
„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany
vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.
Do 31. augusta 2016 môžu obce,
mestá nominovať konkrétnu situáciu/
problém, ktorý sa týka zadržania alebo
využitia dažďovej vody, sucha, povodní,

odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody.
Tým, že obec zadá do súťaže svoju situáciu, získa nové nápady a pohľady na riešenia, ktoré budú spracované do formy
jednoduchých štúdií a tie môže využiť
tak, ako bude potrebovať. “V tomto ročníku by sme chceli upozorniť na problematiku udržateľného hospodárenia s vodou v poľnohospodástve, v ktorom je
pre zabezpečenie zdravých potravín limitujúca častokrát práve dostatočná
kvalita, ale aj množstvo vody,” dopĺňa
Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Súťažiaci študenti a mladí ľudia si budú
môcť vybrať konkrétne zadanie od obce
či mesta ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu. Uzávierka študentských
prác je 31. januára 2017. Šesť súťažných
tímov študentov postúpi do finále, ktoré sa uskutoční 10. marca 2017. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu 1 100 €, 550 € a 200 €. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie
problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácií o súťaži Nestlé PRE VODU
získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na
paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.
Kontakt pre média:
Róbert Kičina, kontakt pre médiá, robert.kicina@sk.nestle.com +421 907 706 112
Eva Ščepková, PR manažérka Nadácie Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, +421 908 565 464

