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Vážení čitatelia, milí vodohospodári!
Každý začiatok nového roka je príležitosťou na bilanciu úspechov aj neúspechov roka, ktorý je už minulosťou, a je časom na
vyslovenie či napísanie predsavzatí do budúceho obdobia.
Vykročili sme do nového roka 2009 a nášmu časopisu sme
začali písať ročník 52 so želaním, aby bol ešte lepší a úspešnejší. Toto sa môže stať Vaším pričinením, ak príspevky do časopisu
obohatíte novými článkami a skúsenosťami. Želáme si, aby sa prehĺbil Váš vzťah k Vodohospodárskemu spravodajcovi, aby naďalej
rástol záujem o dianie pri jeho príprave, aby ste boli jeho tvorcami
a vernými priateľmi.
Aj uplynulý ročník ukázal, že časopis sa stal pomocníkom
pre odborníkov z odvetvia vodného hospodárstva, ale aj pre širokú verejnosť. Bol dodávaný členským a profesijným organizá
ciám, ústredným orgánom štátnej správy, zdravotníctvu, krajským
a obvodným úradom životného prostredia, školám, knižniciam,
výskumným ústavom a iným inštitúciám a fyzickým osobám v SR
a ČR. Bol a je súčasťou výchovy, vzdelávania a oboznamovania sa
s činnosťou vo vodnom hospodárstve. Medzi jeho základné úlohy
stále patrí šírenie aktuálnych poznatkov a skúseností z oblasti vodného hospodárstva, objasňovanie a presadzovanie štátnej vodohospodárskej politiky a prispievanie k tvorbe a ochrane životného
prostredia.
V poslednom výtlačku časopisu ste mali možnosť podrobne sa
oboznámiť s najdôležitejšou akciou v oblasti vodného hospodárstva v roku 2008 – organizovaním svetovej výstavy, ktorá sa konala
tri mesiace v meste Zaragoza v Španielsku.
Po rokoch neistoty môžeme po ekonomickej stránke hodnotiť
rok 2008 ako úspešný. Konečne sme nemuseli prekonávať finančné ťažkosti pri každom pripravovanom čísle časopisu. Táto priaznivá situácia bola dosiahnutá na jednej strane odsúhlasením úpravy výšky členských príspevkov 30. apríla 2008 na Zhromaždení
zástupcov zamestnávateľov, za čo im vyjadrujem veľké poďakovanie. Na druhej strane rozhodnutím ministra životného prostredia
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
sme získali finančné prostriedky na zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca, ktoré nám pokryli dve tretiny z výdavkov na
časopis, a za čo chcem pánovi ministrovi touto cestou poďakovať.
Ďalej chcem vyjadriť poďakovanie všetkým členom redakčnej
rady časopisu Vodohospodársky spravodajca za ich obetavú prácu
pri tvorbe časopisu a želám im veľa tvorivých nápadov pri tvorbe
časopisu v budúcom roku.
Už po tretí raz sme využili možnosť ustanovenia § 50 zákona
číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a oslovili sme Vás, milí čitatelia, s prosbou o poskytnutie 2 % podielu z dane z príjmu pre
naše združenie. Od 14-tich z Vás sme získali prostriedky vo výške
18 918 Sk. Ďalším zdrojom pri získavaní finančných prostriedkov
pre naše združenie bolo a bude publikovanie reklamy v našom časopise. Objednávateľmi reklamy v minulom roku boli: Regotrans
Rittmeyer, s.r,o, Hach Lange s.r.o., Sigma-Aldrich spol. s.r.o., REHAU s.r.o., Finatex, a.s., PFT, s.r.o., JAKO s.r.o.
Úlohy zahrnuté do AP ZZVH pre rok 2008 boli zväčša splnené. Kolektívne vyjednávanie bolo ukončené a KZ VS pre rok 2009
medzi OZ DLV a naším združením bola uzatvorená. Do nového
roka prešla úloha uzatvoriť zmluvu – memorandum o spolupráci
s AVS.
Na záver môjho príhovoru všetkým členským organizáciám,
spolupracovníkom vo výkonnej rade, členom redakčnej rady, členom odborných komisií a obchodným partnerom ešte raz ďakujem
za prácu a spoluprácu v roku 2008 a želám veľa pevného zdravia,
šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2009.

Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady ZZVH
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Z vodohospodárskej praxe

Bioplynové stanice – významný zdroj energie
a kvalitného hnojiva
Ing. Ján Záreczky, Ing. Július Hétharši, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Obnoviteľné zdroje energie predstavujú nezanedbateľnú
časť zdrojov energie. Európska únia nám stanovila, že do
roku 2010 máme z obnoviteľných zdrojov zabezpečiť 8 %
energie a do roku 2030 až 17 %. Z obnoviteľných zdrojov
energie máme k dispozícii vodnú, solárnu, veternú, geotermálnu energiu a energiu z biomasy. V súčasnosti sa rozpracovávajú koncepčné štúdie využívania jednotlivých druhov
doplnkových zdrojov energie, postupne sa pristupuje k ich
realizačným projektom.
Významným obnoviteľným zdrojom energie je bioplyn
produkovaný behom anaeróbnej digescie organických materiálov a skladá sa najmä z metánu CH4 (55 – 70 %), oxidu uhličitého CO2 (30 – 45 %), sírovodíka (1 – 2 %), dusíka
(0 – 1 %), vodíka (0 – 1 %). Výroba bioplynu je ekologicky šetrná (nízke emisie skleníkových plynov i nízke lokálne
znečistenie) a umožňuje vyrábať teplo i elektrinu. Vznikajúci
bioplyn môžeme využívať i v automobilovom priemysle. Pri
výrobe bioplynu môžeme využívať niektoré druhy odpadov,
napr. kaly z ČOV, nevyužitú hnojovku, exkrementy ošípaných
a ďalšie organické odpady z potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva. Druhotným dobre využiteľným produktom
bioplynových staníc je kvalitné hnojivo. Bioplynová stanica
strednej veľkosti vyrobí až 5000 Mwh elektrickej energie za
rok. To zodpovedá teoretickej ročnej spotrebe 1 400 domácností. Vzhľadom na to, že ide o kogeneráciu tepla a elektriny,
môže táto stanica zásobovať teplom až 400 domácností. Taká
bioplynová stanica zníži emisie skleníkového CO2 do ovzdušia
každý rok až o 4 000 t oproti výrobe energie z fosílných palív.
V  prípade využitia celého odhadovaného potenciálu hnojovice hospodárskych zvierat a kalov z komunálnych ČOV na
Slovensku by produkcia bioplynu predstavovala 250 mil. m3
ročne. Podmienkou sú moderné technológie, kvalitná realizácia, bezzápachovosť prevádzky a dodržanie technologickej
disciplíny. Ďalšou podmienkou je dohoda medzi dodávateľmi
produktov vhodných pre výrobu bioplynu. Je pravda, že dnes
producenti považujú kaly a organické odpady za nutné zlo
a berú to ako záťaž. Len čo niekto vybuduje moderné technologické zariadenie pre využívanie predmetných produktov,
už sa začne špekulovať, čo za to a kladú sa podmienky, ktoré
vedia narušiť úspešný zámer. Projekty na výstavbu bioplynových staníc podporuje aj Ministerstvo životného prostredia.
Na Slovensku máme už vybudované kogeneračné jednotky na MČOV Zvolen, MČOV Nižná, MČOV Dolný Kubín,
MČOV Dolný Hričov, UČOV Bratislava, MČOV Petržalka,
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MČOV Košice, MČOV Prešov, MČOV Humenné a ďalšie.
Treba uviesť, že kapacita bioplynových staníc je obyčajne
dimenzovaná na množstvo kalov, ktoré vznikajú pri čistení
odpadových vôd. Veľkosť bioplynových staníc ovplyvňujú
investičné a prevádzkové náklady; čím sú bioplynové stanice väčšie, tým sú náklady na výrobu bioplynu a energie a na
druhotné využívanie kalov nižšie. Tu je možné stotožniť sa
s koncepciou, ktorú realizuje Bratislavská vodárenská spoločnosť budujúca sústredenú výstavbu stohovej siete z viacerých
miest a obcí, čím môže omnoho komplexnejšie a racionálnejšie riešiť čistenie odpadových vôd a spracovanie kalov.
Pri budovaní bioplynových staníc je vhodné využiť aj iné
organické odpady, ktoré produkujú veľkokapacitné farmy,
výrobné a potravinárske podniky. Prvým predpokladom pre
budovanie bioplynových staníc je rentabilnosť a tú je možné zabezpečiť len od určitej veľkosti. O  kompostové hnojivo, elektrinu a teplo je a bude vždy záujem. Výroba bioplynu pomáha znižovať náklady na odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd. Moderné technológie bioplynových staníc
sú náročné na prevádzku a dodržanie prevádzkového poriadku môže spôsobiť, že bioplynové stanice zápachom narušujú
kvalitu životného prostredia, na druhej strane znižujú produkciu bioplynu a rentabilnosť výroby.
Energetické využitie biologicky rozložiteľného odpadu
by malo byť prioritou SR. Štát potrebuje vytvárať vhodné
legislatívne podmienky a motivovať využitie bioodpadu pre
energetické účely. Komunálny odpad je potrebné triediť a selektívne dopraviť na miesta prípadnej valorizácie.
Z pohľadu prevádzkovateľa ČOV je v niektorých prípadoch výhodné spracovať spoločne s kalmi z ČOV aj iné
bioodpady, predovšetkým s vysokým podielom biologicky
odstrániteľných organických látok (syrárne, mliekarne, cukrovary, pivovary, hydinárne, reštaurácie, mäsový priemysel
a živočíšna výroba). Nie je možné paušálne deklarovať, že
energetická valorizácia bioodpadu je výhodná na všetkých
ČOV. Každý prípad je nutné posudzovať individuálne a to so
všetkými výhodami a rizikami.
Z rizík je možné uviesť:
– nevhodné zloženie bioodpadu a vnesenie inhibujúcich látok
– vnesenie dusíkatého znečistenia a riziko inhibície
– čistenie vratných kalových vôd s vyšším obsahom dusíka
a nutnosť jeho zneškodňovania
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Ako výhody možno uviesť:
– technicko-energetický prínos
– ekologicko–finančný efekt
– zneškodnenie a zhodnotenie bioodpadov
Veľkým problémom anaeróbneho spracovania kalov z čistiarní odpadových vôd je digestat, t.j. zvyšok po vyhnívaní.
Pokiaľ je kvalitatívne vhodný, využije sa na výrobu kompostu, ktorý sa použije v poľnohospodárskej výrobe. Ak kal
z ČOV svojím zložením kvalitatívne nevyhovuje pre kompostovanie, navrhuje sa jeho využitie na výrobu alternatívneho paliva. Ten sa získava aeróbnou fermentáciou zmesi kalu
s drvenou štiepkou, kôrou alebo slamou s výhrevnosťou od
10 do 12 MJ/kg. Ak získa certifikát energetického kompostu,
môže sa spaľovať. Nie je to univerzálne riešenie pre všetky
prípady vybudovaných ČOV.

stupňoch vyhnívania, je po odsírení využitý na výrobu tepla
a v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie.
Podmienkou pre realizáciu uvedeného projektu bolo zmluvné
zabezpečenie dovozu dostatočného množstva triedeného bioodpadu. Celkový prínos zo zneškodňovania bioodpadu priniesol prevádzkovej spoločnosti 1 milión euro, zisk na výrobu
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov činil ďalších 1,1
mil. eura. Schéma kalového hospodárstva na ČOV Budapešť
je na obrázku.
Treba uviesť, že tieto technológie sú náročné na technologickú disciplínu, prevádzku, na produkciu a kvalitu bioodpadov. Ak sú tieto podmienky splnené, je spracovanie kalov
z ČOV a bioodpadov ekologické a ekonomické. Ak investor
uvažuje o prijímaní vedľajších organických odpadov do výroby bioplynu, vyžaduje sa integrované povolenie na stavbu
z dôvodu povoľovania stavieb, ktoré neprislúchajú jednému
Externé odpady
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Schéma kalového hospodárstva na čistiarni odpadových vôd Budapešť – Juh

Schéma kalového hospodárstva na þistiarni odpadových vôd BudapešĢ - Juh
Efektívnosť tohto riešenia je možné dokumentovať
na ČOV Budapešť – juh, kde sa na výrobu elektrickej energie
využíva anaeróbne vyhnitý kal z ČOV k spoločnej valorizácii
kalov a bioodpadov.
Primárny a prebytočný biologický kal je spoločne gravitačne zahustený a v druhej fáze je zahustený na gravitačnom pásovom lise. Na zahusťovanie sa používa polyelektrolyt. Časť
kalu je čerpaná do mezofilných vyhrievacích nádrží a časť je
zmiešaná s externým bioodpadom, zmes je homogenizovaná,
pasterizovaná po dobu 1 hodiny pri teplote 70 ºC a anaeróbne
vyhnívaná pri termofilnej teplote 55 ºC (objem 2000 m3, doba
zdržania 10 dní), vyhnitý kal pokračuje do mezofilných nádrží (objem 10 400 m3, doba zdržania 14 dní). Z mezofilných
vyhnívaných nádrží je kal čerpaný k odvodneniu za pridania
elektrolytov na odstredivku. Bioplyn, ktorý vzniká v oboch
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povoľovaciemu orgánu (čistenie bioplynu, jeho sušenie, skladovanie, budovanie plynových rozvodov, elektrických vedení, a pod).
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Analýza vplyvu odľahčených vôd na recipient
(prípadová štúdia, Banská Bystrica)
Ing. Marek Sokáč, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF,
Slovenská technická univerzita, Bratislava

Tento príspevok opisuje vplyv odľahčení na stokovej sieti
jednotnej sústavy na recipient. Je v ňom opísaná modelová
štúdia, realizovaná na rieke Hron a na urbanizovanom povodí
mesta Banská Bystrica. V tejto štúdii boli posudzované štyri
alternatívy nakladania s dažďovými vodami (rôzne pomery
zmiešavacieho pomeru, rôzne objemy dažďových nádrží).
Úvod
Pri posudzovaní vplyvu vypúšťania odpadových vôd na
recipient môžeme postupovať podľa emisného a imisného
princípu. Emisný princíp je založený na určení limitných
množstiev, prípadne aj koncentrácií škodlivých látok v odpadových vodách bez ohľadu na dôsledky, ktoré vypúšťanie
odpadových vôd spôsobí v recipiente. Imisný princíp zase
požaduje splnenie určitých kritérií v recipiente, bez ohľadu
na znečistenie vypúšťaných odpadových vôd. Kvôli splneniu
kritérií v maximálnom rozsahu sa spravidla využíva kombinácia oboch spôsobov, označovaná ako emisno–imisný princíp.
Emisný a imisný princíp posudzovania vplyvov odľahčovaných vôd na recipient sú už dlho známe a pomerne detailne
prepracované v literatúre, ale aj v legislatíve, kde sa úspešne
používajú na posudzovanie vplyvu kontinuálnych vypúšťaní
odpadových vôd – teda komunálne, priemyselné ČOV a pod.
Ako je to však pri diskontinuálnych zdrojoch znečistenia, ako
sú napr. odľahčovacie komory na jednotných stokových sieťach?
Spôsoby posudzovania vplyvu
odpadových vôd na recipient
V súčasnosti sa na kontrolu a povoľovanie vypúšťania odľahčených odpadových vôd v legislatíve SR využíva výlučne
iba emisný princíp, a to založený na tzv. pomere zmiešania,
alebo pre stokové siete veľkého rozsahu limitovaním počtu
prípadov odľahčenia (NV č. 296/2005 Z.z.). Zo zahraničia sú
známe aj metódy založené na obmedzení množstva odľahčovaných vôd (resp. množstva znečistenia) vo vzťahu k veľkosti
odvodňovanej plochy (napr. odľahčené množstvo v m3 na ha
odvodňovanej plochy za rok, kg BSK5 na 1 ha za rok a pod.)
Výhodou použitia emisného spôsobu pre posudzovanie a povoľovanie vypúšťania odľahčených vôd je pomerná
jednoduchosť a jednoznačnosť pri návrhu a jeho posúdení.
Pri tomto spôsobe prakticky vôbec neberieme do úvahy recipient a kvalitu vody (ani v recipiente, ani vo vypúšťaných
vodách).
Zo zahraničnej literatúry, ako aj z legislatívy sú známe
metódy imisného spôsobu posudzovania vplyvu odľahčených
odpadových vôd na recipienty. Jeden z najkomplexnejších
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manuálov v tejto oblasti je britský UPM (UPM, 1998), ktorý
požaduje komplexný monitoring kvality vôd v recipientoch,
ako aj rozsiahle modelové štúdie pre určité prípady.
Základný prístup k riešeniu vplyvu odpadových vôd na
recipient je spravidla založený na udržaní požadovanej kvality recipientov pred nárazovitým vypúšťaním, podľa spôsobu
využitia recipientu (ochrana rýb, vody na kúpanie). Požaduje sa dodržanie kvalitatívnych ukazovateľov povrchových
vôd, spravidla na dodržanie minimálnej koncentrácie kyslíka
v recipiente, resp. maximálnej koncentrácie amoniakálneho
znečistenia (NH3-N) v závislosti od pH a teploty vody v recipiente pre hodnoty LC50 (50 % úmrtnosť rýb pri danej koncentrácii a expozícii ukazovateľa znečistenia).
Tento spôsob posudzovania vplyvu odľahčených odpadových vôd na recipienty predpokladá plné využitie najmodernejšej techniky pri návrhu a posudzovaní stokových sietí,
resp. posudzovaní vplyvu na recipient pomocou zrážkovo-odtokových modelov (obsahujúcich modul kvality), resp. modelov kvality vôd v povrchových vodách a nakoniec modelovania procesov na ČOV.
Takýto komplexný prístup je v našich podmienkach (ale
domnievam sa, že aj v iných štátoch) nereálny – vzhľadom
na množstvo vstupných údajov potrebných na posudzovanie
vplyvov. Potrebné údaje buď vôbec neexistujú, alebo nie sú
projekčnej praxi bežne dostupné. Ďalším problémom je cena
potrebných modelov, nedostačujúce alebo žiadne skúsenosti
s modelovaním, problémy s kalibráciou a verifikáciou modelov (verifikácia čo len najjednoduchšieho modelu si vyžaduje
množstvo terénnych meraní).
Je zrejmé, že preukázanie splnenia alebo nesplnenia požadovaných limitov je možné iba priamym kontinuálnym meraním v teréne alebo matematickým modelom.
Napriek všetkým uvedeným ťažkostiam a problémom sa
domnievame, že imisný spôsob posúdenia vplyvov vypúšťaných odľahčených odpadových vôd je použiteľný, otázkou
však zostáva, ako ho aplikovať v našich podmienkach, keď už
síce máme matematické modely, ale nemáme potrebné údaje.
Použité metódy – matematický model
pre posúdenie vplyvu odľahčených odpadových vôd
Na riešenie týchto otázok sme sa v rámci riešenej grantovej úlohy na Katedre zdravotného a environmentálneho
inžinierstva SvF STU Bratislava (KZEI) rozhodli vykonať
prípadovú štúdiu pre mesto Banská Bystrica, ktorá sa zaoberá
analýzou vplyvu vypúšťaných odľahčovaných vôd na recipient – rieku Hron.
Prvou časťou prípadovej štúdie bolo vytvorenie matematického modelu odtoku zo stokovej siete mesta Banská
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Bystrica, ako aj matematického modelu pre simuláciu kvality
a prietokov v rieke Hron. Na matematickú simuláciu kvality
vody v toku Hron sme použili model MIKE 11 vyvinutý na
Dánskom hydraulickom inštitúte (DHI). V štúdii sme využili
údaje a predchádzajúce práce, vykonané na KZEI (čiastková
výskumná úloha 06 „Bodové zdroje znečistenia a manažment
kvality v povodí riek Váh a Hron“ VTP 27-34, hlavný riešiteľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave.)
Z priestorového hľadiska sme modelovali časť toku Hron
od riečneho kilometra 261,300 (profil Valkovňa) po ústie (km
0,000), teda prakticky okrem krátkeho úseku od prameňa rieky celý tok Hrona.
Musíme však pripomenúť, že pre modelovaný úsek toku
sme nemali dostatočné množstvo informácií o hydraulike toku
(koeficienty drsnosti), resp. kinetike fyzikálnych, chemických
a biologických procesov v toku (koeficienty disperzie, reaerácie, dezoxygenácie a pod.). Za najvážnejší problém však považujeme nedostatok kvalitatívnych údajov o prítokoch rieky
Hron (pravidelne monitorované sú iba prítoky Čierny Hron,
Bystrica, Slatina a Sikenica.). To je však problém omnoho
komplexnejší a týka sa napokon všetkých slovenských tokov.
Pre posúdenie vplyvu bodových zdrojov znečistenia
na modelovaný úsek toku Hrona boli vykonané simulácie
vo dvoch alternatívach – pri dlhodobých priemerných prietokoch (Qa – na Hrone, ako aj vo všetkých prítokoch) a pri
prietokoch blízkych minimálnym prietokom – pri 355 dennom prietoku Q355. V prvej alternatíve (prietok Qa) sme použili pre simuláciu kvality priemerné hodnoty ukazovateľov
znečistenia, v druhej alternatíve simulácie (Q355) sme použili
hodnoty c90. Ako vstupné hodnoty boli použité údaje prebraté
z ročenky kvality vôd (SHMÚ 1999, SHMÚ 2000).
Pri simulácii kvality vody zvolenou úrovňou komplexnosti modelu boli simulované nasledovné procesy:
1.	Reaerácia
2. Degradácia organických látok – spotreba kyslíka
3.	Nitrifikácia
4. Denitrifikácia
Druhou časťou prác bolo modelovanie odtoku odľahčených vôd z urbanizovaného povodia mesta Banská Bystrica.
Na simuláciu bol použitý takisto model DHI – MOUSE. Pôvodný zámer celej modelovej štúdie bolo použiť na simuláciu
28-ročný rad zrážok zo stanice Sliač, ale čas potrebný na takúto dlhodobú simuláciu značne prekračoval naše možnosti.
Preto sme siahli k náhradnému riešeniu – použitiu blokových
dažďov s periodicitou 0.033, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 a 5.0 s časom
trvania 15, 30, 60 a 180 minút. Pre tieto dažde sme simulovali
odľahčenie zo siete pre 4 alternatívy :
1. Pomer riedenia (zmiešavania) v pomere 1 : 4 (minimum
v zmysle legislatívy SR)
2. Pomer riedenia (zmiešavania) v pomere 1 : 8 (maximum
v zmysle legislatívy SR)
3. Dažďová detenčná nádrž na objem odľahčených dažďových vôd s periodicitou p=0,5
4. Dažďová detenčná nádrž na objem odľahčených dažďových vôd s periodicitou p=5
V zmysle legislatívy SR je požadované, aby odtok zmiešaných odpadových vôd odtekajúci na ČOV prešiel aspoň
mechanickým stupňom ČOV, preto v modeli je zahrnuté aj
odľahčenie po mechanickom stupni ČOV.
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Kvalitu odľahčovaných odpadových vôd sme uvažovali
podľa rozsiahleho prieskumu, ktorý v spolupráci s VÚVH
vykonávala aj KZEI v rokoch 1996-1999. (Sztruhár a kol.
2001), pri odľahčovaní v ČOV sme uvažovali s odstránením
určitej časti znečistenia na mechanickom stupni.
Takto namodelované prietoky a kvalita odľahčených odpadových vôd potom slúžili ako vstup do modelu kvality vody
v rieke Hron. Predbežne sme posudzovali iba alternatívu, že
odľahčené odpadové vody budú vypustené do priemerného
prietoku (Qa), v ďalšom pokračovaní tejto štúdie sa budeme
zaoberať aj alternatívou vypúšťania odľahčených odpadových vôd do 355- dňového prietoku (Q355).
Výsledky a diskusia
Výsledky simulácií kvality vody v podobe IDF (Intensity – Duration – Frequency) čiar koncentrácií rozpusteného
kyslíka, resp. BSK a N-NH4 pre jednotlivé posudzované alternatívy sú zobrazené na obr. 1 až 3. Tieto čiary znázorňujú
intenzitu nepriaznivých vplyvov a dobu (trvanie) tejto expozície na biocenózu toku .
Ako je zrejmé z uvedených obrázkov, odľahčovanie odpadových vôd predstavuje pomerne krátkodobé zaťaženie recipientu. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že povodie mesta
Banská Bystrica je pomerne špecifické – má relatívne veľký
sklon a veľké množstvo odľahčovacích komôr, takže odpadová voda sa rýchlo cez odľahčovacie komory dostane do recipientu vo veľkom množstve (veľmi malá detenčná schopnosť
siete, úplná absencia akumulačných prvkov na sieti).
Pri porovnaní jednotlivých metód regulácie dažďového
odtoku (pozri obr. 1-3) môžeme konštatovať nasledovné skutočnosti:
1.	Veľkosť zmiešavacieho pomeru pre krátkodobé intenzívne
dažde prakticky nemá vplyv na kvalitu vôd v recipiente,
2.	Najúčinnejšou metódou regulácie, napriek mnohým nesúhlasom a problémom, je výstavba dažďových nádrží.
Ad 1: posudzované alternatívy predstavujú minimálne
a maximálne požiadavky podľa aktuálnej slovenskej legislatívy. Ako vidieť z obrázkov 1-3, pri krátkodobých dažďoch
s pomerne malou periodicitou výskytu nie je medzi týmito
dvoma alternatívami významný rozdiel v dopade na kvalitu
vody v recipiente. Rozdiel sa však výraznejšie prejaví pri
dlhšom trvaní dažďa, resp. pri vyššej periodicite zaťažovacieho dažďa. Takisto sa pri použití vyššieho pomeru zmiešania
zníži periodicita opakovania odľahčení odpadových vôd do
recipientu, čo môže mať v niektorých prípadoch zásadný význam.
Ad 2: tento záver nie je nijako prekvapivý, tieto výsledky
boli očakávané. Napriek tomu ich na tomto miesta uvádzame, pretože „rukolapne“ ukazujú vplyv dažďových nádrží
na kvalitu vody v recipiente – koncentrácie škodlivých látok
v recipiente sú v opisovaných prípadoch troj- až štvornásobne
nižšie (alt. 3), ako pri alternatívach bez dažďových nádrží.
Pre úplnosť uvádzame aj pozdĺžne profily s koncentráciami znečistenia v rieke Hron (obr. 4 a 5).
Pri samotnom modelovaní kvality vody v rieke sme takisto dospeli k záveru, že samotné znečikodňovaní znečistenia
podieľa samotná hydrológia a hydraulika toku, t.j. zriedenie,
zmiešavanie a disperzia. Napríklad po samotnom odľahčení
sa v priebehu niekoľkých hodín prietok vplyvom bočných
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Obr. 1 IDF čiary pre koncentráciu rozpusteného kyslíka (O2) v recipiente pre 15- minútový dážď s periodicitou výskytu p = 0.1 a 1.0
(čísla v legende označujú posudzovanú alternatívu)

Obr. 2 IDF čiary pre koncentráciu amoniakálneho dusíka (N-NH4) v recipiente pre 15-minútový dážď s periodicitou výskytu p = 0.1 a 1.0
(čísla v legende označujú posudzovanú alternatívu)

Obr. 3 IDF čiary pre koncentráciu biochemickej spotreby kyslíka (BSK5) v recipiente pre 15-minútový dážď s periodicitou výskytu p = 0.1 a 1.0
(čísla v legende označujú posudzovanú alternatívu)

prítokov Hrona takmer zdvojnásobí (od profilu Sliač po profil
Žarnovica), v dôsledku čoho koncentrácie poklesnú na polovicu. Tento fakt má aj zásadný vplyv na modelovanie koncentrácie rozpusteného kyslíka – z bočných prítokov priteká
voda s vysokým obsahom kyslíka (horské oblasti, veľké spády prítokov), čo v zásadnej miere zlepšuje kyslíkovú bilanciu
toku Hron po vyústení odľahčených odpadových vôd. Táto
situácia je pomerne špecifická, aj keď je možné ju predpokladať na veľkej časti tokov na Slovensku.
Záver
Analógiou z kontinuálnych výustí odpadových vôd (kde sa
používajú priemerné hodnoty koncentrácií znečistenia a priemerného prietoku na odtoku ČOV a minimálna hodnota prietoku v recipiente) je možné posudzovať aj vplyv odľahčených
odpadových vôd na recipienty za podobných podmienok.
8

Základným problémom, ako sme už spomínali vyššie, je
nedostatok potrebných vstupných údajov do matematického
modelu, v dôsledku čoho musíme pristupovať k rôznym zjednodušeniam a predpokladu určitých stavov v recipiente, resp.
na urbanizovanom povodí (o ktorých nie je isté, s akou pravdepodobnosťou nastanú).
Výsledky prípadovej štúdie, opísanej v tomto príspevku,
poukazujú jednoznačne na efektívnosť zaradenia dažďových
nádrží do stokového systému urbanizovaného povodia. Výsledkom zaradenia nádrží sú troj- až štvornásobne nižšie maximá koncentrácií škodlivých látok v recipiente, ako pri alternatívach bez dažďových nádrží.
Poďakovanie
Tento príspevok vznikol za podpory vedeckej grantovej
agentúry VEGA v rámci riešenej grantovej úlohy č. 1/0854/08
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Obr. 4 Koncentrácia rozpusteného kyslíka (O2) v recipiente (pozdĺžny profil) pre 15- minútový dážď s periodicitou výskytu p = 0.1 a 1.0,
alternatíva č. 1 (Legenda: plná čiara – ustálený stav, čiarkované čiary – minimálne a maximálne koncentrácie)
[meter]

[mg/l
]
115.0

4-7-2001 23:45
bSk5 Q355

750.0

valkovna

110.0
105.0

700.0

100.0
650.0

95.0
90.0

600.0
85.0
80.0

550.0

75.0
500.0

70.0
brezno
65.0

valaska

450.0

60.0
55.0

400.0

50.0
350.0

300.0

Salkova

45.0

banska bystrica

40.0

Sliac

35.0

Zvolen
budca

250.0

30.0

Ziar nad Hronom

25.0

Zarnovica

200.0

20.0
15.0

150.0

kalna nad Hronom

10.0
5.0

100.0

kamenica

0.0

20000.0

0.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

140000.0

160000.0

180000.0

200000.0

220000.0

240000.0

260000.0
[meter]

Obr. 5 Koncentrácia BSK5 v recipiente (pozdĺžny profil) pre 15-minútový dážď s periodicitou výskytu p = 0.1 a 1.0, alternatíva č. 1
(Legenda: plná čiara – ustálený stav, čiarkovaná čiara – maximálne koncentrácie)
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Geologické, morfologické a ekologické aspekty výberu
profilu priehrad nádrží
Prof. Ing. Michal Lukáč, PhD., Ing. Andrea Marikovičová
Katedra geotechniky, SvF STU Bratislava

Úvod
Z územia Slovenska s plochou 49 039 km2 odtečie v priemernom roku cca 12,5 mld. m3 vody. História výstavby nádrží
a priehrad má práve 500-ročnú tradíciu (z roku 1510 pochádza prvá nádrž Vodárenská pri B. Štiavnici). S prihliadnutím
na ich vek i význam, môžeme nádrže a priehrady na Slovensku rozdeliť do 3 kategórií:
1 kategória: historické nádrže a priehrady v počte 50 s celkovým objemom 6.106 m3 (z obdobia 16. – zač. 20. storočia).
2 kategória: priehrady malých vodných nádrží lokálneho významu v počte 200 s objemom 50 mil. m3. 3 kategória priehrad a nádrží, ktorá je vo svetovom súpise priehrad (registri
ICOLD) v počte 50 s objemom 1,84 mld. m3 vody. Celkový
objem všetkých 3 kategórií nádrží a priehrad na Slovensku
1,896 mld. m3 pri skôr uvedenom priemernom ročnom odtoku
predstavuje 14 %-tnú mieru zaregulovania odtoku nádržami
na Slovensku. To umožňuje plniť požiadavky na vodu 8-mich
typov priamych a 6 nepriamych typov konzumentov – Lukáč,
M. a kol. /1995/.
Keďže dnes je a pre budúcnosť naďalej voda bude strategickou surovinou, treba venovať racionálnu pozornosť akumulačným možnostiam nádržných priestorov aj na Slovensku
pre harmonický rozvoj našej spoločnosti. Na tieto aspekty
upozorňuje aj náš článok.
Aspekty výberu priehradných profilov
nádrží a priehrad
Pri výbere vhodného priehradného profilu treba zohľadniť
viaceré racionálne aspekty, ako:
• morfologické pomery údolia toku, kde sa má realizovať
nádrž a priehrada, je vhodné situovať tam, kde je údolie najužšie a naopak nad ním sa výrazne rozširuje. To
umožňuje vytvoriť veľký akumulačný priestor nádrže,
s minimálnymi nákladmi na priehradu. Základnou morfologickou charakteristikou priehradného profilu (PP) je
rozovretie údolia (χ) definované pomerom:
		
L
χ = –––					
/1/
H
L – dĺžka priehrady v korune (m)
H – výška priehrady (m)
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Koeficient rozovretia – χ spolu s tvarom údolia (trojuholník, lichobežník a to symetrický, resp. nesymetrický) spolu
s geologickými a geotechnickými pomermi determinujú aj
voľbu typu priehrady a usporiadanie jej priečneho profilu, ako
to vyplýva z lit.: Lukáč. M. – Bednárová E. /2006/ resp. Broža
V., Peter P. a kol. /1987/.
•

vodohospodárske pomery toku sú ďalším podmieňujúcim aspektom výberu. Z toho hľadiska nás zaujíma akumulačná schopnosť nádržného priestoru definovaná pomerom
VZ
m3
β = –––––– = ––––– . 100 %			
Qa.T
m3

/2/

kde:
β – akumulačná schopnosť priehradného profilu v %
objemu priemerného ročného odtoku na
študovanom toku
Qa – dlhodobý priemerný ročný prietok (m3.s-1)
T – počet sekúnd za jeden rok
Toto bezrozmerné číslo vyjadruje regulačnú kapacitu údolia vytvoreného priehradou vo vzťahu k jeho hydrologickej
aktuálnej kapacite a limituje efekt – hospodársky i kultúrnospoločenský i ekologický význam každej nádrže.
Posúdenie efektívnosti kapacity
niektorých významných nádrží na Slovensku
Špecifickým parametrom vychádzajúcim nepriamo z morfológie PP i nádržného priestoru je koeficient ekonomickej
efektívnosti nádrže – KME definovaný pomerom:
VC
mil.m3
KME = ––––
= ––––––––			
Kp
mil.m3

/3/

Vc – celkový objem nádrže (m3V)
Kp – kubatúra priehrady (m3MAT)
Koeficient ekonomickej efektívnosti nádrže udáva aký
objem vody v nádrži pripadá na 1 m3 zabudovaného materiálu
do telesa priehrady.
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Tabuľka 1

P. č.

Parametre

„Nádrž (rok uvedenia
do prevádzky)“

Tok

Nádrž

Priehrada

Vc /106m3/

Kp /106m3/

„KME mV3/mP3“

Účel

1

Veľká Domaša (1967)

Ondava

180.5

0.7

275.0

E, P, Z

2

Liptovská Mara (1976)

Váh

360.5

1.8

193.0

E, P, EK

3

Ružín I (1968)

Hornád

59.0

0.8

72.0

P, E

4

Starina (1988)

Cirocha

54.0

1.5

38.0

V(E-MV)

5

Nová Bystrica (1989)

Bystrica

36.0

1.4

25.0

V(E-MVE)

6

Bukovec II (1976)

Ida

23.4

1.1

21.0

V(E-MVE)

7

Klenovec (1974)

Kl. Rimava

8.4

0.5

16.0

V(E-MVE)

8

Málinec (1994)

Ipeľ

26.6

2.1

12.5

V(E-MVE)

9

Hriňová (1968)

Slatina

8.2

0.7

12.0

V(E-MVE)

10

Turček (1996)

Turiec

10.4

1.1

10.0

V(E-MVE)

V zátvorke sú dodatočné účely, či efekty (dodatočne inštalované malé vodné elektrárne).
Tabuľka 2
VS Liptovská Mara

VS Nová Bystrica

Váh – 1976

Bystrica – 1988/90

VC/VZ:

360,5/320,5.106 m3

36,83/32,84.106 m3

Priehrada:

sypaná – zemná

sypaná – rockfillová

„Celková kubatúra
priehrady:“

3,60.106 m3

1,381.106 m3

Energetická náročnosť (GJ)

Energetická náročnosť (GJ)

EN (GJ)

EN (GJ)

EN (v % EN )

EN (GJ)

END (GJ)

END (v % ENC)

719 714.50

72 897.50

10.1 %

511 920.40

137 664.50

27 %

C

D

D

V tab. 1 pre 10 významných nádrží, vytvorených sypanými priehradami uvádzame popri objemoch nádrží a kubatúre
priehrad i účel nádrží: zásobenie priemyslu (P), vodárenské
(V),závlahy (Z), likvidácia ekologických havárií na toku pod
nádržou (EK), energetika (VE), ochrana pred povodňami (O).
Z tabuľky vyplýva, že najvyššie hodnoty – najefektívnejší
KME majú 3 nádrže: V. Domaša – 275, L. Mara – 193 a Ružín
– 72 a naopak najnižší nádrže vodárenské s výnimkou Stariny
-38, a to Málinec -12,5, Hriňová – 12 a Turček – 10. V  tabuľke vyčíslené hodnoty KME sú tzv. vstupné parametre efektívnosti a na začiatku jej reálnej prevádzky. V ďalšej reálnej
prevádzke každej nádrže hrozí riziko zmenšenia jej aktuálnej
disponibilnej kapacity v závislosti na dĺžke jej prevádzky ako
aj prírodných – morfologických, klimatických (zrážkových,
teplotných) pomeroch skúmanej nádrže, vegetačného krytu,
či ďalších prírodných fenoménoch ako zosuny svahov, či brehov nádrže, vlnová abrázia, či sedimentácia nádrže. Väčšina
nádrží, kde hrozí riziko zmenšenia disponibilnej kapacity nádržného priestoru z pôvodnej – VC na disponibilnú: VCD ∠VC
sa nachádza vo flyši (N. Bystrica, L. Mara, V. Domaša, Nosice, Starina).
Keďže z tabuľky 1 vyplýva, že nádrž Veľká Domaša je
v reálnej prevádzke viac ako 40 rokov /od r. 1967/ a odznievajú na nej mnohé fenomény typické pre rozľahlé nádrže vo
flyši v procese starnutia jej kapacity, použijeme ju ako akýsi analógon, ktorý umožní prognózovať zmenu disponibil-
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nej kapacity iných nádrží v obdobných pomeroch. V reálnej
prevádzke nádrže Veľká Domaša negatívne kapacitu nádrže
ovplyvňujú tieto prírodné fenomény, ovplyvnené aj spôsobom prevádzky nádrže (dlhodobé regulovanie): zanášanie
nádrže, aktivizácia zosuvov na jej brehoch a vlnová abrázia
jej brehov. V súvislosti s očakávanými globálnymi zmenami
klímy (najmä nárast teplôt ovzdušia) vyvolá nárast strát vody
výparom z hladiny, teda ďalšiu zmenu disponibilného objemu, ktorá bola v projekte len odhadnutá ako 1–2 % celkového
objemu VZ. Na nádrži sa vykonávajú merania skôr uvedených
fenoménov avšak nie pravidelne a nie rovnakými postupmi,
takže ich výsledky majú rôznu vypovedaciu hodnotu z hľadiska vplyvu na straty disponibilného objemu, ako to vyplýva
z ďalšej analýzy.
3.1 Proces zanášania bol realizovaný kontrolnými meraniami v r. 1977 (prvé kontrolné meranie) s počtom „9“ údolných profilov, ktoré nedostatočne vystihovali geometriu nádrže i jej morfológiu na dĺžke nádrže – 15 km. Druhé meranie
vychádzalo zo „69“ MPF, v ktorých sa uskutočnili merania
echológom v r. 1992. Z obidvoch meraní sme v práci /3/ vyčíslili špecifickú trakciu. Výsledky boli pochopiteľne značne
rozdielne a to:
1 meranie – 1977 – 9MPF: T=850 m3.km-2.rok-1 ,
2 meranie – 1992 – 69MPF: T=450 m3.km-2.rok-1
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Veda, technika, technológia
Korektnosť výsledkov môžu potvrdiť len opakované merania echológom pri podrobnejších, meraniach s rovnakým
počtom merných profilov ako pri meraní 2. Z dokumentácie
správcu vodnej nádrže V. Domaša /5/ však vyplýva, že v nádrži v pozdĺžnom profile prebiehajú striedavo erózno-sedimentačné procesy (erózia, zanášanie aj v pozdĺžnom reze).
3.2 Vlnová abrázia brehov nádrže. Energia vetrových
vĺn vďaka rozľahlosti nádrže i priaznivému režimu vetrov, je
ďalším fenoménom, ktorý mení v spolupráci s ďalšími vplyvmi reliéf brehov nádrže a podieľa sa ústupom brehovej čiary
i produktmi abrázie (svahové materiály) na zanášaní nádrže.
Tento proces bol pozorovaný meraniami v 4 MPF. Výsledky v PF-4 sú vyznačené na obr. 1. Merania v r. 1971–1983
vykonávala KGTE-SvF STU v spolupráci so správcom VD.
Z meraní vyplynulo, že v uvedenom období sa vlnová abrázia
uplatňuje na 50 % dĺžky brehovej čiary ~ 40km. Ako sa menilo množstvo odplaveného materiálu na dno nádrže vidieť
z obr. 2 V uvedenom období to predstavovalo 0,2 – 1,0 mil m3,
v súčasnosti to môže predstavovať viac ako 1,2 mil.m3 sedimentov.
3.3 Zosuny na brehoch nádrže predstavuje lokálne významný podiel na miere zanášania. Sú vyvolané prírodnými
pomermi: mocné vrstvy svahových materiálov (hliny, hlinito-kamenné sute), extrémne zrážky i manipulácia s hladinou.
V  najväčšom rozsahu sa zosuny na zmene disponibilného
objemu prejavujú v lokalitách: Nová Kelča, Dobrá – Bogárka, Veľká Domaša, Valkov – Bžany. Objem zosunov, ktorý
sa nachádza pod maximálnou hladinou vody v nádrži možno
odhadnúť na cca 0,8 – 1,0 mil. m3. Treba ho spresniť kontrolnými meraniami zanášania v čo najkratšom čase.

Obr. 2

Ekologické aspekty výberu nádrží a priehrad

Obr. 1
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Už pri výbere a príprave budúcich akumulačných priestorov a lokalít nádrží a priehrad musíme zvážiť aspekty interakcie VS (vodná stavba) – prírodné a urbanizované prostredie.
Lomy, zemníky a iné zdroje stavebných materiálov orientujeme preto:
– do priestoru nádrže nad PP v čo najkratšej dovoznej vzdialenosti od VS, čím sa zníži energetická náročnosť – EN
a to ako celková (ENC), tak aj dopravná (END).
– do bezpečnej vzdialenosti z hľadiska rizika znehodnotenia prírodného i urbanizovaného prostredia, prašnosťou,
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hlukom a zvýšením intenzity verejnej dopravy dopravou
stavebných materiálov po verejných komunikáciách (riziko zvýšenia dopravných nehôd aj strát na životoch) ako aj
v okolí CHKO, lesoparkov apod. Veľká dopravná vzdialenosť má za následok aj zvýšenie celkových nákladov n
výstavbu cestou zvýšenia END, čo sa premieta aj do ENC
a teda i finančných nákladov.
Ďalej chceme na príklade 2 konkrétnych stavenísk priehrad: 1 – Liptovská Mara /1976/ a 2 – Nová Bystrica /1988/
demonštrovať vplyv na EN. Údaje o EN boli prevzaté z prác
/1/ a /2/. Obr. 3

N. Kelča spravidla v úsekoch brehov s intenzívnou rekreáciou
V  dôsledku uvedených faktorov sa v závislosti na čase
mení – zmenšuje disponibilný objem nádrže, čo v budúcnosti
môže zhoršiť vodohospodársku funkciu nádrže.
K  zlepšeniu situácie môže prispieť vybudovanie prehrádzok na Ondave nad nádržou i poldrov pod Svidníkom. Veľkú
pozornosť treba venovať meraniam najmä procesu zanášania,
ktorý sa v súčasnosti nedá dobre kvantifikovať.
2. Zo vzájomného porovnania ENC, END vyplýva, že veľká
vzdialenosť lomu a zemníka na priehrade N. Bystrica zvyšuje

Obr. 3

V tabuľke 2 uvádzame súhrn parametrov EN – celkovej,
dopravnej (v % ENC v GJ) i mernú – špecifickú v GJ/m3 akumulovanej vody v oboch nádržiach.
Súhrn poznatkov a odporúčaní
V príspevku boli, v súvislosti s jeho témou, na praktických
príkladoch analyzované 2 kardinálne problémy: – aspekty
výberu profilov nádrží a priehrad z hľadiska morfologickoenvironmentálnych aspektov – vplyv situovania nálezísk stavebných materiálov na ekonomiku výstavby cez ENC, meranú
na príklade 2 priehrad – L. Mara a N. Bystrica. Z analýzy
vyplynuli tieto poznatky a odporúčania:
1. Koeficient ekonomickej efektívnosti (KME) je najväčší pre VN V. Domaša (275) z 10 analyzovaných. Skutočný
disponibilný objem sa mení v reálnom čase vplyvom týchto
prírodno-prevádzkových fenoménov:
– zanášanie – sedimentácia splavenín a plavenín (najvýznamnejší)
– vlnová abrázia brehov nádrže, vyvolaná intenzívnym režimom vetrov
– zosuny spôsobené extrémnymi zrážkami i kolísaním hladiny v nádrži postihujú najmä lokality: Dobrá – Bogárka,
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nepriaznivo celkovú energiu i energiu na dopravu END= 27 %
ENC v porovnaní s priehradou L. Mara, kde END = 10% ENC.
Popri tom je nepriaznivá aj ekologická interakcia staveniska
s prostredím.
Príspevok
č. 1/3315/06

je

súčasťou

riešenia

projektu

VEGA
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Voda v krajine

Kvalita závlahovej vody v rokoch 1995 až 2008
z hľadiska obsahu dusičnanov
RNDr. Vladimír Píš, PhD., RNDr. Dušan Nágel, Ing. Ján Hríbik, CSc.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Úvod
Strohá litera zákona takto definuje úlohu monitoringu vôd:
Zisťovaním výskytu a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd sa zabezpečujú podklady potrebné na tvorbu
koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany,
na výkon štátnej správy a na informovanie verejnosti.
Spracovateľom účelového nástroja na plnenie tejto úlohy t.j. projektu – Čiastkový monitorovací systém VODA je
SHMÚ Bratislava. V rámci monitorovacieho podsystému 6.
Závlahové vody tieto činnosti v súčasnosti vykonáva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) v Bratislave vo svojich akreditovaných laboratóriach. Nadväzuje tak
na predchodcov plnenia rezortných povinností, ktorými boli
Výskumný ústav závlahového hospodárstva, VÚ meliorácií
a krajinného inžinierstva a š.p. Hydromeliorácie.
Pre hodnotenie trendov a stavu bola analyticky hodnotenú báza, tvorená údajmi zo systematického sledovania kvality závlahových vôd od roku 1995 až dodnes. Ich hodnota
je uplatniteľná vo všetkých troch rovinách úloh monitoringu, teda koncepčnej, decizívnej a informačnej. Práve tou informačnou sa napĺňali princípy ochrany zdravia ľudí, zvierat a pôdy, pričom dôsledky jej prípadného nedostatočného
uplatňovania môžu byť najzávažnejšie.
V prípade zistenia takého nadlimitného výskytu kontaminujúcej látky, ktorá znižuje kvalitu vody do III. triedy sa operatívnou informovanosťou užívateľov závlahovej vody chráni
predovšetkým zdravie ľudí, zvierat, chráni sa pôda. Pod zníženie kvality sa pri analýze trendov podpisujú zvýšené hodnoty pH, rozpustných látok a mikrobiálne znečistenie, ktoré je
súčasne najčastejšou a najrizikovejšou príčinou. Ide najmä o
znečistenie fekálnymi koliformnými baktériami a enterokokmi. Extrémnym príkladom pre zdôraznenie rizikovosti mikrobiálnej kontaminácie môže byť napr.: konzumácia nedostatočne umytého hlávkového šalátu zavlažovaného postrekom
takto kontaminovanou vodou.
Pri hodnotení stavu vôd Európska únia konštatuje (2007),
že je horší ako sa očakávalo. Okrem iných konštatovaní pretrvávajúcim problémom vraj zostáva difúzne znečistenie podzemných vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych aktivít.
Na Slovensku je situácia v tomto smere uspokojivá, ako sa
to nakoniec konštatuje aj v závere príspevku. Treba dodať,
že nie je to však výsledok silného environmentálneho cítenia
a konania, ale predovšetkým otázka ekonomická. Nedostatočná solventnosť hospodáriacich subjektov sa prejavuje nižšími
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úrovňami hnojenia dusíkatými hnojivami, čím sa minimalizuje riziko prieniku dusičnanov. Rovnako ekonomickým pozadím je sprevádzaný opačný, negatívny dôsledok nesolventnosti prostriedkov na likvidáciu starých bodových zdrojov
znečistenia, ktoré predstavujú staré neriadené skládky alebo
manipulácie s hnojom resp. hnojovicou.
Špecifikom monitoringu závlahových vôd je neustále
prispôsobovanie sa objemovej, časovej a priestorovej premenlivosti odberov vody na zavlažovanie. Od toho sa odvíja
variabilita výberu monitorovacích bodov, frekvencia odberov
a analýz. Interpretácia výsledkov merania je sťažená vysokou
sezónnou premenlivosťou kvality vody.
Potrebu zavlažovania primárne určuje aktuálna dynamika vývoja meteorologických prvkov a definovanie vlahového
deficitu. O spotrebovaných objemoch však sekundárne rozhoduje manažment agropodnikateľských subjektov. Tu do
rozhodovania o zavlažovaní alebo nezavlažovaní vstupujú
pestovateľské, technicko-technologické a najmä ekonomické
aspekty. Výsledkom pôsobenia všetkých faktorov sú ťažko
predvídateľné skutočné objemy odobranej vody, aktuálne
meniaca sa lokalizácia a počet odberných miest a stanovovanie potrebných analýz, čo všetko spolu znásobuje nároky na
operatívnosť riadenie a priebehu monitoringu.
Hodnotené obdobie sa dá charakterizovať týmito rozpätiami:
– množstvá odobranej vody na zavlažovanie sa menili od
15 do 60 mil.m³ (pozn. pred rokom 1990 dosahovali ročné
objemy až 280 mil.m³)
– ročne sa vyskytovalo od 80 do 300 odberných miest s frekvenciou odberov 1x mesačne v závlahovej sezóne, ktorá
bola v ostatnom období totožná s vegetačným obdobím
(IV – IX )
Materiál a metódy
Kvalita závlahovej vody sa hodnotí v zmysle Nariadenia
vlády č. 296/2005, prílohy č. 2, podľa ktorej sú vody určené
na závlahu definované len najvyššími prípustnými hodnotami
(NPH) korešpondujúcimi s STN 75 7143 a zodpovedajúcimi
1.triede kvality – voda vhodná na závlahu. V prípade zistenia
horšej kvality, nezodpovedajúcimi ,,NPH“, sa pri hodnotení
závlahovej vody postupuje podľa STN 75 7143 Kvalita vody
– Závlahová voda, ktorá posudzuje kvalitu závlahovej vody
v širšom kontexte vzhľadom k jej použitiu a kvalitu vody zaraďuje do troch tried:.
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I. trieda:

II. trieda:

III. trieda:

voda vhodná na závlahu; je použiteľná na zavlažovanie všetkých poľnohospodárskych plodín
bez akéhokoľvek obmedzenia;
voda podmienečne vhodná na závlahu; je použiteľná na závlahu za predpokladu, že pre každú
lokalitu budú stanovené zvláštne opatrenia podľa
stupňa, charakteru znečistenia vody a miestnych
podmienok, takisto spôsobu zavlažovania;
voda nevhodná na závlahu; je použiteľná na
závlahu len po takej úprave, ktorou získa kvalitu
vody vhodnej alebo podmienečne vhodnej.

Vzorky vôd boli odoberané od apríla do septembra, príp.
októbra. Vo vzorkách boli stanovované základné ukazovatele 1× mesačne (pH, RL, chloridy, sírany, NEL, koliformné
baktérie, fekálne koliformné baktérie, enterokoky, skúška klíčivosti, dusičnany, uhličitany, horčík, vápnik, sodík, draslík)
a v čase intenzívneho využívania závlah sa vykonali minimálne 2× rozšírené rozbory (t.j. základné ukazovatele + atrazín, simazín, PCB, aniónaktívne tenzidy, kadmium, meď,
zinok, ortuť, chróm, kobalt, mangán, železo, hliník), (PÍŠ et
al., 2005).
Klasifikácia kvality závlahových vôd sa robila podľa charakteristickej hodnoty, ktorá sa pri počte odberov menších
ako 24 vypočíta ako priemer 3 najvyšších nameraných hodnôt jednotlivých ukazovateľov získaných za ucelené obdobie.
Každý parameter je pre kvalitu závlahovej vody rovnocenný.
V rámci tohto príspevku sme sa však zamerali len na hodnotenie kvality závlahovej vody z hľadiska obsahu dusičnanov.
Smernica rady číslo 91/676/EHS (o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov) určuje
požiadavky na zníženie znečistenia vôd spôsobené dusičnanmi a opatrenia na zabránenie ďalšieho znečisťovania tohto
druhu. Od členských štátov sa vyžaduje, aby identifikovali

Tab. 1 Obsah dusičnanov (NO3- ) v závlahových vodách v mg/l v období
1995 – 2008
Počet
vzoriek

Max.

Min.

priemer

Povodie Dunaja

2430

85,3

<1

8,05

Povodie Váhu

1615

141

<1

7,82

Povodie Hrona

416

37,0

<1

5,91

Povodie B a H

1204

90,4

<1

6,10

Tab. 2 Obsah dusičnanov (NO3-mg/l) vo vodných nádržiach, štrkoviskách a tokoch SR v období 1995 – 2008
Zdroje ZV

Počet
vzoriek

Max.

Min.

priemer

Vodné nádrže

1739

141

<1

4,66

štrkoviská

475

107

<1

14,6

Toky

3448

90,4

<1

7,83

vody, ktoré sú ovplyvnené, alebo môžu byť ovplyvnené dusičnanovým znečistením v súlade s kritériami na identifikáciu
vôd v zraniteľných oblastiach.
Výsledky a diskusia
Dusičnany v závlahových vodách rokoch 1995 – 2008
Obsah dusičnanov v povrchových vodách využívaných
na závlahové účely bol vyhodnotený za obdobie 1995–2008.
V  priebehu tohto obdobia bol najvyšší obsah dusičnanov,
141 mg/l, nameraný v povodí Váhu vo VN Vizalás v Trnovci
nad Váhom v roku 2003 a v štrkovisku Žombek v Dvoroch
nad Žitavou v roku 1996 (107 mg/l a 104 mg/l). V  ďalších
rokoch sa v týchto lokalitách už také vysoké hodnoty nevyskytli. Za celé hodnotené obdobie bola limitná hodnota obsahu

Obr. 1 Porovnanie priemerného obsahu dusičnanov podľa zdrojov závlahovej vody v jednotlivých povodiach (sledované obdobie 1995 – 2008)
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Obr. 2 Trend vývoja obsahu dusičnanov v štrkovisku Žombek v Dvoroch nad Žitavou (1995 – 2008)

dusičnanov pre závlahové vody (100 mg/l, podľa NV č. 296)
prekročená len 3x, a to v roku 1996 v štrkovisku Žombek
v Dvoroch nad Žitavou a v roku 2003 vo VN Vizalás v Trnovci nad Váhom.
Z tabuľky 1 vyplýva, že najvyšší priemerný obsah dusičnanov bol zistený v zdrojoch závlahových vôd v povodí Dunaja a najnižší v povodí Hrona.
Namerané výsledky poukazujú na určité rozdiely v obsahu dusičnanov vo vodných nádržiach v porovnaní so štrkoviskami. V tabuľke 2 je uvedené štatistické vyhodnotenie
výsledkov obsahu dusičnanov vo vodných nádržiach a štrkoviskách SR.
Z výsledkov vyplýva, že priemerný obsah dusičnanov
v štrkoviskách je viac ako 3x vyšší ako vo vodných nádržiach. Tým sa dá vysvetliť aj to, že celkovo najnižší obsah
dusičnanov bol nameraný v povodí Hrona. V  tomto povodí
totiž nebol ani jeden monitorovaný zdroj závlahovej vody zo
štrkoviska. Uvedené výsledky poukazujú na skutočnosť, že
závlahové vody, či už vo vodných nádržiach alebo v štrkoviskách sú veľmi málo znečistené dusičnanmi. Avšak vidieť,
že podzemné zdroje závlahových vôd, ktorými štrkoviská sú,
sú potenciálne väčším zdrojom znečistenia dusičnanmi ako
povrchové vody.
Z obrázka 1 vidieť, že v porovnaní s vodnými tokmi majú
VN nižší obsah dusičnanov. Je známe, že samočistiacou
schopnosťou získava voda vo vodných nádržiach často lepšiu
kvalitu ako voda riečna (Pitter, 1999).
Na obrázku 2 je graficky znázornená dynamika obsahu
dusičnanov v štrkovisku Žombek v Dvoroch nad Žitavou.
V  tomto štrkovisku bol v priemere za sledované obdobie
nameraný najvyšší obsah dusičnanov. Z obrázka 2 vyplýva,
že hladina dusičnanov bola v priebehu sledovaného obdobia
veľmi premenlivá s celkovým mierne stúpajúcim trendom.
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Záver
Z výsledkov hodnotenia obsahu dusičnanov v rokoch
1995 až 2008 vyplýva, že najvyššie obsahy dusičnanov boli
v priemere namerané v štrkoviskách a najnižšie vo vodných
nádržiach. V  prevažnej väčšine sledovaných lokalít nebola
prekročená hodnota obsahu dusičnanov 25 mg/l. Uvedené
výsledky poukazujú na skutočnosť, že závlahové vody, či už
vo vodných nádržiach alebo v štrkoviskách sú veľmi málo
znečistené dusičnanmi. Avšak vidieť, že podzemné zdroje závlahových vôd, ktorými štrkoviská sú, sú potenciálne väčším
zdrojom znečistenia dusičnanmi ako povrchové vody.
Záverom možno konštatovať, že z hľadiska potenciálneho
ohrozenia podzemných vôd dusičnanmi zo závlahovej vody,
nepredstavuje ich použite na území Slovenska nebezpečenstvo, treba však podotknúť, že pri nekvalitnom a nekvalifikovanom aplikovaní závlahovej vody (vysoké jednorazové
závlahové dávky), najmä na plochách s vyššou hladinou
podzemnej vody, môže dôjsť k vyplavovaniu dusičnanov prítomných v pôde. Ale takéto prípady sú extrémne zriedkavé,
ak zvážime ekonomické a ekologické snahy kvalifikovaného
manažmentu odberateľov o aplikáciu vodoúsporných a pôdoochranných postupov pri aplikácii závlah.
Literatúra
Nariadenie vlády SR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne
ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpa
dových vôd a osobitných vôd. Bratislava: 2005
PITTER, P. Hydrochemie. Vydavateľstvo VŠCHT, Praha:1999
PÍŠ, V., et al. Sledovanie kvality závlahových vôd a jej vplyv na fyzikálnochemické vlastnosti pôdy na území SR. Výročná správa. SVP, š.p., OZ
Hydromeliorácie. Bratislava
STANDARD methods for the examination of water and wastewater, 18th edi
tion. Washington, DC:1992
STN 75 7143 Kvalita vody. Závlahová voda. SÚTN Bratislava:1999
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Človek ako pasívny vzorkovač kontaminácie životného
a pracovného prostredia
prchavými organickými zlúčeninami
Ing. Ján Hrivňák, CSc.,1 Ing. Peter Tölgyessy, CSc.,2
Ing. Katarína Šilhárová2, RNDr. Eva Kráľovičová, CSc.3
1

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
2

Prchavé organické zlúčeniny (POZ) patria medzi najrozšírenejšie zlúčeniny, ktoré kontaminujú ovzdušie mestských
konglomerátov, obydlí a pracovísk, kde sa požívajú pohonné
látky a rozpúšťadlá. Tieto zlúčeniny sa dostávajú do ľudského
organizmu väčšinou dýchaním, len mizivé percento stravou
a pitím. Vzhľadom k adaptabilite ľudského čuchu napriek
tomu, že tieto zlúčeniny zapáchajú, zvykáme si na tento zápach, a takto sme často nútení bezmocne dýchať kontaminovaný vzduch, lebo iný nemáme k dispozícii. Pretože väčšinou

mobilné, čo je predpokladom pre ich rýchle šírenie v ovzduší.
Medzi najviac sledované POZ patria aromatické uhľovodíky
ropného pôvodu, napr. benzén, toluén, etylbenzén, xylény,
styrén a halogén deriváty, napr. vinylchlorid, chloroform,
trichlórétylén, tetrachlóretylén, chlórbenzén a iné.
Vzdušnou cestou sa POZ dostávajú cez pľúca do krvi a odtiaľ do ďalších životne dôležitých orgánov. Takto sa človek
stáva nedobrovoľne pasívnym živým vzorkovačom a svojim
vlastným telom vzorkuje prostredie, v ktorom sa nachádza.

Obr. 1 Chromatogram vzorky moču.
Vlny: 1 – chloroform, 2 – benzén, 3 – toluén, 4 – etylbenzén, 5 – (m-,p-)xylén.

ide o veľmi nízke koncentrácie, škodlivosť kontaminovaného
ovzdušia sa hneď neprejavuje a obvykle sa vyhodnocuje až
na základe získaných štatistických údajov. Podobne je to aj
v prípade tekutín (voda) a potravín.
Medzi POZ patria zlúčeniny s teplotou varu do 200– 250 oC
a s molárnou hmotnosťou 16-250 g/mol. Za normálnych podmienok sú to kvapaliny, avšak v plynnom stave sú vysoko
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Na základe výsledkov analýz nemetabolizovaného obsahu
POZ v krvi, príp. v iných materiáloch, je potom možné spätne
charakterizovať stav životného alebo pracovného prostredia,
v ktorom sa jedinec pohyboval. V súčasnom období medzi
materiály, ktoré sa ako vzorky za týmto účelom najviac používajú patria moč a výdychový vzduch. Veľkou výhodou je,
že vzorkovanie moču a výdychového vzduchu patrí medzi
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Veda, technika, technológia / Oznamy
neinvazívne techniky a pri odbere vzorky nevyžaduje zdravotnícky personál.
Medzi zlúčeniny, ktoré sa v prostredí najčastejšie vyskytujú patrí benzén, ktorý je medzinárodnou zdravotníckou organizáciou (International Agency for Research on Cancer)
považovaný za karcinogén spôsobujúci leukémiu. BTEX
(benzén, toluén, etylbenzén a izomérne xylény) sa vyskytujú v ovzduší prakticky všetkých interiérov a samozrejme aj
exteriérov veľkomiest. Analýzou týchto látok v moči a vo
výdychovom vzduchu je možné určiť rozsah kontaminácie
prostredia týmito látkami. Z ostatných POZ boli tzv. trihalometány (chloroform, brómdichlórmetán a dibrómchlórmetán)
detegované v moči všetkých plavcov v plavárňach, kde sa
voda dezinfikovala chlórom. Obsah trichlóretylénu a tetrachlóretylénu v moči sa používa ako biologický index poukazujúci na prítomnosť týchto látok v ovzduší pracujúcich napr.
s lepidlami, čistiacimi prostriedkami a pod. Z karcinogénov je
tiež sledovaný styrén, ktorý sa nachádza v ovzduší pri výrobe
laminátov a odtiaľ sa dostáva do krvi a iných orgánov. Mnohé z vyššie uvedených zlúčenín sa vo vyšších koncentráciách
často nachádzajú v interiéroch novostavieb, pochádzajú z lepidiel a tmelov, z nábytku a kobercov. POZ sa nachádzajú aj
v interiéroch nových automobilov.
Analýza stopových koncentrácií týchto látok v biologických materiáloch je náročná na prístrojovú techniku. Expertízne a analytické služby vyvinuli jednoduchú metódu [1],
ktorá sa už viac rokov používa na Výskumnom ústave vod-

ného hospodárstva na analýzu chlóreténov vo vodách [2] a na
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava na
analýzu BTEX v ovzduší [3]. Princípom metódy je adsorpcia
POZ na mikrokolónke naplnenej Tenaxom a ich následná termálna desorpcia priamo v dávkovacom priestore plynového
chromatografu. Jenoduchou úpravou dávkovacieho priestoru
chromatografu (v prípade, že je vybavený tzv. „split/splitless“
injektorom) je možné rozšíriť použitie prístroja na analýzu
POZ novou metódou. V tomto príspevku ako príklad uvádzame analýzu moču plavca z plavárne, v ktorej sa voda dezinfikuje chlórom (väčšina našich plavární). V literatúre uvádzané
metódy [2, 3] boli modifikované tak, že sa analyzovalo 10 ml
ovzdušia nad 20 ml vzorky moču v prítomnosti 4,0 g Na2SO4
(po zrovnovážnení). Chromatogram je na obr. 1, z ktorého
je vidieť, že okrem chloroformu (z plavárne) sú prítomné aj
BTEX (z ovzdušia veľkomesta).
Literatúra
[1] HRIVŇÁK, P.: Úžitkový vzor č. 3183 (Mikrokolóna na termálnu desor
pciu v plynovochromatografickom inlete), ÚPV, Švermova 43, Banská
Bystrica (2002).
[2] TÖLGYESSY, P. – HRIVŇÁK, J. – ŠILHÁROVÁ, K.: Determination of
chlorinated ethenes in water using headspace solid phase microcolumn
extraction combined with thermal desorption in GC inlet, Petroleum &
Coal 46, 2004, 88-94.
[3] KRÁĽOVIČOVÁ, E. – HRIVŇÁK, J. – TÖLGYESSY, P.: Determination
of benzene in air by microcolumn adsorption and thermal desorption in
GC inlet, Petroleum & Coal 48, 2006, 61-65.
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Voda v krajine

Hodnotenie výskytu sucha
RNDr. Valéria Slivová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

Úvod
Termín sucho je relatívny pojem, ktorý je možné definovať viacerými spôsobmi, z čoho vyplýva, že neexistuje jedna
presná definícia tohto javu. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že sucho je komplex prirodzených javov prejavujúcich
sa v rôznych častiach hydrologického systému a v rôznych
priestorových a časových mierach. Prvotný vznik sucha je
podmienený prirodzenou zmenou klímy (nízky úhrn zrážok,
bezzrážkové obdobie, vysoká teplota vzduchu a evapotranspirácia, atď.). Tento typ sucha nazývame meteorologické sucho.
Dané sucho spôsobuje nedostatok pôdnej vlhkosti a vzniká
poľnohospodárske sucho (sucho v pôdnom profile). Nedostatok zrážok môže zapríčiniť vznik nízkeho povrchového odtoku, zníženie hladín povrchových tokov, ktoré sú charakteristické pre sucho v povrchových vodách. Poľnohospodárske
sucho spôsobuje pokles zásob vody v pôdnom profile, ktorý
následne spôsobuje pokles hladín podzemných vôd a zníženie
odtoku podzemnej vody do systému povrchovej vody. Tento
jav charakterizuje sucho v podzemnej vode. Sucho v povrchových a podzemných vodách je súčasťou hydrologického
sucha. Deficit vody ako formu ekonomického zisku v rámci
zvýšeného obratu a dopytu vyjadruje socio-ekonomické su
cho, ktoré je spôsobené všetkými typmi sucha.

4. Index sucha je daný pomerom odchýlky priemernej
ročnej teploty vzduchu od dlhodobého ročného priemeru (°C)
k smerodajnej odchýlke priemernej ročnej teploty vzduchu
a odchýlky ročného úhrnu od dlhodobého ročného priemeru
(mm) k smerodajnej odchýlke ročného úhrnu zrážok.
5. Standard Precipitation Index je daný vzťahom , kde P
je úhrn zrážok v jednotlivých rokoch (mm), je dlhodobý úhrn
zrážok za hodnotené obdobie (mm) a S je smerodajná odchýlka zrážkového úhrnu (McKee, Doesken a Kleist, 1993).
Sucho v podzemnej vode
Sucho v podzemnej vode je stanovené metódou praho
vej hodnoty, ktorá je veľmi často používanou kvantitatívnou
metódou, v ktorej je podstatné definovať začiatok a koniec
sucha. Táto metóda sa zaoberá priebehom základného odtoku
(alebo iného parametra) pod alebo nad danou hranicou. Princíp tejto metódy je zobrazený na obr. 1.

Meteorologické sucho
Metódy, ktoré sú použité na stanovenie meteorologického sucha vychádzajú zo zrážkového úhrnu, ktorý patrí medzi
základné zložky obehu vody v prírode a vodnej bilancie povodí, alebo jeho kombináciou s teplotou vzduchu, ktoré patria
medzi hlavné činitele ovplyvňujúce počasie. Meteorologické
sucho bolo stanovené v ročnom časovom kroku pre obdobie
hydrologických rokov 1976 – 2005. Použité boli nasledovné
metódy:
1. Dažďový faktor podľa Langa je založený na pomere
zrážkového úhrnu a teploty vzduchu v jednotlivých hodnotených rokoch.
2. Klasifikácia z hľadiska vlhkosti je založená na percen
tuálnom podiele ročného úhrnu zrážok (HZR) konkrétneho
roka a dlhodobého zrážkového normálu (Kolektív autorov,
1960).
3. Priemerná vlahová istota podľa Minářa je daná vzťahom , kde α je priemerná vlahová istota podľa Minářa, S je
úhrn zrážok v jednotlivých rokoch (mm), t je priemerná teplota vzduchu v jednotlivých hodnotených rokoch (°C) a Z je
veľkosť ročného úhrnu zrážok (mm), pri ktorom nastáva sucho a vzniká nutnosť závlahy. Jeho hodnotu vyjadrili Köppen
a Gregor vzťahom Z = 30 * (t + 7), kde t je dlhodobá priemerná teplota vzduchu za hodnotené obdobie (°C).

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 1 - 2 / 2 0 0 9



Obr. 1 Definovanie charakteristík nedostatku sucha

Výsledky
Vyhodnotenie meteorologického sucha
Prvotne je posúdené sucho meteorologické, pretože sa vyskytuje ako prvé vzhľadom k ostatným typom sucha. Pri stanovení meteorologického sucha podľa klasifikácie z hľadiska
vlhkosti som použila normálové obdobie zrážok 1961 – 2000
(704 mm). Za suché roky považujem tie roky, v ktorých sa
prejavil rôzny stupeň sucha každou metódou a taktiež roky,
ktoré boli klasifikované aj ako suché, ale obsahovali aj roky
prechodné a normálne, poprípade boli blízko normálu (no
hodnota bola bližšie k suchému roku). Vzájomným porovnaním získaných výsledkov je možné skonštatovať, že v danej
hodnotenej oblasti je vhodnejšie použiť metódu klasifikácie
z hľadiska vlhkosti, metódu SPI a Index sucha, pretože metóda Dažďového faktora podľa Langa a priemerná vlahová
istotou podľa Minářa sú schopné identifikovať iba veľmi suché roky a možno by bolo vhodnejšie ich využiť pre iné kli-

19

Voda v krajine
Tab. 1 Výskyt sucha v podzemnej vode s d+lžkou trvania nad 10 dní podľa prahovej hodnoty QZ330 (1976 – 2005)
Dátum výskytu sucha

Počet suchých dní

Dátum výskytu sucha

Počet suchých dní

Dátum výskytu sucha

Počet suchých dní

23.10.77-28.2.78

129

12.10.86-23.3.87

163

27.12.95-16.3.95

81

2.2.82-4.3.82

31

16.9.87-30.11.87

76

5.11.97-24.11.97

20

26.8.82-19.12.82

116

31.10.89-14.11.89

15

8.9.99-28.2.00

174

22.2.83-3.3.83

10

1.2.91-10.2.91

10

5.2.03-8.3.03

32

2.8.83-10.9.83

40

4.7.93-4.10.93

93

20.9.03-31.10.03

42

15.11.83-28.2.84

106

27.7.94-14.10.94

80

30.12.03-10.3.04

72

Tab. 2 Výskyt sucha v podzemnej vode s dĺžkou trvania nad 10 dní podľa prahovej hodnoty ΦQZ330.
Dátum výskytu sucha

Počet suchých dní

Dátum výskytu sucha

Počet suchých dní

Dátum výskytu sucha

23.10.77-28.2.78

129

4.8.84-23.9.84

51

26.11.93-15.12.93

Počet suchých dní
20

5.11.79-17.11.79

13

28.9.86-24.3.87

178

22.7.94-25.10.94

96

17.1.81-28.1.81

12

4.9.87-5.12.87

93

16.12.95-16.3.96

92

10.5.81-27.5.81

18

8.3.88-18.3.88

11

3.11.97-24.11.97

22

7.10.81-25.10.81

19

23.11.88-26.12.88

34

6.9.99-29.2.00

177

17.1.82-11.3.82

54

5.2.89-19.2.89

15

21.10.00-6.11.00

17

25.7.82-23.12.82

152

28.10.89-20.11.89

24

16.12.00-29.12.00

14
41

17.2.83-5.3.83

17

2.9.90-24.9.90

23

28.1.03-9.3.03

25.7.83-17.9.83

55

24.1.91-12.2.91

20

11.7.03-27.7.03

17

26.10.83-22.3.84

149

1.7.93-10.10.93

102

20.8.03-12.3.04

206

Tab. 3 Vzťah meteorologického sucha a sucha v podzemnej vode podľa prahovej hodnoty QZ330 (1976 – 2005)
Meteorologické sucho

Výskyt sucha
v podzemnej vode

Dĺžka trvania
(dni)

Sucho v podzemnej vode
(všeobecne)

1976

-

-

-

1977

23.10.77 – 28.2.78

129

1977/1978

1979

-

-

-

1982

2.2.82 – 4.3.82
26.8.82 – 19.12.82

31
116

1982/1983

1984

15.11.83 – 28.2.84

106

1984

1986

12.10.86 – 23.3.87

163

1986/1987

1990

31.10.89 – 14.11.89

15

1989/1990

1991

1.2.91 – 10.2.91

10

1991

1993

4.7.93 – 4.10.93

93

1993

1994

27.7.94 – 14.10.94

80

1994

1999

8.9.99 – 28.2.00

174

1999/2000

2003

5.2.03 – 8.3.03
20.9.03 – 31.10.03

32
42

2003

matické oblasti. Preto som sa rozhodla pri porovnávaní oboch
typov sucha brať do úvahy suché roky, ktoré boli stanovené
iba spomínanými tromi metódami.
Vyhodnotenie sucha v podzemnej vode
Prahové hodnoty pre hodnotenie sucha v podzemnej vode
sú stanovené z empirických čiar prekročenia M – denného základného odtoku. Použité sú dve prahové hodnoty, a to Qz330
, ktorá je stanovená z empirickej čiary M – denné
(1976 – 2005)
ho základného odtoku za celé hodnotené obdobie a ΦQz330
stanovenú ako priemer prahových hodnôt Qz330 za jednotlivé hodnotené roky. Tieto prahové hodnoty sú použité ako
príklad spracovania a hodnotenia sucha v podzemnej vode
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a pre zachovanie statických zásob v hodnotenom období. Vo
vodohospodárskej praxi sa pri využívaní prahových hodnôt
používajú práve dlhodobé prahové hodnoty, ktoré môžu byť
charakterizované iba jedným suchým rokom, ktorý sa za dané
obdobie môže vyskytnúť. Táto hodnota je aj nižšia ako priemerná prahová hodnota, na ktorej použitie upozorňujú hydrológovia. Suché obdobia stanovené podľa použitých prahových hodnôt sú znázornené v tabuľkách 1 a 2.
Porovnaním výskytu suchých období v podzemnej vode
podľa oboch prahových hodnôt môžeme skonštatovať, že
suché obdobia, ktoré sa vyskytli pri prahovej hodnote Qz330
, sa tiež vyskytujú aj pri prahovej hodnote ΦQZ330.,
(1976 – 2005)
ale trvajú o niekoľko dní dlhšie. Sucho vyskytujúce sa pri
prahovej hodnote QZ330 (1976 – 2005) v dvoch obdobiach: v jesen-
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Tab. 4 Vzťah meteorologického sucha a sucha v podzemnej vode podľa prahovej hodnoty ΦQ330.
Meteorologické sucho

Výskyt sucha v podzemnej vode

Dĺžka trvania (dni)

Sucho v podzemnej vode (všeobecne)

1976

–

–

–

1977

23.10.77 – 28.2.78

129

1977/1978
–

–

–

17.1.82 – 11.3.82

54

25.7.82 – 23.12.82

152

26.10.83 – 22.3.84

149

4.8.84 – 23.9.84

51

28.9.86 – 24.3.87

178

4.9.87 – 5.12.87

93

1979
1982
1984
1986

1990

5.2.89 – 19.2.89

15

28.10.89 – 20.11.89

24

2.9. 90 – 24.9.90

23

1982/1983
1983/1984
1986/1987

1989/1990

1991

24.1.91 – 12.2.91

20

1991

1993

1.7.93 – 10.10.93

102

1993

26.11.93 – 15.12.93

20

22.7.94 – 25.10.94

96

1999

6.9.99 – 29.2.00

177

28.1.03 – 9.3.03

41

2003

11.7.03 – 27.7.03

17

20.8.03 – 12.3.04

206

1994

1994
1999/2000
2003/2004

no – zimnom (20.9.2003 – 31.10.2003) a zimnom období
(30.12.2003 – 10.3.2004) sa pri prahovej hodnote ΦQZ330 zlúčilo do jedného obdobia sucha, ktoré trvalo 206 dní. Okrem t
predĺžených období sucha sa vyskytli aj nové suché obdobia,
z ktorých najdlhšie trvalo 51 dní (4.8.84 – 23.9.84).

mali čo povedať aj ďalší odborníci ako napríklad ichtyológovia, biológovia, ekológovia... Poznanie parametrov sucha je
nevyhnutné z hľadiska hospodárskych, vodohospodárskych
a ekologických rozhodnutí, z hľadiska ochrany kvality a riečnej ekológie.

Vzťah meteorologického sucha a sucha
v podzemnej vode

Poďakovanie

Z časového hľadiska je podzemná voda koncovou zložkou, ktorá je ovplyvnená meteorologickým suchom. Vývoj
suchých období v podzemnom odtoku vo vzťahu k meteorologickému suchu je pri použitých prahových hodnotách je zaznamenaný v tabuľkách 3 a 4.
Porovnaním suchých období pri oboch prahových hodnotách môžeme skonštatovať, že najzávažnejšie suché obdobia
sa vyskytli v rovnakom časovom horizonte. Rozdiel medzi
týmito suchými obdobiami, je v ich dĺžke trvania, pričom pri
ΦQ330. tieto suché obdobia trvajú dlhšie.
Záver
Problematika sucha sa v posledných rokoch dostáva do
popredia odbornej verejnosti. Existuje množstvo metód na
hodnotenie tohto prírodného javu, a preto som sa niektoré
z nich rozhodla použiť v tomto príspevku a poukázať na vzájomné prepojenie dvoch typov sucha, a to meteorologického
sucha a sucha v podzemnej vode, ktorému nieje na Slovensku
venovaná dostatočná pozornosť. Pri hodnotení tohto fenoménu je dôležité si uvedomiť za akým účelom a ktorý typ sucha
budeme analyzovať. Taktiež je dôležité pripomenúť, že použité prahové hodnoty sú zvolené na základe hydrologických
a hydrogeologických charakteristík. K tejto problematike by
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Protipovodňová ochrana v povodí řeky Loučky
Ing. Pavel Menšík
VUT v Brně, Fakulta stavební – Ústav vodního hospodářství krajiny

Úvod
Povodí řeky Loučky se nachází v Olomouckém kraji na
severovýchodě od města Zábřeh. Řeka Loučka (ČHP 4-1002-050) je levostranný přítok Vítošovského náhonu a ten je
přítokem řeky Horní Morava – hlavního toku rozsáhlé oblasti severozápadní části Moravy a Slezska, rozkládajícího
se mezi horskými masivy Jeseníku a Kralického Sněžníku,
Českomoravské vrchoviny a rovinami středomoravské Hané.
Řeka Loučka pramení v podhůří Hrubého Jeseníku, její horní
tok je bystřinného charakteru a protéká výrazně zaříznutým
údolím. Na středním a dolním toku řeky je proudění převážně říční, údolí se postupně rozšiřuje, údolní niva je poměrně
plochá. Řeka Loučka protéká 5 obcemi − Hrabišín, Olešná,
Dlouhomilov, Brníčko a Lesnice.
Pozemky extravilánu v údolní nivě a na mírnějších sva-

zích jsou využívány zemědělsky, ostatní plochy jsou převážně
zalesněny.
Do Loučky ústí 17 přítoků – místních potoků anebo jen
výrazných údolnic soustřeďujících odtoky vody. Závěrový profil Loučky ústí do Vítošovského náhonu. Geografičtí
činitelé: plocha povodí 38,6 km2, délka toku 10,34 km, střední
šířka povodí 3,73 km, koeficient tvaru povodí 0,361 (vějířovité povodí), průměrný sklon povodí 3,78 % a průměrný sklon
údolí 2,27 %.
Model
Za účelem simulace průchodu povodňové vlny řekou
Loučka a následnému vyhodnocení kulminačních průtoků
v zájmových profilech je sestaven srážkoodtokový model
HYDROG (Starý, 1991–2008).

Obr. 1 Schematizace povodí řeky Loučky. (Obr1.jpg)
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Model pracuje se schematizovaným povodím, které je
rozděleno na úseky toků a na ně zavěšené dílčí plochy povodí
– obr. 1. V závislosti na reliéfu povodí dochází, k rozdělení
na 62 úseků a 118 zavěšených ploch. Jednotlivé úseky a zavěšené plochy takto schematizované povodí je nutné popsat
pomocí geografických veličin povodí. Hodnoty veličin jsou
určeny ze Základní mapy ČR.
Tyto hodnoty představují nadmořské výšky a sklony jednotlivých úseků, dále šířku koryta při dně, hloubku koryta,
šířky inundačních území, průměrné nadmořské výšky zavěšených ploch, délky ploch, průměrné sklony zavěšených plochy
a typ převládajícího povrchu jednotlivých ploch (pole, louka,
les, intravilán).
Kalibrace modelu
Po sestavení srážkoodtokového modelu je nutné provést
jeho kalibraci. V povodí řeky Loučky ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádná srážkoměrná stanice a proto
je model povodí kalibrovaný pomocí 100letého odtoku vody
z povodí řeky Loučky. Příčinná srážka je nahrazena náhradní
intenzitou deště kritické doby trvání.
Výpočet náhradní intenzity deště je založen na předpokladu, že předpověděný déšť zasáhne vždy celou plochu povodí
a po přívalové srážce nad povodím nastane maximální průtok
poté, co se do uzávěrového profilu dostane voda z nejvzdálenějšího místa povodí, tj. za dobu koncentrace neboli za dobu
trvání deště.
Pro určení kritické doby trvání deště je prvně odhadnuta rychlost odtoku vody z povodí. Tato rychlost je odečtena
z grafu závislosti střední rychlosti postupu vody v toku, sklonu údolí a lesnatosti povodí – dle Čerkašina. Vstupní veličiny
pro odečtení střední rychlosti z grafu jsou tyto: sklon údolí
2,27 % a lesnatost povodí 28 χ. Střední rychlost je pak rovna
hodnotě 0,88 m.s-1. Kritická doba trvání deště je následně vypočtena z rovnice (1), kde L je délka toku v m a vs je střední
rychlost v m.s-1. Po dosazení do rovnice je výsledná doba trvání rovna 195 minutám.
T = L / vs					

(1)

Na základě vypočítané kritické doby trvání je z Truplova
diagramu (Trupl, 1958) odečtena hodnota průměrné intenzity
deště 31,7 mm.hod-1 odpovídající již známé době trvání a periodicitě 0,01 – použit průměr pro povodí Odry a Moravy.
Po simulaci srážkoodtokového procesu, se zadanou náhradní intenzitou deště, t. j. 31,7 mm.hod-1 je kulminační průtok v uzávěrovém profilu povodí – v úseku 62 roven hodnotě
40,31 m3.s-1. Tento průtok představuje hodnotu simulovaného
100 letého průtoku před přítokem řeky Loučky s Vítošovským náhonem. Plocha a 100 letý průtok v povodí řeky Loučky evidovaný v Hydrologických poměrech díl III. (HMÚ
Praha, 1970) je vztažen až po přítok Vítošovského náhonu
s řekou Horní Morava (ČHP 4-10-02-052) – uzávěrový profil
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Tab. 1 Umístění zájmových profilů v povodí
Zájmový
profil

Úsek

Poloha umístění v povodí

1

8

v obci Olešná

2

33

před obcí Dlouhomilov

3

44

před obcí Brníčko

4

50

v obci Brníčko (nad přítokem Strupšínského p.)

5

62

v obci Lesnice (uzávěrový profil povodí)

Horní Morava a proto je tento průtok lineárně zmenšen k ploše povodí řeky Loučky – uzávěrový profil Vítošovský náhon.
Oba průtoky jak simulovaný tak i lineárně zmenšený průtok
z Hydrologických poměrů se shodují – srážkoodtokový model povodí řeky Loučky je nakalibrovaný.
Vstupní parametry nádrží
Do nakalibrovaného modelu HYDROG jsou vloženy nádrže respektive jejich vstupní parametry. Celkový počet nádrží v povodí je 5 konkrétně nádrže N0/18, N1/28, N2/11,
N3/15 a N4/33 (Nádrž/Úsek). Nádrž N0 je stávající – vybudovaná již před lety, zajišťuje dodávku vody pro místní závlahy zemědělských pozemků, slouží k rekreaci a sportovnímu
rybaření a současně svými retenčními účinky do jisté míry
redukuje průběh povodňové vlny. Vstupní parametry navrhovaných nádrží jsou hydraulické, hydrologické a konstrukční
parametry vycházející z předběžného optimálního návrhu –
podrobné řešení návrhu není náplní této práce. Vstupní parametry existující nádrže N0 vycházejí z reálných hodnot.
Průchod povodňové vlny řekou Loučka
Pro každou kombinaci je provedena simulace. Celkový
počet kombinací vychází z celkového počtu uvažovaných nádrží v povodí. Obecně vyjádřen počet možných kombinaci je
2N, kde N je počet nadrží. Celkový počet kombinací je pak
roven 16 – pro 4 nádrže.
Při vytvoření systému číslování jednotlivých kombinaci je
brán v potaz počet umístěných nádrží v kombinaci a vzdálenost nádrže od závěrového profilu povodí. V kombinacích 1
až 16 je vždy uvažováno se stávající nádrž N0. V kombinaci
0 se s nádrží N0 neuvažuje – kombinace použita pro kalibraci
modelu.
V povodí řeky Loučky je zvoleno pět zájmových profilů.
V těchto profilech jsou sledovány průtoky. Při výběru zájmových profilů v povodí je kladen důraz na hlavní cíl práce –
minimalizovat kulminační průtoky v obcích ležících na řece
Loučka. V následující tab. 1 je popsána poloha umístění zájmových profilů v povodí.
Výsledné hodnoty kulminačních průtoků dosažených
v zájmových profilech pro jednotlivé kombinace jsou uvedeny v tab. 2.
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Tab. 2 Výsledné hodnoty kulminačních průtoků v m3.s-1

Obr. 2 Hydrogramy – 13. kombinace (výsledná varianta)

Závěr
Z provedených simulací je patrný transformační účinek
samostatně umístěných nádrží tak i nádrží umístěných v povodí v soustavě nádrží. Základní předpoklad k minimalizování kulminačních průtoku v zájmových profilech je velikost
transformačního účinku každé z navržených nádrží. Pokud je
transformační účinek navržené nádrže nízký tak nelze předpokládat velký vliv na snížení průtoků ani v kombinacích kde
nádrže tvoří soustavu nádrží.
Na základě výsledků 2. až 5. kombinace viz tab. 2 je možno získat představu o účinku samostatně umístěných nádrží
v povodí. Hodnoty průtoků dosažených v zájmových profi-
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lech po provedení simulací poukazují na
transformační účinek jednotlivých nádrží.
Stávající nádrž N0 je zahrnuta ve všech
kombinacích, ale její účinek na snížení průtoků v zájmových profilech je minimální
a je patrný při porovnání 0. a 1. kombinace.
Rozsah řízených ploch této nádrže je zanedbatelný, a proto je tento účinek tak nízký.
Transformační účinek nádrží N1 je zanedbatelný, účinek nádrže N2 je nízký, největší
vliv na snížení průtoků má v profilu 2. Nádrž N3 má v menší míře účinek na snížení
průtoků ve všech profilech mimo profil 1.
Nádrž N4 leží přímo na řece Loučce a proto
je účinek nádrže významný.
Na základě těchto výsledků je vybrána
13. kombinace jako optimální varianta navrhované soustavy suchých nádrží. Výsledná varianta uvažuje se stávající nádrží N0
a navrhovanými nádržemi N2, N3 a N4.
Hodnoty kulminačních průtoků jsou v profilech 1, 2, 3, 4 a 5 sníženy oproti původnímu stavu – 1. kombinaci o 0, 52, 55, 56
a 58 %.
V  budoucnu bude provedeno rozšíření
navržené soustavy nádrží o další tři nádrže.
S tímto rozšířením budou provedeny jednotlivé simulace pro čtyři náhradní intenzity deště a to za účelem ověření chování
navržené soustavy nádrží při různých modelových deštích.
Řešená úloha je součástí projektu GAČR
103/07/1620 „Predikční a simulační modely v teorii operativního řízení vodohospodářských soustav.“ Řešení je prováděno v rámci doktorského studia na VUT FAST v Brně,
oboru Vodní hospodářství vodní stavby.
Pod vedením Prof. Ing. Milošem Starým, CSc.
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Tento príspevok odznel na Konferencii mladých vodohos
podárov v októbri 2008.
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Štetinový rybí priechod
kompromis medzi technickými a prírodnými rybovodmi
Ing. Lea Čubanová, PhD.
Katedra hydrotechniky, SvF STU Bratislava

Úvod
Každé priečne prehradenie toku vodnou stavbou (VS)
predstavuje prekážku pre migráciu rýb. Preto boli navrhnuté
konštrukcie – rybovody, ktoré mali napomôcť pri prekonávaní vzniknutého spádu. Rybovody, budované ako technické,
však zväčša neplnili svoju funkciu, preto bola snaha zmeniť
pohľad na tieto konštrukcie. Navrhli sa prírodné typy rybích
priechodov, kde sa predpokladala väčšia účinnosť. Vývoj
týchto stavieb šiel ruka v ruke s výskumom správania sa rýb,
ich potrieb a požiadaviek.
Z hľadiska migrujúcej ichtyofauny (či už poprúdne, ale
najmä protiprúdne) by prechod rybím priechodom mal byť čo
najmenej stresujúci a mal by vyhovovať aj slabým jedincom.
To znamená, že ryby by nemali byť dezorientované pri hľadaní vstupu do rybovodu, mali by bez problémov premigrovať
(bez zranení), ale zároveň by nemali mať tendenciu ostať žiť
v rybom priechode ako v náhradnom biotope.
Pre investora VS sa javí ako najvhodnejší technický prefabrikovaný rybovod, s ktorým ale nesúhlasia ichtyológovia.
Tí odporúčajú prírodný typ – biokoridor, ktorý ale vyžaduje
pomerne veľké územie okolo VS (čo v našich podmienkach
– osídlenie okolo toku, cesty, železnice, nie je vždy možné
realizovať) a nemalé investície.
Preto ako kompromis vznikol nový typ rybieho priechodu,
tzv. štetinový („Borstenfischpass“). Charakter jeho priečneho
profilu je podobný ako u štrbinového technického rybovodu,
ale štetiny v ňom zvyšujú drsnosť (odpor prúdeniu), podobne
ako v biokoridore kamene a sprievodná vegetácia. Dno koryta rybieho priechodu je pokryté vrstvou štrku, ktorý je životným priestorom dnových organizmov (bentosu). Okrem toho
je takto navrhnutý rybí priechod prejazdný aj pre rekreačné
športové lode, keďže štetiny dokážu usmerniť prúd a zároveň
sú dostatočne ohybné, aby sa nepoškodili loďky a neprišlo
k ich prevráteniu.

vyskytujúce sa na mnohých stanovištiach), ako aj bentosové
(dnové) organizmy, selektivita je vylúčená [1]. Navrhnutý
štetinového rybí priechod bol najprv skúmaný na fyzikálnom
modeli v hydrotechnickom laboratóriu a následne bola funkčnosť tohto systému v praxi preukázaná na pilotnom projekte
VS (vodnej elektrárni – VE) Au-Schönenberg na rieke Thur
[1].
V takomto rybom priechode je energia toku odbúraná štetinami. Elastické a priepustné štetinové elementy sú náhradou
za doteraz používané betónové prepážky. Elementy štetín sa
skladajú z jednotlivých zväzkov, pevne ukotvených v základovej betónovej platni dna rybieho priechodu. Ich rozmiestnenie zabezpečuje meandrovanie prúdu a vytvorenie prúdových
tieňov, ktoré poskytujú rybám úkryt a oddych. Dno žľabu je
vyplnené hrubozrnným substrátom (štrkom), čo robí štetinový rybí priechod vhodným aj pre dnové organizmy.
Usporiadanie a osadenie drsných štetinových prvkov závisí od lokálnych pomerov konkrétnej VS (rýchlosti toku,
prietoku, spádu, očakávaného množstva rýb). Šírka žľabu
štetinového rybieho priechodu a hĺbka vody v ňom pritom neovplyvňujú rýchlosť prúdenia, čiže pri konštantnom pozdĺžnom sklone štetinového rybieho priechodu je zabezpečená
konštantná rýchlosť prúdenia.
Výhody štetinového rybieho priechodu
– premena energie prebieha na krátkom úseku s nízkymi

Základné charakteristiky
štetinového rybieho priechodu
Štetinový rybí priechod, bol vyvinutý na univerzite v Kasseli. Žľab rybieho priechodu je opatrený pružnými štetinami,
ktoré sú rozmiestnené po celej ploche žľabu. Prúdenie je výrazne priaznivejšie ako pri bežných rybovodoch. Tento typ
rybieho priechodu akceptujú ryby rôznych veľkostí a druhov
(reofilné druhy – žijúce v tečúcej vode ako aj eurytopné –
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Obr. 1 Laboratórny výskum na univerzite v Kasseli (Versuchsanstalt
und Prüfstelle für Umwelttechnik und Wasserbau, Universität – Gesamthochschule Kassel) [2]
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Obr. 2 VE Au-Schönenberg na rieke Thur s realizovaným štetinovým rybím priechodom [2]

– hydraulické vlastnosti sú z veľkej časti nezávislé od tvaru
a líniového vedenia koryta rybieho priechodu,
– vplyv prúdenia na dno vysypané hrubozrnným substrátom
je zanedbateľný kvôli nízkej rýchlosti prúdenia medzi štetinovými elementami, vďaka čomu je priechodný aj pre
dnové organizmy,
– testy v laboratóriu so živými rybami taktiež ukázali, že
štetinový rybí priechod nepôsobí selektívne a je priechodný pre všetky druhy rýb obojsmerne.
Parametre pilotného projektu

Obr. 3 Rozmiestnenie štetinových elementov v koryte štetinového
rybieho priechodu [2]

turbulenciami vďaka zväzkom štetín, ktoré zvyšujú drsnosť,
– rýchlosť prúdenia medzi štetinami je závislá len od rozdielu výšky medzi radmi štetín a je menšia ako 1,2 m.s-1,
pri sklone koryta rybieho priechodu 8 – 10 % [1],
– kľudové miesta za štetinami (s maximálnou rýchlosťou
0,3 m.s-1) využívajú ryby ako miesta odpočinku (tzv. refúgiá) [1],
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Pilotný projekt štetinového rybieho priechodu bol realizovaný na VE Au-Schönenberg. Výstavba bola zahájená v októbri 2001 a do prevádzky bola spustená v decembri 2002.
Parametre VE Au-Schönenberg [1, 2]:
– návrhový prietok
43,0 m3.s-1
– maximálna zmeraná povodeň
1 350,0 m3.s-1
– stredný prietok
38,0 m3.s-1
– čistý spád
5,9 m
– maximálny spád
7,1 m
– inštalovaný výkon (2 Kaplanove turbíny) 2 050,0 kW
– priemerná ročná výroba elektriny
6,9 GWh
Parametre realizovaného štetinového rybieho priechodu
[1, 2]:
– spád
7,12 m
– celková dĺžka
95,0 m
– dotačný prietok
200,0 l.s-1
– pozdĺžny sklon koryta
8,0 %
– šírka koryta
1,2 m
– hĺbka vody v rybom priechode
40,0 cm
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– rýchlosť v štrbinách
– rýchlosť za štetinami
– počet štetinových radov

1,1 m.s-1
0,2 m.s-1
120 ks

Od apríla 2003 (počas obdobia 1 roka) bol v tomto rybom priechode denne kontrolovaný pohyb rýb. Vyhodnotenie
funkčnosti potvrdilo, že štetinový rybí priechod neovplyvňuje
pohyb slabších a menších jedincov. Všetky druhy, nachádzajúce sa v tejto oblasti, boli schopné pohybovať sa bez problémov v rybom priechode. Zriadené okenné priezory preukázali, že výstup rýb je pokojný, bez stresových situácií a ryby
nemali problémy s orientáciou.
Simulačné výpočty návrhu
Podľa základných charakteristík štetinového rybieho priechodu bol riešený rybovod pre zmenené návrhové parametre,
kde sa na základe spádu a dĺžky piliera, v ktorom má byť
štetinový rybí priechod situovaný, vypočítal pozdĺžny sklon
dna koryta rybieho priechodu io = 9,96 %. Teda dĺžka piliera
postačuje na realizáciu štetinového rybieho priechodu. Ak by
to tak nebolo, musela by sa trasa koryta rybieho priechodu
predĺžiť, podobne ako sa to realizovalo na VE Au-Schönenberg (koryto je zalomené smerom k VE).

Obr. 4 Detail riešenia koryta štetinového rybieho priechodu [2]

kladá hrubozrnný materiál – štrk. Celkovo je trasa rybieho
priechodu rozdelená štetinovými elementami na 61 sekcií,
z toho prvá za vtokom má osovú dĺžku 1,0 m, ostatné majú
rovnakú osovú dĺžku 0,8 m. Odporúčaný prietok, ktorým sa
má dotovať štetinový rybí priechod, bol tiež zväčšený na Q =
0,4 m3.s-1.
Na základe simulácií na 1-D matematickom modeli možno potvrdiť predpoklady a výsledky z pilotného projektu výstavby štetinového rybieho priechodu pri VE Au-Schönenberg
na rieke Thur. Napriek zväčšeniu parametrov koryta rybieho
priechodu, ako aj dotačného prietoku, rýchlosti prúdenia to
neovplyvnilo. Tento jav možno vysvetliť tým, že prúd nie je
sústredený iba do úzkeho priestoru štrbiny medzi štetinovými
elementami, ale že dochádza k prelievaniu týchto drsnostných prvkov bez tvorby „vodopádika“. Z výpočtu vyplynuli
dosiahnuté hĺbky v rozpätí y = 0,87 – 0,94 m, čo postačuje pre
ichtyofaunu mrenového pásma [3]. Priebeh rýchlostí má charakter striedania maximálnej (1,3 m.s-1) a minimálnej rýchlosti
(0,2 m.s-1), čo sú prípustné hodnoty pre mrenové pásmo [3].
Záver
Štetinový rybí priechod ponúka ďalšiu zaujímavú možnosť riešenia rybích priechodov na VS. Keďže ich účinnosť
je preukázaná do pozdĺžneho sklonu io ≤ 10 %, pričom maximálne rýchlosti neprekračujú 1,3 m.s-1, je predpoklad, že by
sa mali úspešne uplatniť najmä pri VS, kde nie je dostatok
priestorových možností na budovanie obtokového biokoridoru.
Na základe uskutočnených výpočtov bolo zistené, že štetiny musia byť nepatrne prelievané, lebo len tak sa dosiahnu
pomerne nízke maximálne rýchlosti. Znižovaním prietoku
dochádzalo k jeho sústredeniu do otvoru medzi štetinami, čím
neúmerne vzrastali maximálne rýchlosti. Otázkou ostáva prevádzka takéhoto typu rybieho priechodu, resp. jeho údržba.
Zanášanie štetín bude závislé od plaveninového a splaveninového režimu toku. Takisto opotrebovanie štetinových elementov vplyvom poveternosti (premŕzanie plastových štetín) ukáže až samotná prevádzka v konkrétnych podmienkach. Len
budúcnosť ukáže, či sa tento typ rybieho priechodu uplatní
aj u nás.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja prostredníctvom finančnej podpory č. APVV20-003705.
Literatúra

Charakteristiky toku boli tiež upravené, bolo uvažované
mrenové pásmo a približne dvojnásobná vodnosť ako má
rieka Thur, čo sa zohľadnilo v geometrii koryta ako aj v dotačnom prietoku. Šírka piliera 4 m umožnila navrhnúť maximálnu šírku priečneho profilu rybieho priechodu 2 m, pričom
bol navrhnutý obdĺžnikový priečny profil s 1 otvorom medzi
štetinami šírky 0,2 m. Otvory sa šachovnicovo striedajú, čím
sa zabezpečí meandrovanie prúdu. Vzájomná osová vzdialenosť štetinových elementov je 0,8 m, ich výška je tiež 0,8 m,
pričom celková výška prierezu je 1,0 m. Na dne sa predpo-
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Tento príspevok odznel na Konferencii mladých vodohos
podárov v októbri 2008.
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40. konferencia vodohospodárov v priemysle
Mgr. Tatiana Šimková
Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave

V dňoch 24. – 26. 11. 2008 sa pod záštitou ministra životného
prostredia, Jána Chrbeta, uskutočnila v Tatranských Matliaroch
už 40. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle.
Zúčastnilo sa jej 260 odborníkov Ministerstva životného prostredia, hospodárstva i zdravotníctva, z priemyselných podnikov,
úradov životného prostredia, podnikov povodí, vodárenských
spoločností, výskumných ústavov, vysokých škôl a tiež Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Okruhy odborného programu boli zamerané na implementáciu rámcovej smernice o vode
v podmienkach priemyslu, progresívne technológie úpravy vody
a čistenia odpadových vôd, racionálne nakladanie s vodami, aktuálne otázky v oblasti legislatívy a technických noriem a v neposlednom rade sa účastníci konferencie mohli veľa dozvedieť
o konkrétnych praktických skúsenostiach z jednotlivých prevádzok.

Predsedníctvo konferencie (sprava)

Ing. Július Hétharši, CSc., zakladateľ a odborný garant konferencie; Ing. Helena Žilová, vodohospodár Lecol, spol. s r.o.
Rajec; Ing. Pavel Jech, generálny riaditeľ Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku a moderátor konferencie; Ing. Ľubica Kopčová, generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného
hospodárstva; Mgr. Oľga Sršňová, generálna riaditeľka Sekcie
vôd a energetických zdrojov MŽP SR; Ing. Peter Nemčok, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku; prof.
Ing. Jozef Kriš, PhD., vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva STU
Rastúce ceny energií, ale aj myšlienka trvalo udržateľného
rozvoja spoločnosti sa celosvetovo premietajú do snáh o budovanie priemyselných prevádzok so špičkovými parametrami
hospodárnosti a ekologickej bezpečnosti. Starostlivosť o čistú a zdravú vodu má na Slovensku svoju tradíciu a nakladaniu
s vodami v priemysle sa v našich podmienkach venuje patričná
pozornosť.
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Dlhoročný organizátor a odborný garant konferencie, Ing.
Július Hétharši, CSc., pre TASR uviedol: – Priemyselné podniky
na Slovensku sú rozhodujúcimi odberateľmi vody, ale zatiaľ čo
v roku 1960 odoberali 1390 miliónov m3 vody za rok, v roku
1995 to bolo 657 miliónov m3 a v roku 2005 spotreba vody poklesla na 455 miliónov m3. Aj znečisťovanie podzemných a povrchových vôd priemyselnými podnikmi sa oproti minulosti,
kedy predstavovalo podiel 80 %, znížilo na 67 %.
Spôsob nakladania s vodami v priemysle sa celkovo za obdobie 40-tich rokov výrazne menil, vybudovali sa významné
ekologické stavby a prijali sa dôležité opatrenia, čo sa pozitívne
prejavilo vo vplyve na životné prostredie. Na realizácii týchto
opatrení sa veľkou mierou podieľajú práve vodohospodári. Jubilejný ročník konferencie bol príležitosťou aj pre ocenenie práce
tých, ktorí najviac prispeli k presadzovaniu a uplatňovaniu ekologických myšlienok v praxi. Z rúk generálnej riaditeľky Sekcie vôd a energetických zdrojov MŽP SR, Mgr. Oľgy Sršňovej,
a generálnej riaditeľky Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Ing. Ľubice Kopčovej, si tak 14 vodohospodárov prevzalo
pamätný list a 10 ďakovný list ministra. Čestné uznanie ministra
si z konferencie odniesli 4 vodohospodári: Ing. Pavel Jech, generálny riaditeľ Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku,
za dlhoročné širokospektrálne aktivity a zásluhy v oblasti progresívneho teoretického i praktického riešenia vplyvov priemyslu
na životné prostredie. Ing. Tibor Duchonovič, generálny manažér pre environment spoločnosti U. S. Steel Košice, sa zásadným
spôsobom podieľa na kontinuálnom zlepšovaní v oblasti životného prostredia konkrétnymi environmentálnymi projektmi spoločnosti a neustálym skvalitňovaním poznatkov o životnom prostredí aj prostredníctvom domácich a zahraničných školení a kurzov
s materskou firmou v USA. Zásluhou Ing. Adriany Juhászovej,
ktorá je vodohospodárom spoločnosti Smurfit Kappa Štúrovo, sa
realizovali významné ekologické projekty tejto spoločnosti – ako
najväčší anaeróbny reaktor na svete pre zneškodňovanie odpadových vôd, čím sa zabezpečuje akosť vôd na hraničnom toku. Výrazne tiež prispela k hospodárnemu nakladaniu s vodami a závod
tak ušetril cca 30 % odoberaných vôd. Štvrtou ocenenou je Ing.
Mária Marková, PhD., vodohospodár spoločnosti Volkswagen
Slovakia, ktorá sa rozhodujúcou mierou podieľala na koordinácii
sanácie starých environmentálnych záťaží, na rekonštrukcii a intenzifikácii ČOV, kde investícia v hodnote 80 mil. Sk znamenala
zvýšenie hydraulickej a látkovej kapacity, účinnosti čistenia a rekonštrukciu kalového hospodárstva ČOV.
40. konferencia vodohospodárov v priemysle splnila svoje
odborné zámery a ciele. Zostáva nám zaželať veľa zdaru do ďalších ročníkov tohto potrebného podujatia. Zároveň organizátori
konferencie ďakujú za podporu generálnym partnerom – Višagrádskemu fondu a Siemens Water Technology – ako aj všetkým
ďalším sponzorom konferencie

Foto: Bc. Tomáš Hajdin
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Odborné diskusné fórum sa rozbehlo
Ing. Ján Lichý, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť Bratislava

V  minuloročnom čísle 9 – 10 Vodohospodárskeho spravodajcu Slovenská vodohospodárska spoločnosť avizovala, že sa
chystá vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu zameranú na protipovodňovú ochranu v horských a podhorských oblastiach. Dôvodom tejto aktivity boli júlové povodne na východnom Slovensku.
Pre niekoho to ešte nemusí byť dostatočný dôvod na vyvolanie
diskusie, faktom však je, že priebeh tejto povodne a jej následky
boli odlišné od predošlých povodní z extrémnych zrážok. Charakteristické boli enormným pohybom kamenitých splavenín,
ktoré v údoliach tokov menili ich trasu a vytvárali nové korytá,
pričom vymieľali brehové porasty na pôvodných brehoch a inundácii. Priebeh povodní a ich následky signalizovali, čo už vieme
dávno, že povodia tokov nie sú v poriadku, že dochádza k prudkej devastácii krajiny.
Samozrejme, boli sme si plne vedomí, že diskusie nezmenia situáciu zo dňa na deň. Išlo nám však predovšetkým o to,
aby sa začalo o probléme hovoriť a aby sme hľadali reálne cesty,
ako stav krajiny postupne zlepšovať. Snahu zlepšiť stav krajiny
majú tak pracoviská akadémie vied, ako aj MVO. Problém je
len v tom, že sa nepokúšame, resp. nedarí sa nám komunikovať
s konkrétnymi kladnými výsledkami. O  našom zámere boli od
samého začiatku informovaní pracovníci MŽP SR, generálna riaditeľka Sekcie vôd a energetických zdrojov MŽP SR, Mgr. O. Sršňová, ktorá sa jedného fóra aj zúčastnila. SVP, š.p. prejavil jednoznačne záujem o probléme diskutovať, čo potvrdila pravidelná
účasť technického riaditeľa, Ing. J. Munkáčiho a pracovníkov
jednotlivých OZ. Ku kvalite diskusie výraznou mierou prispeli
pracovníci technických univerzít z Bratislavy, Nitry a aj z Košíc.
Samozrejme, kvalifikovaná diskusia by nebola možná bez účasti
pracovníkov z VÚVH, SHMÚ a všetkých ďalších, ktorým stav
vody a krajiny na Slovensku nie sú ľahostajné.
Ako podklad pre diskusiu sme vypracovali materiál v elektronickej podobe, ktorý obsahoval jednak analýzu problému ako
aj vybrané, publikované materiály od odborníkov, ktoré sa týkali
danej témy. Materiál sme dopĺňali textami, ktoré nám postupne
zasielali účastníci fór.
Odborné diskusné fóra sa uskutočnili v priebehu novembra
a decembra 2008, štyri. Prvých dvoch sa zúčastnili pracovníci
z oblasti vodného hospodárstva, ďalšia dva mali, resp. sme sa
pokúsili o multisektorálne obsadenie, ktoré nám vyšlo len z časti.
Nezúčastnili sa napr. pracovníci MP SR a pozvané mimovládne
organizácie. Obsiahly konštruktívny materiál nám poslali Štátne
lesy SR, gen. riaditeľstvo v Banskej Bystrici, oboch fór sa zúčastnil zástupca ZMOS, Ing. Kováč, odborný kontakt sme mali aj
s pracovníkom poisťovne Kooperatíva. O uvedených aktivitách
boli informovaní tiež poslanci klubu pre životné prostredie NR
SR a informačný list sme poslali aj predsedovi vlády, pretože bez
politickej podpory nie je možné pohnúť sa z miesta.
Hodnotiť štyri uskutočnené odborné diskusné fóra nie je
jednoduché a formulovať závery je v súčasnej dobe považujeme predčasné, naviac, pokiaľ odborné závery nebudú mať adresáta, ktorý má o ne záujem, aj zbytočné. Ale stretnutia mali
jednoznačnú pozitívnu odozvu. Väčšina účastníkov privítala vy-
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tvorenie priestoru pre vyslovenie odborných názorov, kladne bol
prijatý aj úvodný materiál.
Z diskusie v podstate vyplynuli nasledujúce poznania:
– nedodržujeme a neplníme v súčasných zákonoch a vyhláškach to, čo je tam už aj teraz,
– neexistuje komunikácia medzi jednotlivými zložkami v krajine,
– spoliehame sa viac na európsku legislatívu a smernice ako na
vlastnú schopnosť pomôcť krajine,
– aj keď vieme, čo je potrebné v krajine urobiť, nie je systém
ako to zrealizovať,
– štát už v minulom storočí akoby prestal mať záujem o krajinu
a tento stav pokračuje aj naďalej,
– v zákone o vodách máme síce určeného správcu povodia, ale
bez kompetencií,
– zrušením činnosti hradenia bystrín a strží v roku 1975 sa
prerušila kontinuita riešenia stability odtokových pomerov
v krajine. Znovu naštartovať túto nenahraditeľnú aktivitu
nie je jednoduché a zatiaľ o to nie je ani záujem kompetentných,
– je nevyhnutné vytvoriť medzirezortnú komisiu s kompetenciami, ktoré by pomohli problém stavu krajiny riešiť. Odborné diskusné fórum by mohlo pre komisiu vytvárať odborné
a komunikačné zázemie.
Kľúčová a nezodpovedaná je však otázka, prečo majú obyvatelia Slovenska taký negatívny vzťah k svojej rodnej a krásnej zemi? Pokiaľ sa tento vzťah nezlepší, nemôžeme očakávať
žiadne pozitívne zmeny v krajine. Darmo bude Recyklačný fond
prispievať na separáciu odpadu obciam, keď občania sypú odpad
na breh potoka, aby ho väčšia voda odniesla do najbližšej vodnej
nádrže a tam spôsobila vážnu ekologickú katastrofu. Trvalé vyčistenie krajiny by malo byť prvým krokom pri stabilizácii odtokových pomerov v krajine.
Ku koncu roka 2008 sme naštartovali aktivity, ktoré sa stretli
s podporou vedúcich pracovníkov aj odborníkov. Bol to dôležitý krok pre všetkých, ktorí potrebu zlepšenia stavu krajiny berú
vážne. Nevieme v tomto čase ešte presne povedať aký bude osud
odborných diskusných fór v roku 2009; záleží to od politickej
podpory. Pripravili sme však už jednu novinku: každé odborné diskusné fórum bude venované jednej nežijúcej významnej
osobnosti z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, lesníctva,
životného prostredia a pod. Tejto osobnosti by sme venovali na
úvod diskusie 15 minút, aby sme si pripomenuli, že odbornosť
na Slovensku má svoje hlboké korene a aby sme nezabudli na
ľudí, ktoré formovali naše vedné odbory. Čo poviete na tento návrh? Či odborné diskusné fóra budú prebiehať aj v roku 2009, sa
dozviete zo stránok Vodohospodárskeho spravodajcu a na www.
svhs.sk, kde je stále aktualizovaný odborný program.
Na záver tohto príspevku a na začiatok roka 2009 dovoľte,
všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dobrému štartu odborných diskusných fór, poďakovať sa a zaželať
vám zdravie a silu aktívne sa podieľať na nevyhnutnom zlepšení
stavu slovenskej krajiny.
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Ekotopfilm 2008
Ing. Ján Lichý, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť Bratislava

Na stránkach Vodohospodárskeho spravodajcu venujeme
pozornosť environmentálne orientovaným filmovým festivalom. V máji to bol Envirofilm v Banskej Bystrici, v auguste
Agrofilm v Nitre a v októbri Ekotopfilm v Bratislave. Dá sa
bez zveličovania povedať, že generálnemu riaditeľovi tohto
festivalu, Pavlovi Límovi, sa podarilo vďaka mimoriadnej
podpore mesta, sponzorov a ministerstiev zrealizovať filmovú prehliadku environmentálne orientovaných filmov, ktorá
dobre reprezentuje Bratislavu aj Slovensko.
Už 35-ty raz majú možnosť záujemcovia na Slovensku
vidieť zaujímavú, ale aj vzdelávaciu prehliadku filmov so
široko pojatou environmentálnou tematikou. Počas týždňa
festivalu sa však nepremietajú len filmy, program festivalu je
obohatený o množstvo ďalších odborných podujatí.
Tohtoročná téma filmového festivalu mala pre nás vodohospodárov neuveriteľne blízku tému: „Dnes bojuješ o kariéru, zajtra o pohár vody“. Je to krásna a dobrá téma, má však
žiaľ, jeden nedostatok – o vodu nebojujú ľudia, ktorí bojovali
o kariéru, ale ľudia, ktorí bojovali a bojujú o prežitie. To bol
jeden z nedostatkov sloganu nielen podľa mňa, ale aj podľa
autorov viacerých filmov, ktorí sa nedostatkom vody vo svojich filmoch zaoberali. Za druhý nedostatok považujem, že
keď už bola zvolená taká dôležitá téma, chýbali mi sprievodné podujatia venované tejto téme. Tým sme čiastočne premrhali šancu, kedy sme mohli návštevníkov festivalu pozitívne
ovplyvniť v ich správaní sa k vode.
Žiaľ, moje predsavzatie vidieť čo najviac filmov, obyčajne
končí fiaskom a som rád, keď sa mi priamo na festivale podarí
vidieť aspoň pár. Špeciálne som si dal pozor, aby som nepremeškal premietanie kanadskej série filmov o vode pod názvom „Rozhovory o vode v 10-tich krátkych filmoch“. Filmy
sa zaoberajú zásobovaním vodou v Mexiku a iných krajinách
cez civilné nepokoje počas Štvrtého svetového fóra o vode,
ktoré sa uskutočnilo v Mexiku City v roku 2006. Demonštrácii v Mexiko City sa zúčastnili aktivisti z celého sveta, ale
hlavne obyvatelia z okolia Mexika City, ktorí sa venujú poľnohospodárstvu a ktorí prichádzajú o vodu na zavlažovanie
svojich polí, lebo sa stráca v mega meste ako v čiernej diere.
Séria filmov získala cenu od Asociácie priemyselnej ekológie
a bola plne zaslúžená. Každý občan Slovenska by mal túto sériu vidieť, pretože to je naša perspektíva, ak nezmeníme naše
správanie sa voči krajine a voči vode. My si vôbec, ale vôbec,
nevážime krajinu, v ktorej žijeme a ktorú sme zdedili po našich predkoch. Je najvyšší čas, aby sme sa začali hanbiť za to,
v akom stave ju odovzdáme našim potomkom.
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Na festivale bolo uvedených viac filmov s tematikou vody
a vodného hospodárstva, ktoré by si zaslúžili našu pozornosť,
napr.: Civilizovaná divočina – život medzi hrádzami Labe,
Čierna rieka, Premena údolia, Znečistenie vody, Život v povodniach a ďalšie. Slovenská vodohospodárska spoločnosť sa
pokúsi vybrané filmy získať a premietnuť ich pre záujemcov.
A čo ceny? Tých je na Ekotopfime naozaj bohato, preto
uvedieme len niektoré. Cenu prezidenta Slovenskej republiky
získal film USA „ Rajská záhrada na konci sveta“, hlavnou
cenou bol ocenený nemecký film „Polárne medvede, život
na tenkom ľade“. Ministerstvo životného prostredia udelilo
cenu francúzskemu filmu „Soľ Zeme“, cenu odovzdávala generálna riaditeľka Sekcie vôd a energetických zdrojov MŽP,
Mgr. Oľga Sršňová. Z filmov s vodohospodárskou tematikou,
okrem už uvedeného kanadského filmu, získal cenu futuristický ladený portugalsky film „Voda“, ktorú mu udelila medzinárodná porota. Slovenským filmom sa cena neušla. Čestné uznanie získal však film „Ticho“ (autori Jana Sadloňová
a Robert Rajchl), ktorý je krátkym spotom o problémoch v Tichej a Kôprovej doline. Prečo neprihlasujeme do festivalov
orientovaných na životné prostredie filmy, ktoré pripravujú
pracoviská patriace pod Sekciu vôd a energetických zdrojov
MŽP SR ? Ako ich inak chceme čo najlepšie propagovať?
Záujem o premietanie filmov, ktoré je bezplatné, bol
enormný. Filmy a odborné akcie prebiehali v Auparku, čo dôležitou mierou prispelo k možnosti divákov zúčastniť sa premietania. Ekotopfilm rozhodne plní cieľ, ktorý nesie v sebe
od svojho vzniku – cez film priniesť aktuálne informácie
zo širokého environmentálneho spektra pre širokú odbornú
a laickú verejnosť. Tým, že sa festival presúva aj do ďalších
slovenských miest – Košice a Prešov – rozširuje svoj pozitívny vplyv a nie sú teda dôvody mať o jeho budúcnosť obavy.
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Smolenické výzvy o tom,
čo by sme mali robiť pre krajinu
Ing. Ján Lichý, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť Bratislava

Už po štvrtý raz sa zišli 9. – 10. októbra 2008 na Smolenickom zámku nadšenci, ktorých pracovnou, ale často aj súkromnou aktivitou, je snaha venovať slovenskej krajine takú
pozornosť, akú si zaslúži. Organizátorom je Ústav krajinnej
ekológie SAV, ale dušami podujatia sú Zdenka Izakovičová
a Milena Moyzeová. Cieľom konferencií bolo a je hodnotiť
proces implementácie udržateľného rozvoja na Slovensku.
Začalo sa to v roku 2002 konferenciou na tému „Slovensko 10 rokov po Riu – uplatňovanie Agendy 21 v SR“. Druhá
smolenická výzva sa venovala téme „Slovensko rok po Johanesburgu“. Tretia smolenická výzva mala ako nosnú tému,
ktorá je po obsahovej stránke vlastne spoločná pre všetky
konferencie „Integrovaný manažment krajiny – základný nástroj k implementácii trvalo udržateľného rozvoja“. Ostatná,
tohtoročná téma bola „Kultúrna krajina ako objekt výskumu
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja“.
Konferencia bola tematicky rozdelená do štyroch okruhov:
– teoreticko – metodické prístupy k hodnoteniu kultúrnej
krajiny
– ochrana a udržateľný manažment poľnohospodárskej krajiny
– ochrana biodiverzity v kultúrnej krajine
– výchova a vzdelávanie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
Témy, ktoré sa venovali vode v krajine, boli zastúpené
štyrmi prednesenými príspevkami: Súčasná krajinná štruktúra územia suchej retenčnej nádrže poldra Beša v roku 2008
(Matej Mojses, Martin Boltižiar, Ladislav Kováč). Anakýza
systematických zložiek radov priemerných mesačných prietokov na vybraných mokradiach Slovenska (Silvia Kohnová,
Daniela Svetlíková). Dopad manažmentu na vodný režim
mokrade Kláštorské lúky (Branislav Jaroš, Jana Skálová,
Justina Vítková ). Účinok líniových vegetačných formácií na
priebeh plošnej vodnej erózie v okolí obce Žibritov (Andrea
Diviaková, Erika Kočická).
Potrebe neustálej výchovy a vzdelávania v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja bola v rámci štvrtej smolenickej výzvy
venovaná mimoriadna pozornosť, pretože bez „ekologicky
uvedomelého“ občana sa k pozitívnemu vývoju nedopracujeme.
Celkovo systém konferencií, ktoré prebiehajú pod názvom Smolenická výzva, je potrebné hodnotiť pozitívne. Na
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konferenciách sa stretávajú odborníci z pomerne širokého
krajinárskeho spektra, čo umožňuje sa na problémy pozrieť
komplexnejšie i keď prevažne len na teoretickej úrovni.
Samotné smolenické výzvy možno označiť za programové ciele, ktoré je nevyhnutné naplniť v prospech implementácie udržateľného rozvoja a sú určené tak riadiacej a politickej
sfére, ako aj výskumným a školským pracoviskám. Obsahujú
v zásade nasledujúce programové body:
– nedostatok finančných prostriedkov na implementáciu integrovaného výskumu
– slabá prepojenosť základného a aplikovaného výskumu,
problémy komunikácie
– zanedbanie koordinácie výchovno–vzdelávacieho procesu (tu je zaujímavá orientácia aj na cirkevné štruktúry )
– pretrvávanie existenčných problémov
– marginalizácia územia (zväčšujúce sa ekonomické rozdiely medzi regiónmi)
– určité rezervy v legislatíve
Organizovanie smolenických výziev je rozhodne pozitívny kro;, problémom je pomerne silná inflácia viac-menej
teoreticky zameraných akcií, ktoré sa venujú stavu slovenskej
krajiny. Žiaľ, nevieme odštartovať praktickú a systémovú realizáciu opatrení na konkrétne zlepšenie fyzického a s tým
aj priamo súvisiaceho kultúrneho stavu krajiny. Chýba nám
k tomu pozitívne vedomie obyvateľov a politická vôľa riadiaceho aparátu. Organizátori Smolenickej výzvy však k tomuto
nevyhnutnému cieľu rozhodne prispievajú.
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Zo života organizácií

Zhodnotenie činnosti
Slovenského národného komitétu IWA za rok 2008
Ing. Ivana Mahríková, sekretár SNK IWA
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva STU Bratislava

Slovenský národný komitét IWA (SNK IWA) je nezisková mimovládna organizácia, ktorá je členom medzinárodnej
organizácie IWA (International Water Association) v Londýne. Činnosť organizácie je zameraná na sprostredkovanie
a výmenu poznatkov a skúseností s ostatnými členskými krajinami IWA v oblasti ochrany vodných zdrojov, zásobovania
vodou odkanalizovania, kvality vody, úpravy a čistenia vôd
ap.
Predsedníctvo SNK IWA na svojom zasadaní 9. 12. 2008
konštatovalo, že plán práce na rok 2008 bol v jeho základných
bodoch splnený. Bližšie informácie o jednotlivých aktivitách
v roku 2008 nájdete na www.iwa.sk.
Svetový deň vody (20. marec)
Svetový deň vody pripadol na 20. marec 2008 a bol zameraný na sanitáciu, pričom celý rok 2008 bol vyhlásený za
Medzinárodný rok sanitácie. SNK IWA bol už tradične spoluorganizátorom osláv Svetového dňa vody na Slovensku a aktívne sa zapájal do jeho propagácie medzi odbornou verejnosťou i v masovokomunikačných prostriedkoch. V médiách
odzneli príspevky našich členov o vode a jej význame. SNK
IWA navrhuje v budúcnosti lepšiu celoplošnú propagáciu vo
forme viacdňových tematických pásiem v médiách, zameraných na špecifický problém týkajúci sa vody jej získavania,
ochrany a využitia.
Hydrochémia 2008 (14. – 15. máj)
SNK IWA sa podieľal ako spoluorganizátor na XXXVIII.
ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou Hydrochémia
2008, ktorú organizovala Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava.
Zasadanie SNK IWA (15. máj)
Zasadanie SNK IWA sa uskutočnilo v Bratislave. Stretli
sa na ňom individuálni členovia, zástupcovia kolektívnych
členov združenia a hostia. Na zasadaní sa prerokovali aktuálne otázky týkajúce sa činnosti našej organizácie a plány jej
rozvoja v budúcnosti. Zápisnicu zo zasadania aj s príslušnými
uzneseniami nájdete na www.iwa.sk.
Odborno-študijná cesta do krajín Ázie (jún)
SNK IWA pripravil pre svojich členov odborno-študijnú
cestu do troch ázijských krajín s bohatých odborným programom. Bohužiaľ, pre malý záujem zo strany členskej základne
sa musela zrušiť. SNK IWA sa rozhodol pripraviť podobný
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Cena Milana Topoliho, ktorá sa na výstave AQUA udeľovala po štvrtý
raz za prínos vo vodnom hospodárstve, bola udelená prof. Ing. Jozefovi
Martoňovi, PhD., ktorý vodnému hospodárstvu zasvätil celý svoj profesijný život

projekt aj roku 2009. Všetci členovia budú o ňom informovaní v dostatočnom predstihu.
Exkurzia na ÚČOV v Bratislave (23. jún)
SNK IWA zorganizoval pre deti základných škôl v Bratislave exkurziu na objekt Ústrednej čistiarne odpadových vôd
vo Vrakuni. Cieľom bolo priblížiť deťom prácu vodohospodárskych pracovníkov, spôsob zneškodňovania odpadových
vôd, ich čistenie a následné vypúšťanie do recipienta. Ani
jedno z detí doteraz nenavštívilo ČOV a prehliadka ČOV
s odborným výkladom ich primäla zamyslieť sa nad hodnotou vody, ktorú si musíme chrániť, aby sme ju mohli zachovať
ako prírodné bohatstvo aj pre ďalšie generácie.
IWA World Water Congress and Exhibition
(7. – 12. september)
Členovia predsedníctva SNK IWA sa aktívne zúčastnili
Svetového kongresu a výstavy IWA, ktorá sa po dlhej dobe
uskutočnila v Európe – vo Viedni, ktoré boli na vysokej úrovni. Pre nás bol zaujímavý najmä pavilón venovaný Dunajskému regiónu. Návštevníci sa tu mohli zoznámiť s pripravovanými aj prebiehajúcimi projektmi v uvedenom regióne.
Fotodokumentáciu z kongresu aj výstavy nájdete na www.
iwa.sk.
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Zo života organizácií / Oznamy
stavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, komunálnej
techniky a ochrany životného prostredia AQUA 2008. Tento
ročník výstavy bol výnimočný návštevou prezidenta republiky, Ivana Gašparoviča. SNK IWA aktívne spolupracoval na
príprave výstavy ako odborný garant a bol tiež organizátorom
sprievodných podujatí.
11. ročník konferencie Pitná voda (október)
V dňoch 7. – 8. 10. sa uskutočnila medzinárodná odborná
konferencia Pitná voda v Trenčianskych Tepliciach, kde bol
SNK IWA odborným garantom.

Počas exkurzie na ÚČOV vo Vrakuni boli deti ZŠ prekvapené veľkosťou
bratislavskej čistiarne

25. ročník súťaže zručnosti vodohospodárskych
pracovníkov (september)
V dňoch 10. – 12. 9. 2008 prebehla súťaž zručnosti vodohospodárskych pracovníkov pod záštitou Severoslovenských
vodární a kanalizácií a.s. v Žiline. SNK IWA bol spoluorganizátorom podujatia. Na súťaži sa zúčastnili družstvá z vodárenských spoločností Slovenska aj zo zahraničia.
Výstava AQUA 2008
a sprievodné akcie (september)
V dňoch 23. – 25. 9. 2008 sa v priestoroch Expo Center
a.s. v Trenčíne uskutočnil už 15. ročník medzinárodnej vý-

40. ročník konferencie vodohospodárov v priemysle
(november)
Koncom novembra sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle.
SNK IWA sa na nej aktívne podieľal a spolupracoval pri odbornej príprave prednášok.
Ocenenie najlepšej diplomovej práce
SNK IWA sa rozhodlo opäť podporiť študentskú činnosť
vyhlásením ocenenia najlepšej diplomovej práce v odbore zásobovania vodou, odkanalizovania a čistenia vôd za rok 2008.
Predsedníctvo SNK IWA po posúdení viacerých súťažných
prác rozhodlo, že ocenenie aj s finančnou odmenou získajú
v tomto roku dvaja študenti: Ing. Ľuboš Hurban, absolvent
Stavebnej fakulty STU, a Ing. Miroslava Klottonová, absolventka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave.

Svetový deň vody 2009
Spoločné vody – spoločné príležitosti
22. marec – Svetový deň vody – vychádza tento rok na
nedeľu. Zatiaľ čitateľom nevieme oznámiť, v ktorý deň ho
budeme na Slovensku sláviť, no napriek tomu upriamujeme
Vašu pozornosť na ciele, ktoré vyhlásilo UNESCO k Svetovému dňu vody 2009.
Ide najmä o spoluprácu v rámci hraničných vôd. Na svete
je 263 cezhraničných jazier a povodí v 145 krajinách a táto
vodná plocha pokrýva skoro polovicu súše zeme. Veľké rezervoáre sladkej vody sa postupne strácajú do podzemných
zásob. Hoci je relatívny dostatok sladkej vody na pokrytie
potrieb každého človeka, táto nie je distribuovaná rovnomerne a chýba jej plnohodnotný manažment. Mnoho krajín už čelí
vzrastajúcemu suchu v niektorých oblastiach a dostupnosť
kvalitnej sladkej vody sa redukuje vzhľadom na znečistenie
spôsobené urbanizáciou, priemyslom a poľnohospodárstvom.
Od roku 1900 polovica svetových mokradí - celosvetový základný zdroj obnoviteľnej sladkej vody – nenávratne zanikla.
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Za posledných 60 rokov bolo zrealizovaných 300 medzinárodných dohôd týkajúcich sa vôd a bolo zaznamenaných
len 37 prípadov násilných udalostí týkajúcich sa vôd. Je potrebné pokračovať v spolupráci v oblasti cezhraničných vôd
a v rámci tejto spolupráce zabezpečiť ich dobrý manažment.
Ekonomická komisia Spojených národov pre Európu (UN
ECE) a Organizácia pre vzdelávanie, vedu a kultúru Spojených národov (UNESCO) sú hlavnými garantmi pre Svetový
deň vody 2009.
Spracoval: - vv Zdroj: http://www.unwater.org/worldwaterday/campaign.html
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Prehľad orgánov a poradných zložiek
Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
na obdobie 1. 5. 2008 – 1. 5. 2010

I. Zhromaždením zástupcov zamestnávateľov, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2008 v SVP š.p., OZ Piešťany, hotel Bobrovník,
Liptovská Sielnica v zmysle Čl. 10 ods. 2 Stanov boli zvolení:
1. Výkonná rada:
P. č.

Funkcia

Meno a priezvisko

Organizácia
SVP š.p. PR ZA

1.

predseda

Ing. Ján Munkáči

2.

člen

Ing. Ľubica Kopčová.

VÚVH BA

3.

člen

Ing. Boris Raksanyi

SVP OZ PN

4.

člen

Ing. Dušan Floch

SVP OZ BB

5.

člen

Ing. Vladimír Dvorový

SVP OZ KE

6.

člen

Ing. Jozef Janovický

SVP OZ BA

7.

člen

Ing. Ján Kucharčík

SHMÚ BA

8.

člen

Ing. Peter Gemeran

HYDROCOOP BA

9.

člen

Ing. Roman Straka

VV BA

P. č.

Funkcia

Meno a priezvisko

Funkcia
predseda

2. Revízna komisia
1.

predseda

Ing. Ladislav Bödi

2.

člen

Ing. Ondrej Bursa

člen

3.

člen

Ing. Gabriel Tuhý

člen

II. 	V zmysle Čl. 7 bod 8 písm. h) Stanov, na základe návrhu VR do funkcie tajomníka ZZVH bola Zhromaždením schválená
Ing. Mária Richnovská
III. Na I. zasadnutí novozvolenej Výkonnej rady, v zmysle Čl. 8 bodu 7 písm. a) a h) Stanov boli zvolení:
a) Podpredsedovia VR“
P. č.

Funkcia

Meno a priezvisko

Organizácia

1.

podpredseda

Ing. Boris Raksanyi

SVP, š.p., OZ PN

2.

podpredseda

Ing. Ľubica Kopčová

VÚVH BA

b) Predsedovia odborných komisie:
P. č.

Komisia

Meno a priezvisko

Organizácia

1.

Legislatívna

JUDr. Július Cvancinger

SVP, š.p. OZ KE

2.

Pre propagáciu T a I

Ing. Ingrid Kušniráková

SVP, š.p. OZ BB

3.

Vedecko – technická

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.

SHMÚ BA

4.

Pre spoluprácu a styk so zahraničím

Ing. Viliam Višacký, CSc.

VÚVH BA

5.

Sociálna a mzdová

Ing. Mária Richnovská

B. Bystrica
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c) Predseda redakčná rada:
P.č.

Fukcia

Meno a priezvisko

Organizácia

1.

predseda

Ing. Pavel Hucko,CSc.

VÚVH BA

d) Do funkcie dvoch členov odvetvovej RHSD:
P.č.

Funkcia

Meno a priezvisko

Organizácia

1.

predseda

Ing. Ján Munkáči

SVP,š.p. PR ZA

2.

podpredseda

Ing. Boris Raksanyi

SVP,š.p. OZ PN

3.

podpredseda

Ing. Ľubica Kopčová

VÚVH BA

e) Do funkcie vyjednávačov pre kolektívne vyjednávanie:
P.č.

Funkcia

Meno a priezvisko

Organizácia

1.

predseda

Ing. Ján Munkáči

SVP,š.p., PR ZA

2.

podpredseda

Ing. Boris Raksanyi

SVP,š.p. OZ PN

3.

podpredseda

Ing. Ľubica Kopčová

VÚVH BA

Vážení čitatelia,
jednou z prioritných činností a cieľov ZZVH je od jeho vzniku vzdelávanie a výchova.
Významnú úlohu tu predstavuje poskytovanie informácií, výmena skúseností a propagovanie všetkého, čo pôsobí
v prospech vodného hospodárstva. Odborné konferencie spolu s časopisom Vodohospodársky spravodajca sa stali informátorom a odborným pomocníkom nielen pre odborníkov vo
vodnom hospodárstve, ale aj pre širokú verejnosť. Uvedené
aktivity ZZVH sú financované z vlastných prostriedkov a za
rok 2008 aj z prostriedkov Environmentálneho fondu – kde
sme získali podporu formou dotácie na vydávanie časopisu
Vodohospodársky spravodajca.
Medzi ďalšie zdroje príjmov ZZVH už po štvrtý raz patria
2 % z dane príjmov, ktoré fyzické aj právnické osoby majú
možnosť poukázať z časti zaplatenej dane zo svojich príjmov
na verejnoprospešný účel podľa vlastného uváženia. Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať v zmysle zákona číslo
595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Správca dane poukáže podiel
zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo Vyhlásení, ak sú
splnené zákonom určené podmienky.
Naše združenie bolo zapísané v registri oprávnených
PO na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za
zdaňovacie obdobie roku 2008 pod číslom N 99/2008, Nz
51997/2008, NCRls 51520/2008.
Ak sa rozhodnete pre určenie 2 % pre naše združenie, tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy je vložené v časopise.
Základné údaje o prijímateľovi:
Názov:
Združenie zamestnávateľov vo
vodnom hospodárstve na Slovensku
Sídlo:
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Právna forma: 701
IČO:
30841721
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Za zdaňovacie obdobie roku 2005, 2006 2007 naše Združenie získalo
z tohto zdroja nasledovné finančné prostriedky:
2% z DPFO v roku 2008
P. č.

v roku 2006

DÚ

Suma

DÚ

Suma

1

II BB

1064

ZV

2

BaIV

670

Tor

3

BAII

1806

KE

4

RS

478

Ba II

529

5

RS

558

Ba II

6

RS

2717

7

RS

8

DT

9

KEI

v roku 2007
DÚ

Suma

ZV

6046

889

BB II

2865

1623

BB I

3599

RV

1471

1169

Ba II

2597

BB II

5776

KE IV.

1993

1795

RV

2231

RV

1031

1554

BB II

3911

Mi

335

2063

KEIV

1840

Mi

781

837

RS

6224

Mi

1019

1482

Mi

484

Tor

915

4701

10

VÚ SK

11

Tor

12

Tor

363

Mi

787

RS

1145

13

RV

3531

PP

1636

RS

6998

RV

108

RE

172

RE

148

BB I

333

BBI
Spolu

18918

2932
35321

30967

Všetkým darcom, ktorí určili svoj podiel z dane pre naše
združenie, úprimne ďakujeme. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na financovanie konferencií a dofinancovanie
časopisu VS.
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Naši jubilanti

K 70. narodeninám Ing. Jozefa Jambora

Rodák z Považian, dlhoročný zamestnanec Povodia Váhu,
Ing. Jozef Jambor, sa 17. januára dožil v plnom zdraví sedemdesiatky.
Po ukončení základnej školy a gymnázia v Novom Meste
nad Váhom študoval v rokoch 1956 - 61 na Vysokej škole
staviteľstva v Brne, na jej Lesníckej fakulte, špecializácia
hradenie bystrín, u Prof. L. Skatulu. Neskôr, už v čase svojho
zamestnania na Povodí Váhu v Piešťanoch, si postgraduálnym štúdiom doplnil vzdelanie na Stavebnej fakulte SVŠT
(teraz STU) v odbore vodohospodárskych stavieb.
Po trojročnom pôsobení v Štátnom ústave pre typizáciu
a vývoj poľnohospodárskych, lesníckych a melioračných stavieb v Bratislave a v Nitre (neskôr Agroprojekt, resp. Pôdohospodársky projektový ústav), začal pracovať v Keramoprojekte v Trenčíne ako projektant pre vodohospodárske stavby.
Od roku 1967 až do odchodu do dôchodku v roku 2005, teda
skoro štyri desaťročia, pracoval na Povodí Váhu v najrôznejších funkciách, najskôr ako referent na prevádzke, ku koncu svojej kariéry ako námestník riaditeľa podniku. Pod jeho
vedením sa realizovali mnohé stavby, opravy a rekonštrukcie koryta Váhu a jeho prítokov. Z rozhodujúcich stavieb na
Vážskej kaskáde treba uviesť viacero opráv a rekonštrukcií
na Oravskej priehrade, ktorej nádrž bola po 37 rokoch vypustená a vyžadovala mnohé revízie, opravy a údržbu brehových opevnení a aj priehradného telesa. V  roku 1991 sa
robili opravy na VD Tvrdošín, v roku 1992 na kaskáde Dolné Kočkovce – Ladce – Dubnica – Ilava – Trenčín, v roku
1993 na VD Nosice, neskôr na VD Čerenec, VD Boleráz, na
čerpacej stanici Nováky. V  rokoch 1993 až 1996 sa rekon-
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štruovali hate na Nitre a v Dolných Krškanoch, priehradné
teleso na Duchonke. Tu prispel Ing. Jambor svojimi technickými znalosťami a skúsenosťami ku kvalitnej práci svojich
kolegov z Povodia Váhu. S nimi sa tiež venoval problematike
dôsledkov erózno-sedimentačného procesu na Vážskej kaskáde. Samostatnou kapitolou v jeho práci bola regulačná ťažba
sedimentov z nádrží, ktorá vyžadovala spoluprácu s kolegami z energetiky a napríklad aj zo životného prostredia (v tom
čase sa každý vyťažený materiál automaticky považoval za
odpad a bolo problematické jeho uloženie). Celkom špeciálne odborné znalosti vyžadovali sanácie priesakov prívodných
kanálov k vodným dielam na Váhu. Všade tu pracoval Ing.
Jambor s plným pracovným a odborným nasadením, či už ako
pracovník na prevádzke, alebo ako technický námestník riaditeľa podniku.
Svoje skúsenosti publikoval v odborných periodikách
a najmä v zborníkoch z odborných podujatí celoštátneho významu, ako sú Priehradné dni, Plavebné dni, semináre a sympóziá. Aktívne sa zúčastňoval na príprave zásad a paragrafového znenia zákona o vodách, zákona o protipovodňovej
ochrane, vrátane ich relevantných vykonávacích právnych
noriem.
V rokoch 1993 až 2005 bol členom Predsedníctva Slovenského priehradného výboru. V tejto súvislosti treba spomenúť
jeho prácu pri príprave Priehradných dní, konferencie, ktorá
sa už dlhé roky pripravuje spoločne s českými kolegami. Ešte
v roku 2006, keď sa pripravovali a uskutočnili Priehradné dni
práve v Piešťanoch, bol ich ústrednou postavou, rovnako ako
bol vždy iniciátorom konferencií, na ktorých si účastníci pripomínali okrúhle výročia uvedenia vážskych vodných diel do
prevádzky – 50 rokov Oravskej priehrady, 50 rokov II. Vážskej kaskády a viacerých ďalších.
Inžinier Jozef Jambor je človek spoločenský a preto tiež
obľúbený. Teraz, už na dôchodku, sa venuje svojim štyrom
vnúčatám, aj keď sa už o radosť s nimi nemôže podeliť so
svojou manželkou. Ako naslovovzatý odborník je činný od
roku 1990 aj ako poslanec mestského zastupiteľstva v Piešťanoch. V  orgánoch mesta je váženým a uznávaným Piešťancom.
Vážený pán inžinier Jambor, milý Jozef, dovoľ, aby som
Ti v mene bývalých kolegov, v mene spoločných známych,
v mene Slovenského priehradného výboru a konečne v mojom mene zaželal k Tvojmu životnému jubileu pevné zdravie
a pohodu v rodinnom a osobnom živote.
Ing. Vladimír Holčík
Slovenský priehradný výbor
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Zaznamenali sme / Predpisy, normy

Mladí odborníci súťažili aj v roku 2008
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

Tri súťažné konferencie mladých odborníkov do 35 rokov už tradične zorganizoval Slovenský hydrometeorologický ústav 30. októbra
2008. Gestormi súťaží boli Slovenský výbor pre hydrológiu (po dvadsiaty raz), Slovenská meteorologická spoločnosť (po jedenásty raz) a
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (po
siedmy raz). Všetky súťažné príspevky možno nájsť na CD pod číslom
ISBN 978-80-88907-64-0.
V roku 2008 autori do všetkých troch konferencií prihlásili 34 súťažných prác. Na podujatí sa zúčastnilo 69 poslucháčov a súťažiacich
zo Slovenskej aj Českej republiky. V každej konferencii odborná porota
vybrala tri najlepšie práce:
Hydrológia
Daniel Marton Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných
měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže
Renáta Remiašová Vyhľadávanie skrytých prestupov podzemných vôd do
povrchových tokov pomocou vybraných geofyzikálnych metód
Daniela Svetlíková Hybridný model pre povodie horného Hrona

Meteorológia a klimatológia
Katarína Mikulová Využitie GIS pri tvorbe máp klimatických normálov
teploty vzduchu za štandardné normálové obdobie 1961 – 1990
Ľuboslav Okon Zhodnotenie metód predpovede rádiolokačnej odrazi
vosti
Alois Sokol Možnosti využitia údajov z družíc formácie „A-Train” pre štúdium
štruktúry vertikálne mohutnej konvektívnej oblačnosti
Vodné hospodárstvo
Pavel Menšík Protipovodňová ochrana v povodí řeky Loučky
Jana Pástorová Potenciálne väzby krajinnoekologického plánu na vodo
hospodárske plánovanie na príklade územného plánu obce Ostrov
Valéria Slivová Hodnotenie výskytu sucha
Už viacročným spoluorganizátormi a podporovateľmi súťaží boli
Microstep-MIS, Slovenská vodohospodárska spoločnosť a Global Water
Partnership Slovensko.
Víťazom súťažných konferencií roku 2008 srdečne blahoželáme.

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. Alena Kozáková
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Vo Vestníku ÚNMS SR 10/2008 vyšla v oblasti vodného hospodárstva táto slovenská technická norma:
STN 75 7715: 2008	Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody
– jej vydaním sa ruší:
STN 83 0532-1: 1979	Biologický rozbor povrchovej vody. Všeobecné
ustanovenia
STN 83 0532-2: 1978	Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie
biosestónu
STN 83 0532-3: 1978	Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie
abiosestónu
STN 83 0532-4: 1978	Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie
bentosu
STN 83 0532-5: 1979	Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie
nárastov
STN 83 0532-6: 1979	Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie
sapróbneho indexu podľa Pantleho a Bucka
Zmena a 4/80
STN 83 0532-7: 1979	Biologický rozbor povrchovej vody. Prognóza
rozvoja fytoplanktónu. Odporúčaná metóda
STN 83 0532-8: 1979	Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie
biogénnej produkcie kyslíka. Odporúčaná metóda
Vo Vestníku ÚNMS SR 11/2008 vyšli v oblasti vodného hospodárstva
tieto slovenské technické normy:
STN EN 14805: 2008	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8166)
vodu. Chlorid sodný na elektrochloráciu na mieste
norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
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STN EN 13176: 2008	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8410)
vodu. Etanol norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 13176: 2001	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8410)
vodu. Etanol
STN EN 12931: 2008 	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8416)
vodu. Chemikálie na núdzové použitie. Bezvodý
dichlórizokyanurát sodný norma bola vyhlásená
na priame používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12931: 2001 	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8416)
vodu. Chemikálie na núdzové použitie. Bezvodý
dichlórizokyanurát sodný
STN EN 12932: 2008 	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8417)
vodu. Chemikálie na núdzové použitie. Dihydrát
dichlórizokyanurátu sodného norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12932: 2001 	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8417)
vodu. Chemikálie na núdzové použitie. Dihydrát
dichlórizokyanurátu sodného
STN EN 12933: 2008 	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8418)
vodu. Chemikálie na núdzové použitie. Kyselina
trichlórizokyanurová norma bola vyhlásená na
priame používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12933: 2001 	Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú
(75 8418)
vodu. Chemikálie na núdzové použitie. Kyselina
trichlórizokyanurová
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Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
•
•
•
•

Úvod
Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené
medzititulkami)
Závery
Literatúra

Formálna úprava všetkých príspevkov:
Textový editor Word. Okraj (horný, dolný, pravý,
ľavý): 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5.
Písmo: Times New Roman, 12 bodov.

Posielajte nám iba originálne práce. V prípade, že
Váš príspevok bol už uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, seminári, ap., uveďte to na
konci príspevku.
•
•
•
•

Čo musí byť súčasťou každého príspevku:
celé meno a titul autora (autorov)
presná adresa pracoviska, telefónne číslo,
e-mail
rodné číslo
číslo účtu (ak chcete zaslať honorár na bankový účet)

Štruktúra príspevku (odborného článku):
Názov – krátky a výstižný
Kľúčové slová
Anotácia
Názov, kľúčové slová a anotáciu (max. 10 riadkov)
dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku (v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
•
•
•

Používajte iba „hladký“ text – bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia,
ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
Obrázky (fotografie, grafy, schémy, tabuľky,
atď.) nevkladajte do textu, ale do samostatných
súborov. 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 v čiernobielom móde (nie farebne).
Všetky obrázky vždy označte (očíslujte) a popis k nim uveďte na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje
redakčná rada a v prípade potreby ich postupuje na
odborné lektorovanie.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť pri tvorbe časopisu. Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme
telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238, 0915 733 472
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk

© VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA
dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie
ročník 52
Vydavateľ: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, tel.: 048/41 48 742
Redakcia: Nábrežie armád. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, tel: 02/ 59 343 238; 0915 733 472; e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
Redakčná rada: Ing. P. Hucko, CSc. (predseda), Ing. J. Baller, CSc., Ing. Š. Borušovič, Ing. P. Brieda, Ing. S. Dobrotka, Ing. I. Galléová,
Ing. I. Grundová, Ing. J. Hétharši, CSc., Ing. V. Holčík, Ing. J. Hríbik, CSc., Ing. Ľ. Krcho, Ing. J. Lichý, CSc., RNDr. O. Majerčáková, CSc.,
Ing. J. Patay, Ing. B. Raksányi, Ing. P. Rusina, Ing. G. Tuhý, Ing. J. Turčan, CSc., Dr. Ing. A. Tůma
Zodpovedný redaktor: Mgr. Tatiana Šimková
Tlač: REPRO PRINT
Príspevky sú recenzované. Nevyžiadané materiály redakcia nevracia.
Ďalšie šírenie článkov alebo ich častí je dovolené iba s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.
Evidenčné číslo: EV 469/08
ISSN: 0322-886X

38

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 1 - 2 / 2 0 0 9

Povodne sa týkajú každého
(k článku na strane 28)

Nevydržala ani zastávka autobusu (povodie Tople)

Erózia na turistickom chodníku v Poloninách

Odstraňovanie splavenín z koryta Toku (povodie Tople)

Podomletá stará drevenica (povodie Tople)

Jeden z demolovaných mostov (povodie Tople)

Ekologická katastrofa na VD Ružín. Foto: - jl -
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O B SAH

22. marec
Svetový deň vody
Vážení čitatelia,
už tradične si dňa 22. marca pripomína široká verejnosť a najmä tí, pre ktorých sa starostlivosť o vodu
stala súčasťou ich práce, Svetový deň vody. Či už
ide o zástupcov štátnej a verejnej správy, vodohospodárskych a vodárenských podnikov, zástupcov vedy,
výskumu, a napokon aj médií. Je našou spoločnou
úlohou, aby sme podnietili záujem verejnosti a aj zodpovednosť každého z nás za ochranu vody a vodných
zdrojov. V tento deň si svet pripomína dôležitosť vody
pre život a zdravie človeka, pre produkciu potravín,
zachovanie ekosystému, a tiež jej nenahraditeľnosť
pre celkový ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti.
Problém vody sa stáva jedným z najvážnejších
problémov na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej všestranné a rozumné využívanie, ale aj o ochranu jej
zdrojov. Veď ešte aj dnes vyše dvoch miliárd ľudí vo
svete nemá prístup k pitnej vode, čo je hlavnou príčinou hladu, chorôb a biedy. Pritom právo na bezpečnú
vodu patrí k základným ľudským právam. OSN preto
dlhodobo a cieľavedome venuje pozornosť ochrane
vody. Jedným z jej rozvojových cieľov je znížiť počet
ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode na polovicu.
Obdobie rokov 2005 – 2015 vyhlásilo za medzinárodnú dekádu „Voda prameň života“ a vyzvalo členské
krajiny, aby priblížili všetkým sféram spoločnosti
programy a projekty, týkajúce sa vody, najmä pokiaľ
ide o zásobovanie pitnou vodou a čistenie odpadových
vôd.
Slovensko, našťastie, patrí medzi krajiny, ktorých
obyvatelia nepociťujú problém s nedostatkom vody, či
s jej kvalitou. Postupne sa zlepšuje aj ochrana pred jej
ničivou silou. S vodnými zdrojmi však musíme hospodáriť rozumne, a najmä ich chrániť pred priemyselným a komunálnym znečistením.
I napriek spomínaným pozitívam nás čakajú v oblasti vodného hospodárstva neľahké úlohy. Vychádzajú nielen zo záväzkov voči Európskej únii, ale najmä
zo vzťahu k občanom Slovenska. Sú dané implementáciou európskej Rámcovej smernice o vode, ktorá
určuje rámec činnosti spoločenstva v oblasti vodnej
politiky, s hlavným cieľom dosiahnuť do roku 2015
„dobrý stav vôd“. Základom novej vodnej politiky
sa v Slovenskej republike stalo integrované riadenie
nakladania a ochrany vodných zdrojov v hydrologických povodiach, tzv. integrovaný manažment.
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Svetový deň vody
Veľkú pozornosť venujeme budovaniu vodárenskej infraštruktúry. Prioritou rezortu je zabezpečenie
dostatku kvalitnej pitnej vody prostredníctvom verejných vodovodov. Robíme všetko pre splnenie pred
vstupových záväzkov Slovenska v oblasti odvádzania
a čistenia odpadových vôd do roku 2010 a 2015, ktoré
patria z finančného hľadiska k tým najnáročnejším.
Tu treba osobitne oceniť, že členstvo v Európskej únii
nás nielen pred tieto úlohy postavilo, ale nám aj pomáha pri ich plnení. V rámci Operačného programu
Životné prostredie na roky 2007 – 2013 je na odpadové vody plánovaných cca 800 miliónov EUR.
Prevencia pred negatívnymi dopadmi extrémnych
situácií, ochrana životov, zdravia a majetku obyvateľov pred povodňami, patrí taktiež k prioritám rezortu
životného prostredia. Program protipovodňovej

ochrany Slovenskej republiky do roku 2010, v rámci
ktorého sa má preinvestovať takmer 1,8 milióna EUR
dokumentuje, aké sú tieto opatrenia náročné.
Je to len zlomok z množstva úloh, ktoré nás v oblasti vodného hospodárstva na Slovensku v najbližších rokoch čakajú. Stojí pred nami veľa práce, ale
pevne verím, že spoločnými silami, pri vysokej odbornosti a zanietení našich vodohospodárov, ich dokážeme splniť.
Dovoľte mi preto na záver, pri príležitosti osláv
Svetového dňa vody, poďakovať sa za prácu a vysloviť úctu všetkým, ktorí svojím dielom prispievajú
k rozvoju vodného hospodárstva, v prospech a k spokojnosti obyvateľov Slovenska.
Ing. JÁN CHRBET
minister životného prostredia SR

Spoločné vody – spoločné príležitosti
Vážení priatelia vodohospodári,
vyhlásenie 22. marca za Svetový deň vody na sklonku 20.
storočia bolo mementom a upozornením na neutešený stav
prírodných zdrojov vody, ich využívanie a ochranu. Súčasný stav populácie a jej predpokladaný nárast (vo viacerých
regiónoch sveta), neustále sa zvyšujúce nároky na vodu v porovnaní s možnosťami hydrologického cyklu vody na zemi,
ako aj skutočnými svetovými využiteľnými zásobami sladkej vody nás neustále presviedčajú o napätí, ktoré sa zvyšuje
v dostupnosti vody pre všetkých obyvateľov našej planéty.
V mnohých oblastiach sveta už dnes predstavujú nároky na
vodu a prístup k vodným zdrojom rozbušku možných politických konfliktov. Mnoho zo spomenutých problémov môžeme
pozorovať aj v našom regióne strednej Európy.
Vplyv antropogénnej činnosti človeka sa prejavuje aj
v kvalite vody používanej na pitné účely, čo spôsobuje stres
vo využívaní prírodných zdrojov a ich znečistenia. Každoročne sa k tomuto dňu priraďuje aj hlavná téma, ktorá má za úlohu upriamiť pozornosť spoločnosti k danému problému. Doposiaľ boli vyhlásené témy ako Sanitácia (2008), Nedostatok
vody (2007), Voda a kultúra (2006), Voda pre život (2005),
Voda pre budúcnosť (2003), atď.
Na rok 2009 bola pre Svetový deň vody vyhlásená téma
Cezhraničné vody: spoločné vody – spoločné príležitosti. Tejto vážnej téme by sme mali venovať v roku 2009 zvýšenú
pozornosť, nakoľko trápi aj našu spoločnosť.
Slovensko sa nachádza na streche Európy, na ktorej sa
tvoria toky, ktoré po určitom čase opúšťajú naše územie. Vo
viacerých prípadoch tvoria hranicu medzi Slovenskou republikou a našimi susedmi vodné toky (677 km), čo predstavuje
cca 40 % z celkovej dĺžky hraníc Slovenska (1672 km). Navyše vo viacerých hraničných oblastiach, ako sú toky na hraniciach s Maďarskom, Českou republikou, Poľskom a Ukrajinou, sú deklarované útvary podzemných vôd, ktoré môžu byť
tiež záujmom spoločného využívania takýchto vôd.
4

Na využívanie hlavne povrchových vôd sú dnes podpísané viaceré bilaterálne dohody o vodnom hospodárstve na
hraničných vodách. Na základe týchto zmlúv a dohôd sú vytvorené so susednými štátmi spoločné komisie pre hraničné
vody. Komisie majú za úlohu sledovať a kontrolovať dodržiavanie týchto zmlúv, resp. dávať návrhy na zlepšenie pomerov v danom úseku. Slovenská strana zastúpená Komisiou
pre hraničné vody sa snaží vykonávať túto úlohu erudovane
na princípe vedeckých poznatkov v sledovaní týchto javov
a na sledovanie hraničných vodných tokov sú už vypracované
osvedčené metodiky. Väčším problémom sa javí sledovanie
podzemných útvarov. Bude treba napredovať aj v tejto oblasti
a to vypracovaním postupov a metodík, aby sa v budúcnosti
nevytváralo napätie medzi jednotlivými štátmi. Sledovanie
týchto spoločných útvarov si vyžaduje riešenie ešte viacerých
nedoriešených otázok (deklarovanie útvaru, určenie dynamických zásob, potenciálne dopady atď. ), ktoré bude treba stanoviť tak, aby bolo možné aj v týchto útvaroch riešiť problémy
na úrovni komisií pre hraničné toky a k spokojnosti zainteresovaných štátov.
Svetový deň vody – 22. marec – je príležitosť vodohospodárov zhodnotiť ich snahu a úsilie riešiť aj tieto vážne problémy.
Želám vodohospodárom veľa úspechov v súkromnom
a pracovnom živote, aby celý rok 2009 bol úspešnejší než
predošlý v zabezpečovaní kvalitnej pitnej vody, vhodnom
odkanalizovaní a čistení odpadových vôd a ochrane majetku občanov pred povodňami, a tak priniesol pohodu všetkým
obyvateľom Slovenska aj v tejto oblasti.
Zdraví Vás
Prof. Ing. JOZEF KRIŠ, PhD.
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Plány manažmentu povodí Slovenskej republiky
RNDr. JANA GAJDOVÁ1, Ing. JURAJ PATAY2
Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2MŽP SR, sekcia vôd a energetických zdrojov
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Plánovanie v oblasti vôd má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Prvé plánovacie dokumenty sa datujú do povojnového
obdobia. Štruktúra a obsah plánovacích dokumentov sa menili v nadväznosti na potreby danej doby. Najväčšie zmeny nastali vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, čím sa
Slovenská republika zaviazala k jej spoločnej vodnej politike.
Nástrojom na jej uplatňovanie v praxi sú Plány manažmentu
povodí, ktoré sú zostavené v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode.

História
Plánovanie na úseku vodného hospodárstva má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Spracovávanie komplexných
koncepčno-plánovacích vodohospodárskych dokumentov sa
datuje už do povojnového obdobia. Prvým takýmto významným dokumentom bol Štátny vodohospodársky plán (ŠVP),
schválený vládou Československej republiky 8.1.1954, ktorý
bol smerným plánom pre všetky vodohospodárske opatrenia
jednotlivých odvetví národného hospodárstva, ako i pre základné vodohospodárske opatrenia pri územnom plánovaní.
ŠVP bol aj jedným zo základných podkladov pre vypracovanie výhľadových plánov jednotlivých hospodárskych odvetví,
pokiaľ mali požiadavky na vodné zdroje, alebo pokiaľ inak
ovplyvňovali hospodárenie s vodami. ŠVP obsahoval vôbec
ako prvý dokument koncepciu rozvoja vodného hospodárstva
vo všetkých jeho zložkách.
Na Štátny vodohospodársky plán nadviazal v roku 1975
Smerný vodohospodársky plán, ktorý bol spracovaný pre územie Slovenskej republiky a podrobnejšie bol rozpracovaný po
jednotlivých hydrologických povodiach. Tento plánovací dokument mal obdobnú obsahovú štruktúru ako ŠVP. Smerný
vodohospodársky plán bol v rámci trvalej koncepčnej činnosti každoročne aktualizovaný tzv. Vestníkom a každých päť
rokov Zborníkom SVP.
V dôsledku spoločenských zmien na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa dospelo k názoru, že Smerný vodohospodársky plán je už svojím spôsobom prekonaný
a z rôznych hľadísk do budúcna nevyužiteľný. V roku 1991
sa preto pristúpilo k vypracovávaniu plánovacích dokumen-
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tov s novou obsahovou štruktúrou, a to Hydroekologických
plánov povodí (HEP), účelom ktorých bola ochrana kvality
a množstva vôd a ich racionálneho využívania a Vodohospodárskych plánov povodí (VHP), ako základne pre riešenie
hospodárskych aktivít s vodou ako surovinou. Základnou
územnou plánovacou jednotkou pre obidva plánovacie dokumenty bolo príslušné hydrologické povodie rieky (alebo jeho
časť). Tieto plánovacie dokumenty sa spracovávali v päťročných cykloch, ktoré boli ukončené v roku 1995 a v roku 2000
a boli zastrešené súhrnným koncepčno-strategickým dokumentom s názvom „Generel ochrany a racionálneho využívania vôd“ (I. vydanie-1995, II. vydanie -2001).
V tom období prebiehala v rámci Európskeho spoločenstva významná aktivita zameraná na revíziu európskej vodohospodárskej legislatívy, ktorej výsledkom bol návrh Smernice o ekologickej kvalite povrchových vôd, odmietnutý
Európskym parlamentom a Radou v roku 1995. V roku 1996
nastolil Európsky parlament požiadavku na vytvorenie „Rámcovej smernice o vodách“. V  roku 1997 navrhla Komisia
Rade smernicu vytvárajúcu Rámec pre aktivity spoločenstva
v oblasti vodohospodárskej politiky, ktorá spolu s rozsiahlymi prílohami zohrala dôležitú úlohu pri definovaní cieľov.
K dôležitým častiam návrhu Komisie z roku 1997 patrili:
• ochrana všetkých vôd v EÚ,
• hodnotenie ekologického stavu vôd,
• predchádzať znižovaniu ekologickej kvality, znečisťovaniu povrchových vôd a zabrániť zhoršovaniu stavu znečistených povrchových vôd na dosiahnutie dobrého stavu
všetkých povrchových vôd do 31 decembra 2010,
• predchádzať znižovaniu kvality podzemných vôd, zabrániť zhoršovaniu stavu znečistených podzemných vôd
a zabezpečiť rovnováhu medzi jej čerpaním a prítokom na
dosiahnutie dobrého stavu všetkých podzemných vôd do
31 decembra 2010,
• vodohospodársky manažment a ochrana v povodiach,
tvorba plánov manažmentu povodia do roku 2004,
• programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov,
• stratégia komisie na elimináciu znečistenia nebezpečnými
látkami,
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informovanie verejnosti a konzultácia plánov manažmentu povodia,
• finančné nástroje zavedením úplnej náhrady nákladov pre
každý sektor do roku 2010.
Následnému legislatívnemu procesu dominovali protichodné pozície Európskeho parlamentu a Rady a rozprúdila
sa dlhodobá diskusia, v ktorej sa jednotlivé krajiny snažili
vniesť do návrhu tejto smernice svoje parciálne záujmy a výsledkom tohto procesu bol kompromis a neoficiálne bol prijatý ako politická dohoda (Dokument Rady 9710/98 z 26 júna
1998).
Táto v podstate oslabovala takmer všetky dôležité časti
návrhu Rámcovej smernice, najmä nasledovné:
• ochrana všetkých vôd EÚ bola vo veľkej miere limitovaná
v prípade podzemnej vody,
• celkový cieľ dobrého stavu sa stal iba vyhlásením,
• princíp nezhoršovania stavu bol oslabený,
• výnimky v prípade environmentálnych cieľov a zavedenie
kategórie významne zmenených vodných útvarov
• benevolentnejšie plánovanie v rámci povodia (s kompetentnými orgánmi limitovanými na národné hranice),
• zavedenie nových a rozsiahlych výnimiek v programe
opatrení,
• náhrada celkových nákladov sa stala len vyhlásením bez
vykonávacích ustanovení,
• časový harmonogram väčšinou predĺžený o niekoľko rokov.
Po dlhom a náročnom vyjednávaní sa Parlament a Rada
28. júna 2000 zhodli na kompromise, ktorý znamenal prijatie
Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej
politiky (skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode/RSV)
schválená v októbri 2000.

Súčasnosť

decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením
a zhoršením kvality a zabezpečiť čiastočné prebratie smernice 2006/7/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou
sa zrušuje smernica 76/160/EHS. Po konzultácii s Európskou
komisiou boli do pripravovanej novely vodného zákona zapracované všetky výhrady a odporúčania Európskej komisie
k transpozícii RSV.
Európsky parlament a Rada túto smernicu prijali v záujme
riešiť problematiku zvyšujúcich sa požiadaviek na využívanie zdrojov vody, v požadovanom množstve a vo vyhovujúcej
kvalite tak, aby sa zabezpečilo ich trvalo udržateľné využívanie aj pre budúce generácie. Za tým účelom RSV priniesla
najkomplexnejší súbor cieľov, nástrojov a záväzkov v oblasti
vodného hospodárstva EÚ, čím sa vytvoril základ pre spoločnú vodohospodársku politiku v krajinách EÚ.
Akým spôsobom a kedy sa ciele a ostatné požiadavky
RSV dosiahnu, stanovuje plán manažmentu povodia. Termín
vyhotovenia plánov manažmentu povodí pre prvý plánovací
cyklus je 22. december 2009.

Aké plány manažmentu povodí sa
v SR pripravujú
V  zmysle vodného zákona (jeho novely, ktorá má byť
schválená v apríli 2009) sa v SR vypracúvajú plány manažmentu povodí pre správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona,
Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy, pre správne územie povodia Visly vymedzené čiastkovým povodím Dunajca a Popradu a Vodný Plán Slovenska. V  prípade medzinárodných povodí sa požaduje vypracovanie spoločného plánu
manažmentu povodia. Preto sa v SR súbežne spracovávajú aj
plány pre medzinárodné povodie Dunaj a jeho sub-povodie
Tisa. Pre medzinárodné povodie Visla sa spoločný plán nespracováva.
Jednotlivé plány manažmentu povodí sa odlišujú v mierke
podrobnosti riešenia. Najpodrobnejšie sa spracovávajú plány
manažmentu povodí SR. Najmenšiu podrobnosť budú mať
plány medzinárodných povodí (Dunaj a jeho sub-povodie
Tisa).

Do spracovávania vodohospodárskych plánovacích dokumentov priniesla snaha Slovenskej republiky (SR) o vstup do
Európskej únie (EÚ) ďalšie zmeny, nakoľko jednou z podmienok získania členstva v EÚ bolo prevzatie acquis communautaire t. j. harmonizovať národný právny poriadok s právnym
poriadkom EÚ a zároveň preukázať schopnosť jeho impleKoordinácia prípravy plánov
mentácie v praxi. V oblasti životného prostredia bola za jednu
manažmentu povodí
z najdôležitejších smerníc považovaná Rámcová smernica
o vode. RSV bola prebraná do slovenskej legislatívy, konkrétProces prípravy plánov manažmentu povodí je koordinone do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a jeho vykonávacích vaný na 3 úrovniach, s cieľom zabezpečiť jednotný prístup
predpisov, pričom Európska komisia mala k transpozícii RSV  a postup pri ich príprave tak, aby výsledky o stave vôd boli
určité výhrady, ktoré oznámila SR v októbri 2008. V tom čase spoľahlivé a porovnateľné v ktoromkoľvek regióne Európy.
už bola vo vysokom stupni rozpracovania novelizácia vodného zákona z dôvodu povinnosti transponovať do zákona
Úroveň Európskej komisie
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12.
Európska komisia (EK) koordinuje, za účasti členských
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V  roku 2006 boli zo strany EK  vznesené pripomienky
k vymedzeným oblastiam povodí, v dôsledku čoho bolo potrebné termín „oblasť povodia“ nahradiť termínom „správne
územie povodia“ a namiesto 6 oblastí povodí vymedziť len
dve správne územia povodí, a to správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly. Na základe vznesených
Úroveň medzinárodného povodia Dunaja a Tisy
Na medzinárodnej úrovni sú aktivity pre 96% územia SR  pripomienok bola správa opravená a opätovne zaslaná EK.
nachádzajúceho sa v povodí Dunaja koordinované Medziná- Táto zmena bola premietnutá aj do príslušných ustanovení
rodnou komisiou pre ochranu Dunaja (MKOD) v súlade s pri- (novely) vodného zákona.
jatými strategickými dokumentmi a pre 4% územia v povodí
Etapa II: spracovanie charakteristík správneho úzeVisly sú založené na spolupráci s Poľskou republikou v rámci
bilaterálnej dohody v oblasti hraničných vôd. Harmonizáciu mia povodia, zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na stav
medzinárodných plánov manažmentu povodí so susedný- povrchových vôd a podzemných vôd a ekonomická analými krajinami zabezpečujú MKOD a bilaterálne komisie na za využívania vody (podľa čl. 5 a prílohy II. A III. A čl. 6
ochranu vôd. Práce na koordinácii MKOD rešpektujú princí- a prílohy IV. RSV, do roku 2004 – Národná správa 2005)
Táto etapa predstavuje prvý významný výstup implemenpy Konvencie na ochranu rieky Dunaj, ale i Dunajskej deklarácie a Memoranda o porozumení medzi MKOD a Komisiou tácie RSV. V rámci charakterizácie správnych území (oblastí)
povodí boli vymedzené vodné útvary a ich typy. Celkovo bolo
pre Čierne more.
vymedzených 1737 útvarov povrchových vôd v rámci 22 typov . Z toho 16 útvarov povrchových vôd bolo určených ako
Úroveň národná
Aktivity na národnej úrovni sú koordinované MŽP SR  výrazne zmenené vodné útvary, 4 útvary povrchových vôd
v súlade so Stratégiou pre implementáciu Rámcovej smerni- boli určené ako umelé vodné útvary a 55 útvarov povrchoce o vode v SR, schválenou uznesením vlády SR č. 46/2004. vých vôd bolo určených ako prirodzené s významnými hydroUvedená stratégia sa každoročne aktualizuje s detailnejším morfologickými vplyvmi, na ktorých treba realizovať nápravplánom úloh na najbližšie dva roky. Táto stratégia plne re- né opatrenia. Zvyšné útvary povrchových vôd boli určené ako
prirodzené bez významných hydromorfologických zmien.
špektuje stratégiu EK a MKOD.
Základom národnej stratégie je organizačná štruktúra pra- V  rámci podzemných vôd bolo vymedzených 101 útvarov.
covných skupín, ich personálne obsadenie odborníkmi z re- Ďalej bola vykonaná identifikácia významných vplyvov –
zortných odborných organizácií a špecialistami z SAV, vy- zdrojov znečistenia a významných hydromorfologických
sokých škôl a praxe a vymedzenie zodpovednosti rezortných zmien, odhad rizika nedosiahnutia cieľov smernice k roku
organizácií podieľajúcich sa na príprave plánov manažmentu 2015 s použitím predbežných cieľov. Ďalším výstupom bolo
vyhodnotenie hospodárskeho významu užívania vody, úroveň
správnych území povodí.
pokrývania nákladov za užívanie vody a register chránených
Etapy (postup) prípravy plánov
území. Správa o tejto etape implementácie s názvom „Správa
manažmentu povodí
Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná pre Európsku komisiu v súlade s článPríprava plánov manažmentu povodí prebieha v štyroch kom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6, prílohy IV RSV“
etapách implementácie RSV. O výsledkoch každej etapy musia bola zaslaná EK v marci 2005.
členské štáty v presne stanovenom termíne podať správu EK 
Etapa III: zavedenie programov pre monitorovanie
Etapa I: vymedzenie správnych území povodí a urče- stavu povrchovej vody, stavu podzemnej vody a stavu
nie inštitucionálneho rámca a koordinačných mechaniz- chránených oblastí (podľa čl. 8 a prílohy V. RSV, do roku
mov (podľa čl. 3 RSV a prílohy I, Národná správa 2004)
2006)
V  rámci tejto etapy bola zabezpečená transpozícia RSV 
Vypracovanie programov monitorovania stavu vôd a podo národnej legislatívy a bolo vymedzených 6 oblastí povodí vinnosť ich zavedenia do praxe v termíne do 22. 12. 2006
(§11 ods. 2 vodného zákona) vrátane určenia ich oprávne- bolo kľúčovou úlohou tejto etapy implementácie RSV. Súvisí
ných orgánov. Výstupy tejto časti implementácie sú zhrnu- to so skutočnosťou, že informácie o kvantitatívnom a chemicté v Správe Slovenskej republiky spracovanej pre Európsku kom stave podzemných vôd a o ekologickom a chemickom
komisiu v súlade s Rámcovou smernicou o vode, článkom 3 stave povrchových vôd a následné hodnotenie stavu vôd sú
a prílohou I, ktorá bola zaslaná EK v požadovanom termíne nevyhnutným podkladom pre prípravu plánov manažmentu
– 22. júna 2004.
povodí a ich programov opatrení na zlepšenie stavu vôd.
štátov, prípravu strategických dokumentov a technických materiálov, od ktorých sa odvíjajú stratégie na úrovni medzinárodných povodí a národné stratégie jednotlivých členských
štátov.
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O zavedení programov monitorovania museli členské štáty v termíne 22. 3. 2007 predložiť EK Súhrnnú správu o monitorovacích programoch podľa čl. 8 RSV. SR  túto správu
predložila v náhradnom termíne 29.5.2007, vzhľadom na
oneskorený termín schválenia „Programu monitorovania stavu vôd v SR pre rok 2007“.
Program monitorovania tvorí v súčasnosti základný plánovací dokument pre výkon monitorovania stavu vôd za účelom
plnenia požiadaviek RSV. V SR bol program monitorovania
stavu vôd prvý krát spracovaný už pre rok 2004. Do roku
2007 sa spracovával s platnosťou na jeden rok. V roku 2007
bol spracovaný Program monitorovania na obdobie 2008 –
2010. K jeho aktualizácii dochádza formou doplnkov.
Pre prvý cyklus prípravy plánov manažmentu povodí však
pociťujeme nedostatok relevantných údajov z monitorovania
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, v dôsledku čoho
sú výsledky hodnotenia stavu vôd poznamenané značnými
neistotami.
Deficit údajov bol spôsobený v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov a čiastočne i v dôsledku postupu prác
na hodnotení útvarov povrchových vôd.
Etapa IV: príprava plánov manažmentu povodí vrátane programov opatrení a publikovanie ich pracovných
návrhov na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou (podľa čl. 13 a prílohy VII. RSV, do roku 2009)
Významným krokom tejto etapy implementácie RSV bolo
vyhodnotenie stavu útvarov povrchových vôd a podzemných
vôd, určenie významných vodohospodárskych problémov
a návrh programu opatrení. Táto etapa je súčasne zavŕšením
prvého plánovacieho cyklu, výsledkom ktorého je návrh plánov manažmentu povodí.

Hodnotenie stavu vôd
V  rámci hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd bol
hodnotený ich ekologický stav a chemický stav. Pri hodnotení ekologického stavu sa hodnotili biologické prvky kvality,
ktoré majú prioritné postavenie a fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality, ktoré sú podpornými prvkami
pre organizmy viazané na vodu. Na základe predbežného vyhodnotenia výsledkov monitorovania stavu povrchových vôd
realizovaného v roku 2007 možno konštatovať, že do veľmi
dobrého a dobrého ekologického stavu je zaradenej len 56%
dĺžky vodných útvarov (celková dĺžka je 19 046 km), zvyšok
je klasifikovaný horším ako dobrým stavom. Čo sa týka počtu vodných útvarov – dobrý stav nedosahuje 611 útvarov, čo
predstavuje cca 35 % z celkového počtu.
Predbežné vyhodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pozostáva z porovnania zistených koncentrácií jednotlivých prioritných látok s environmentálnymi
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normami kvality stanovenými Európskou komisiou. Na základe výsledkov monitorovania v roku 2007 chemický stav
bol hodnotený na 67 odberových miestach, ktoré pokrývali
46 útvarov povrchových vôd. Odberové miesta vzoriek boli
situované v miestach ich pravdepodobného výskytu a na hraniciach so susednými krajinami. Zo 46 útvarov povrchových
vôd je 24 útvarov povrchových vôd hodnotených ako nedosahujúci dobrý chemický stav a 22 útvarov povrchových vôd
zaradených do triedy dobrý chemický stav. Veľké vodné toky
dosahovali dobrý chemický stav len v útvaroch povrchových
vôd lokalizovaných v horných úsekoch tokov (s výnimkou
riek Váh, Nitra, Ipeľ u ktorých i horné úseky sú v zlom stave
), zatiaľ čo dolné úseky vodných tokov boli zväčša zaradené
do triedy „nedosahujúci dobrý chemický stav“. Výnimkami
sú rieka Poprad, kde sú všetky útvary povrchových vôd predbežne zaradené do triedy dobrý chemický stav.
U útvarov podzemných vôd sa hodnotil ich kvantitatívny
stav a chemický stav. Z celkového počtu 75 hodnotených útvarov podzemných vôd, z toho 16 kvartérnych útvarov podzemných vôd a 59 predkvartérnych útvarov podzemných vôd,
do zlého kvantitatívneho stavu bolo zaradených 5 útvarov podzemných vôd, z toho 1 kvartérny a 4 predkvartérne útvary
podzemných vôd.
Zlý kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd bol vyhodnotený na základe sumarizácie výsledkov bilančného
hodnotenia podzemných vôd, hodnotenia zmien režimu podzemných vôd a hodnotenia odberov podzemných vôd na stav
útvarov povrchových vôd.
Pri hodnotení chemického stavu útvarov podzemných
vôd sa vychádzalo z výsledkov monitorovania kvality podzemných vôd z roku 2007. Z celkového počtu 75 klasifikovaných útvarov podzemných vôd Slovenska bolo 13 útvarov
podzemných vôd v zlom chemickom stave (7 kvartérnych
a 6 predkvartérnych útvarov) a 62 útvarov podzemných vôd
v dobrom chemickom stave.
Dobrý chemický stav bol klasifikovaný v 82,7 % útvarov
podzemných vôd, čo predstavuje 76,4% z celkovej plochy útvarov. Zlý stav sa týka najmä náplavov povodia Váhu, Nitry,
Hrona, Ipľa, Slanej, Rimavy a Hornádu. Medzi hlavné znečisťujúce látky patria sírany, chloridy, dusičnany, amoniak,
pesticídy, trichlóretén a tetrachlóretylén.

Určenie významných
vodohospodárskych problémov
Významné vodohospodárske problémy sú hlavným pilierom tvorby plánov manažmentu povodí. Na základe výstupov
prác vykonaných v rámci II. etapy implementácie RSV súvisiacich s čl.5 RSV a ďalších materiálov vrátane pripomienok
verejnosti boli špecifikované tieto hlavné vodohospodárske
problémy :
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● Znečistenie povrchových vôd organickým znečistením
a živinami
● Znečistenie povrchových vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR
● Hydromorfologické zmeny na vodných útvaroch
● Znečistenie podzemných vôd dusičnanmi a ostatnými
chemickými látkami
● Zlý kvantitatívny stav podzemných vôd.

●

●
●

Návrh programu opatrení
●
Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k cieľom
do roku 2015 stanoveným na národnej úrovni a úrovni medzinárodného povodia Dunaj v štruktúre odpovedajúcej určeným
významným vodohospodárskym problémom.
Návrh programu opatrení pozostáva zo základných opatrení potrebných na splnenie iných smerníc z oblasti vôd a doplnkových opatrení potrebných na dosiahnutie dobrého stavu
vôd. Nakoľko realizácia niektorých opatrení je rozložená do
širšieho časového obdobia, dobrý stav vôd nebude dosiahnutý do roku 2015. Najviac zlepšení sa predpokladá v redukcii
znečisťovania prioritnými látkami. Posun dosiahnutia dobrého stavu – predĺženie termínu dosiahnutia dobrého stavu
umožňuje čl. 4.(4) RSV, je zdôvodnený technickou nerealizovateľnosťou opatrení v časovom rozpätí do roku 2015.

Efektívnosť opatrení navrhnutých na realizáciu
do r. 2015 – útvary povrchových vôd
Vyjadrenie efektívnosti navrhnutých opatrení vo vzťahu k
ekologickým cieľom pre jednotlivé vodné útvary je v tomto
plánovacom cykle spojené s vysokou neistotou. Neistota spočíva najmä vo vyhodnotení stavu vôd, ktorý bol v prevažnej
miere vyhodnotený s nízkou mierou spoľahlivosti a v nedokonalom poznaní vzájomných vzťahov medzi jednotlivými
skupinami ukazovateľov: hydromorfologické – biologické,
biologické – chemické, hydromorfologické – chemické.
Za prioritné opatrenia v prvom plánovacom cykle sú
považované:
legislatívne a administratívne úlohy
● aktualizácia a dopracovanie legislatívnych predpisov,
● zosúladenie povolení snovou legislatívou,
● kontrola dodržiavania zákonov,
technické opatrenia
● pre organické znečisťovanie a znečisťovanie živinami –
základné opatrenia, ktorými sú výstavby verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, dodržiavanie Programu
poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach s doplnkovým opatrením – zavedenie vý-
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●
●

roby a používania bezfosfátových detergentov na pranie,
pre znečisťovanie špecifickými látkami – látkami relevantnými pre SR  a prioritnými – realizáciu Programu
znižovania znečisťovania vôd v zmysle smernice Rady
76/464/EHS a čl. 16 RSV,
pre hydromorfologické zmeny – výstavby rybovodov
a biokoridorov,
znečisťovanie podzemných vôd – sanáciu znečistených lokalít a preventívne opatrenia v zmysle zákona č. 359/2007
Z. z.,
kvantitatívne zmeny podzemných vôd – reguláciu odberov podzemných vôd.
ďalšie doplňujúce opatrenia
efektívne monitorovanie stavu vôd
výskum súvislostí medzi jednotlivými prvkami ekologického stavu vôd a v prípade potreby aktualizácia klasifikačných schém s použitím pre ďalší cyklus.

Ďalší postup prác
Návrh plánov manažmentu povodí SR (1. pracovná verzia)
je vystavený na účely predloženia písomných pripomienok,
aktívnej účasti a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej
správy na webovej stránke www.vuvh.sk/rsv.
Na základe výsledkov pripomienkovania a konzultácií
bude dopracovaný do výsledného znenia a predložený na
schválenie. V zmysle novely vodného zákona, ktorá by mala
byť schválená v apríli 2009, návrhy plánov manažmentu povodí schvaľuje MŽP SR. Schválené plány manažmentu povodí sú podkladom na vypracovanie Vodného plánu Slovenska
a jeho programu opatrení, ktorý schvaľuje vláda SR  a jeho
záväznú časť vydá nariadením. Kópiu schváleného Vodného
plánu Slovenska MŽP SR zašle Európskej Komisii prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v termíne do 22. marca 2010.

Záver
Možno súhlasiť s tvrdením, že RSV  je najkomplexnejší
súbor cieľov, nástrojov a záväzkov v oblasti vodného hospodárstva EÚ, čím sa vytvoril základ pre spoločnú vodohospodársku politiku v krajinách EÚ. Treba však súčasne zdôrazniť, že ide o smernicu, ktorá vytvára rámec aj pre proces jej
implementácie, ktorý musí byť a je koordinovaný Európskou
komisiou za aktívnej účasti všetkých členských štátov. To,
že ide o veľmi zložitý a dynamicky sa rozvíjajúci proces nás
presviedčajú doterajšie poznatky a skúsenosti, predovšetkým
však náročná a často priekopnícka práca mnohých slovenských odborníkov, ktorí sa tohto procesu zúčastňujú.
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Malé vodné nádrže a Rámcová smernica o vode
Doc. Ing. ĽUBOŠ JURÍK, PhD.
Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre

Úvod
Na zabezpečenie potrieb vody je do budúcnosti čoraz
problematickejšie využívať priamo pramene, pramenné oblasti alebo pramenné stružky. Ochrana prírody a požiadavky
Rámcovej smernice o vodách ( RSV) sa snažia o ich zachovanie v pôvodnom stave.
Hospodárske odbery vôd sa preto riešia z tečúcich vôd alebo stojatých vôd. Pri ich využívaní sa musí zabezpečiť dobrý
stav vody. RSV  definuje dobrý ekologický stav vôd aj ako
zabezpečenie priechodnosti. Úplné prehradenie prietočného
toku alebo jeho premena na krytý kanál nie je možná. Umelé
vodné nádrže sú zaradzované do výrazne pozmenených alebo
umelých vodstiev.
Ďalšou požiadavkou je že odbery vody nesmú ohroziť
stav zdroju ako biotopu a preto sa musí zabezpečiť dostatočný minimálny odtok pod miestom odberu. Minimálny odtok
musí zohľadňovať ekologický význam a biodiverzitu v toku
a potreby organizmov v biotope toku.
Novou požiadavkou je aj zákaz výstavby v inundačnom
území. Nové nádrže ležiace mimo toku by mali byť umiestnené mimo inundačného územia. Pre pretekané nádrže je potrebné zabezpečiť aby pri povodni neboli poškodené a boli
posúdené na prietok storočnej vody (Q100).
Pri riešení návrhu malej vodnej nádrže (MVN) je potrebné
uviesť pre jej ďalšie využívanie kategorizáciu v zmysle RSV.

Funkcie malých vodných nádrží v krajine
Malé vodné nádrže boli budované v krajine v prevažnej
miere ako súčasť pre poľnohospodársku – rastlinnú výrobu.
V  našich podmienkach pre zabezpečenie vlahovej potreby
pestovaných poľnohospodárskych plodín hlavne v našich najúrodnejších oblastiach bolo potrebné zabezpečiť vodné zdroje pre doplnkovú závlahu. Realizácia ich návrhu vyžadovala
zabezpečiť dostatočne výdatný vodný zdroj, ktorý disponoval
potrebnou zásobou vody vo vegetačnom období, ale hlavne
umožňoval odbery vody v dlhšom bezzrážkovom období alebo v období, kedy prirodzené zrážky vykazovali deficit v zabezpečení vlahovej potreby pestovaných plodín. Túto požiadavku plnili MVN, ktoré boli v počte cca 200 postavené na
vodných tokoch Slovenska.
Zásadnou vodohospodárskou funkciou MVN je zvyšovanie akumulačného, ale aj retenčného potenciálu územia.
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K  tomu sa pričleňuje pozitívny vplyv z hľadiska protieróznej ochrany územia, nakoľko pôsobia ako stabilizačný prvok
hydrografickej siete. Pri pôvodnom návrhu MVN sa vôbec
nebrala do úvahy ich ekologická funkcia. V súčasnosti majú
výrazný význam pre tvorbu životného prostredia, predovšetkým pre ich ovplyvňovanie kvality vody. Zvyšuje sa ich funkcia dotvárania krajinného prostredia, estetickej hodnoty územia, rekreačné a športové využitie.

Malé vodné nádrže v dokumentoch
pre hodnotenie vodných útvarov
MVN je podľa RSV „útvar povrchovej vody“, čo znamená podľa jej článku 2 vymedziteľný a významný prvok povrchovej vody, ako napríklad jazero, nádrž, potok, rieka alebo
kanál, časť potoka, rieky alebo kanála, brakickej vody, alebo
pásmo pobrežnej vody. Povrchové vody sa delia na dva typy
útvarov. „Rieka“ znamená útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktoré však môžu časťou
svojej trasy tiecť pod zemou. „Jazero“ znamená útvar stojatej vnútrozemskej vody. Oba tieto typy sa potom podľa stavu
a vzniku delia na prirodzené útvary alebo môžu byť kategorizované ako „Umelý vodný útvar“, čo je útvar povrchovej
vody vytvorený ľudskou činnosťou alebo ako „Výrazne zmenený vodný útvar“ čo znamená útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa v dôsledku fyzikálnych zmien spôsobených
ľudskou činnosťou podstatne zmenil. Táto kategorizácia vychádzajúca z definície v článku 2 odstavec 5 smernice zjavne
nerešpektuje pôvodné definície jazera v iných dokumentoch.
Jazerá sú prirodzené vodné nádrže, ktoré sa vyskytujú v zníženinách zemského povrchu. Pre potreby rámcovej smernice
sú jazerá aj umelé vodné nádrže. Je tu ale možnosť zaradiť
ako umelý alebo pozmenený útvar.
Útvar povrchovej vody sa môže označiť za umelý alebo
výrazne zmenený v prípade, ak:
a) zmeny hydromorfologických charakteristík tohto útvaru
potrebné na dosiahnutie dobrého ekologického stavu by
mali výrazné negatívne účinky na:
i) životné prostredie v širšom okolí;
ii) plavbu, vrátane prístavných zariadení, alebo rekreáciu;
iii) činnosti, pre účely ktorých je voda akumulovaná, napríklad zásobovanie pitnou vodou, výroba energie alebo
zavlažovanie;
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iv) úpravu vodných pomerov vôd, protipovodňovú ochranu, odvodňovanie pôdy, alebo
v) iné činnosti rovnako dôležité pre trvalo udržateľné rozvojové aktivity ľudstva;
b) prospešné ciele, ktorým slúžia umelé alebo modifikované
charakteristiky vodného útvaru, nie je možné v dostatočnej miere dosiahnuť z dôvodov technickej uskutočniteľnosti alebo neúmerných nákladov inými prostriedkami,
ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou.
Takéto označenie a dôvody budú preto konkretizované
v plánoch vodohospodárskeho manažmentu v povodiach vyžadovaných podľa textu smernice. V publikovaných plánoch
manažmentu sa toto konkretizovanie neuvádza.
Riešenie malých vodných nádrží je a bolo podľa predchádzajúceho textu a odseku iii) je pre akumuláciu najmä pre závlahy alebo iné vodohospodárske využitie.
Mali by teda byť označené alebo hodnotené podľa konštrukcie a umiestnenia ako umelý alebo výrazne zmenený útvar povrchovej vody.
Najnižšou jednotkou pre hodnotenie a zaradenie je vodný
útvar. V SR je zatiaľ vyčlenených na hodnotenie 1742 vodných útvarov povrchových vôd. Medzi umelé vodné útvary
je zaradené 61 útvarov, ako významne modifikované je zaradené zatiaľ 13 vodných útvarov. Ostatné vodné útvary sú
kategorizované ako prirodzené vodné útvary.
Pre každú kategóriu povrchovej vody budú príslušné útvary povrchovej vody v rámci správneho územia povodia
rozčlenené podľa schválených typov vôd. Tieto typy sú hodnotené buď pomocou „systému A“ alebo pomocou „systému
B“ ustanovených v texte smernice.
Ak sa použije na hodnotenie systém kategorizácie A, útvary povrchovej vody v správnom území povodia sa najprv
rozdelia podľa príslušných ekoregiónov v súlade s geografickými oblasťami ustanovenými v texte smernice a zobrazenými na príslušnej mape v prílohe smernice. Vodné útvary
v každom ekoregióne sa ďalej rozčlenia podľa typov útvarov
povrchovej vody v súlade s deskriptormi uvedenými v tabuľkách pre systém A.
Ak sa použije na hodnotenie systém kategorizácie B, musí
sa dosiahnuť aspoň taká istá miera rozčlenenia, aká by sa dosiahla pomocou systému A. Preto sa útvary povrchovej vody
v správnom území povodia rozdelia na typy s použitím hodnôt
povinných popisných prvkov a takých voliteľných popisov
v alebo ich kombinácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
spoľahlivého odvodenia typovo špecifických biologických
referenčných podmienok.
Rozčlenenie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchovej vody sa vykoná v súlade s deskriptormi pre ktorúkoľvek
kategóriu povrchovej vody, ktorá sa najviac približuje príslušnému výrazne zmenenému alebo umelému vodnému útvaru.

VN Maňa

rizáciu útvarov povrchovej vody malé vodné nádrže do tejto
kategórie nezaraďujú. Pre praktický výkon zadelenia vodných
útvarov boli vydané metodické pokyny na úrovni Európskej
únie, konkrétne Guidance document n.o 2 – Identification of
Water Bodies. a potom Guidance document n.o 4 Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water
Bodies.
Na Slovensku máme podľa evidencie 54 veľkých vodných
nádrží (s objemom nad 1 mil.m3), a z nich len 23 útvarov povrchových vôd je preradených do kategórie stojatých vôd.
Podľa typovej špecifickosť sú pri hodnotení zaraďované
do vytvorených 22 rôznych typov tokov a 9 typov jazier –
nádrží.
Pre toky sú zaraďovacími kritériami v Systéme A:
– Ekoregión Karpatský alebo Panónsky (K/P)
– Plocha povodia mala stredná alebo veľká (M/S/V) s výmerami 10 – 100 km2, 100 – 1.000 km2, 1.000 – 10.000
km2
– Nadmorská výška je odstupňovaná do č oblastí – do
200 m, 200 – 500, 500 – 800, nad 800 m n.m.
– Geológia (zmiešaná).
Pre jazerá kde by mali byť zaradené aj umelé nádrže je
určujúcim kritériom:

Hodnotiace kritériá
Pre malé vodné nádrže by to mal byť pravdepodobne popis pre jazerá, ale súčasné prípravné dokumenty pre katego-
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VN Golianovo

– Ekoregión Karpatský alebo Panónsky (K/P)
– Nadmorská výška delená podobne ako pre toky na do
200m, 200-500, 500-800 m n.m.
– Priemerná hĺbka je delená do troch kategórií do 3 m, 3 –
15 m, nad 15 m
– Veľkostná kategória je ohraničená pre nádrže 0,5 – 1 km2,
1 – 10 km2, 10 – 100 km2.
Posledný hodnotiaci prvok je sporný, pretože jazero, resp.
nádrž na to aby mohli byť zaradený ako stojaca voda musia
mať veľkosť minimálne 0.5 km2 alebo v prepočte 50 ha. Na
Slovensku je dobre spracovaná databáza 198 MVN (Klementová, 1998) a z tohto počtu sú len 4 s väčšou zatopenou plochou. Konkrétne sú to malé vodné nádrže Budmerice, Kunov,
Globušovce a Gemerský Jablonec. Podľa tejto kategorizácia
sa predpokladá že aj stojaté vody sú na našom území len do
nadmorskej výšky 800 m n.m., hoci tatranské plesá sú všetky v nadmorskej výške nad 1 300 m n.m. Ich výmera je ale
u všetkých menšia ako 20 ha. Preto by mali byť hodnotené
postupom systému B pre jazerá.
Samostatná metodika bola vydaná pre postup hodnotenia
nádrží – Guidance document n.o 10 River and lakes. V tomto dokumente sú spresnenia pre hodnotenie vnútrozemských
vôd. Smernica v hodnotiacom spôsobe neuvádza prahové
hodnotenia pre veľmi malé vodné útvary. V Smernici sú uvedené dva postupy pre kategorizovanie – Systém A a Systém B.
Systém A je používaný pre typológiu vodných útvarov spĺňajúcich stanovené hodnotiace parametre. Najmenšia veľkosť
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vodného útvaru je pre začlenenie do ako rieka je v Systéme
A 10 – 100 km2 plochy povodia (Príloha II 1.2.1. smernice)
a najmenšia plocha pre zaradenie ako jazero je v Systéme A 
plocha hladiny 0.5 – 1 km2 (Príloha II 1.2.2. Smernice). Pre
menšie vodné útvary potom musí byť použitý Systém B, ale
je pre ne môžme použiť aj také isté kritéria ako v hodnotení
systému A (Guidance document n.o 10, str. 14 ).
V Systéme B sú kritériá širšie. Pre rieky (toky) – alternatívna charakteristika sú fyzikálne a chemické faktory určujúce
charakteristiky rieky alebo časti rieky a tým štruktúru a zloženie biologickej populácie. Povinné faktory sú nadmorská výška, zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, geologické zloženie,
rozloha. Voliteľné faktory sú vzdialenosť od prameňa rieky,
energia prúdenia (funkcia prietoku a sklonu), priemerná šírka
hladiny vody, priemerná hĺbka vody, priemerný sklon hladiny
vody, forma a tvar hlavného koryta rieky, kategória prietoku
rieky, tvar údolia, transport pevných látok, kyselinová neutralizačná kapacita, priemerné zloženie podložia, chloridy, rozsah teploty vzduchu, priemerná teplota vzduchu, zrážky.
Pre jazerá (nádrže) sú v smernici uvedené ako alternatívna charakteristika fyzikálne a chemické faktory, ktoré určujú
charakteristiky jazera a zloženie biologickej populácie.
Povinné faktory sú nadmorská výška, zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, hĺbka, geologické zloženie, rozloha. Voliteľné
faktory sú priemerná hĺbka vody, tvar jazera, čas zdržania,
priemerná teplota vzduchu, rozsah teploty vzduchu, zmiešavacie charakteristiky (napr. jednomiktické, dvojmiktické,
mnohomiktické), kyselinová neutralizačná kapacita, stav živín pozadia, priemerné zloženie podložia, kolísanie vodnej
hladiny.
Na Slovensku tento spôsob hodnotenia systémom B nie je
predbežne v identifikovaní vodných útvarov použitý. Pre hodnotenie MVN sa preto bude musieť doplniť jestvujúci systém
vodných útvarov a podobne to bude aj pre toky na ktorých
sa nachádzajú, lebo spravidla je aj plocha povodia toku na
ktorom je MVN vybudovaná je menšia ako 10 km2, čo je najmenší vodný útvar typu rieka.

Plánovanie malých vodných nádrží
Význam a funkcia malých vodných nádrží sa opätovne
dostáva do pozornosti nielen vodohospodárov, ale aj užívateľov vody. Preto sú v súčasných plánoch povodí a aj rozvoja
vyšších územných celkov navrhnuté na riešenie zabezpečenia
vodných zdrojov viaceré vodné nádrže. Pre návrh novej MVN
je potrebné zabezpečiť posúdenie ich umiestnenia na kvalitu
krajiny a životného prostredia. V  plánovacej dokumentácii
preto musia byť riešené potrebné opatrenia:
– chránené územia a druhy,
– stav vegetácie, stromov a biotopov na mieste výstavby
a jej tesnom okolí,
– prepojenie navrhovanej nádrže s okolitou krajinou,
– opatrenia na vyrovnanie a nahradenie poškodenia prírody,
vrátane časových termínov.
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Popri tom je potrebné v návrhu rešpektovať aj iné požiadavky, ako:
– dôsledné napojenie nádrže, hrádze a objektov na súčasnú
krajinu,
– vzdušné strany hrádze by mali byť hladké a čo najviac
zaoblené,
– objekty nádrže čo najvhodnejšie pripojiť na sklony svahov okolitého terénu,
– na zníženie erózie brehov použiť inžiniersko – biologické
opatrenia, alebo prírodné miestne materiály,
– nasypané svahy a miesta ťažby v zemníkoch musia byť
hneď po úprave povrchu zabezpečené inžiniersko – biologickými opatreniami a zazelenené,
– pri väčších vodných plochách a výskyte vetra je potrebné
svahy brehov a hrádze zaistiť pred pôsobením vlnobitia,
napr. kamennou záhadzkou. . Do výplne kameňov na brehu je možné zasadiť napr. chrasticu trsťovitá (Phalaris
arundinacea L )alebo steblovku vodnú (Glyceria maxima
HARTM.) alebo ich lokálne ekvivalenty, ktoré prirodzene
spevnia brehovú čiaru.

Záver
Význam malých vodných nádrží ako dôležitého regionálneho zdroja bude v budúcnosti nepostrádateľný. Procesy ich
kategorizácie by sa mal preto aj pre tak početné formy akumulácie vody v krajine čo najskôr spresniť a začleniť ich do
plánov manažmentu povodí, kde v prvej verzii ich význam
nie je docenený. Ich úloha v protipovodňovej ochrane malých povodí, kde sa vytvárajú povodňové odtoky sa určite
v budúcnosti stane významnejšou. Podobne ich pôsobenie pri

premene povrchového odtoku na podpovrchový je už v okolitých krajinách častejšie využívané. Z metodiky nie je jasné
pre umelé vodné nádrže hodnotenie technického stavu ich objektov a príslušenstva. Dnešný stav MVN je veľmi rozdielny.
Od výborne pravidelne udržovaných nádrží až po spustnuté
nádrže a ich funkčné objekty. Tieto parametre nie sú v hodnotiacej metodike obsiahnuté.
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Nie vždy sú nádrže v dobrom technickom stave
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PCB látky a odpady v životnom prostredí
a možnosti ich zneškodnenia
Ing. ANNA ORAVCOVÁ
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice

Vlastnosti PCB látok, ich prienik do životného
prostredia a vplyv na živé organizmy
Polychlórované bifenyly (PCB) sú látky zo skupiny perzistentných organických látok s medzinárodným označením
POPs, ktoré sú charakteristické globálnym rozptýlením v
dôsledku ich výroby, distribúcie a širokého použitia v druhej
polovici 20. storočia z dôvodu niektorých priemyselne využívaných vlastností, ako vysoká stabilita, nehorľavosť, plasticita a pod. Až neskôr boli zistené ich nepriaznivé vedľajšie
účinky na životné prostredie a živé organizmy (semiprchavosť a v dôsledku toho globálny transport, vysoká sorpcia,
ale nízka degradabilita, značná hydrofóbnosť v spojitosti s
bioakumuláciou, t. j. zakoncentrovávaním v tukových tkanivách, toxicita s mutagénnymi, karcinogénnymi a teratogénnymi prejavmi u živých organizmov (poškodenie sluchu, zraku,
chorobné zmeny na kostiach a zubnej sklovine, kožné zmeny,
poruchy imunitného systému, ochorenia štítnej žľazy, rakovinové nádory, poškodenia plodov). Následne bola výroba,
používanie a distribúcia PCB látok v celosvetovom meradle
zakázaná a začali sa robiť prvé kroky na odstránenie starých
zásob týchto látok a zariadení s ich obsahom (kondenzátory,
transformátory,...) zo životného prostredia a na sanáciu území
kontaminovaných PCB látkami. V Slovenskej republike sa to
týka predovšetkým regiónu východného Slovenska, konkrétne lokality Strážskeho a priľahlého okolia, ktoré bolo vystavené najvyššej expozícii PCB  v dôsledku priamej, cca 30
rokov trvajúcej výroby týchto látok v priemyselnom závode
Chemko Strážske v 50-tych – 80-tych rokoch 20. storočia.
Výroba bola zastavená v roku 1984. Jej dôsledky však pretrvávajú dodnes. Najvyššia miera kontaminácie bola potvrdená
v otvorenom hlavnom odpadovom kanáli z Chemka Strážske,
ktorým boli do rieky Laborec v minulosti, ešte pred vybudovaním a sprevádzkovaním čistiarenského komplexu, odvádzané
všetky odpadové vody z priemyselného areálu. Prirodzeným
transportom vodným prostredím sa kontaminácia rozšírila aj
na rieku Laborec a vodnú nádrž Zemplínska šírava, ktorá je
jej bočnou nádržou. Rozsah kontaminácie v nádrži sa odhaduje na cca 40 000 ton sedimentov s obsahom PCB látok.
Táto kontaminácia, vzhľadom na bioakumulačné schopnosti
PCB zasiahla aj živé organizmy v nádrži, čo viedlo k vydaniu
zákazu konzumácie rýb zo Zemplínskej šíravy. V súčasnosti
14

sa na Slovensku realizujú opatrenia na sanáciu PCB záťaže,
ktorú zabezpečuje vláda SR prostredníctvom ministerstva ŽP
spolu s verejným, súkromným sektorom a implementačnou
(UNDP) a výkonnou (UNIDO) agentúrou Globálneho environmentálneho fondu.

Odborný prístup k riešeniu problematiky
kontaminácie environmentu PCB látkami
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. v spolupráci
s Košickým samosprávnym krajom zorganizovali v Košiciach
29. januára 2009 odborný seminár o PCB látkach v životnom
prostredí pod názvom „ Polychlórované bifenyly – environmentálne a zdravotné dopady kontaminácie v Slovenskej republike“. Seminár bol zameraný na informovanie a výmenu
skúseností zúčastnených štátnych organizácií, inštitúcií, verejnej správy, súkromného sektora aj mimovládnych organizácií
o problematike polychlórovaných bifenylov z pohľadu ich
výskytu v životnom prostredí, následnom prieniku do potravinového reťazca a súvisiacimi negatívnymi vplyvmi kontaminovaného územia na zdravie obyvateľstva. Súčasne poskytol
prehľad možných riešení dekontaminácie území znečistených
PCB látkami ich deštrukciou s využitím overených nespaľovacích technológií v rámci projektu „Odstránenie bariér, ktoré sťažujú osvojenie a efektívnu implementáciu dostupných
nespaľovacích technológií na deštrukciu POPs (perzistentné
organické látky) a demonštráciu životaschopnosti týchto metód“, podporovaného svetovým spoločenstvom a financovaným s pomocou Globálneho environmentálneho fondu (GEF).
Prednášatelia oboznámili účastníkov seminára so záväzkami
Slovenskej republiky, vyplývajúcimi jej zo Štokholmského
dohovoru z roku 2004, na základe ktorého sme povinní zabezpečiť elimináciu PCB  látok zo životného prostredia na
území Slovenska do konca roku 2010. GEF financuje projekty prostredníctvom svojich implementačných agentúr UNDP,
UNIDO, UNEP a Svetovej banky.

Stratégia Globálneho evironmenálneho fondu
v oblasti nakladania s PCB látkami
Hlavnou stratégiou GEF je redukcia a zastavenie výroby,
používania a únikov perzistentných organických látok a buv o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 3 - 4 / 2 0 0 9
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dovanie kapacít na správne a bezpečné nakladanie s týmito
látkami. Seminár priniesol informácie o spôsobe a priebehu
riešenia problematiky POPs a PCB v SR a v niektorých okolitých východoeurópskych krajinách (Moldavsko, Lotyšsko).
V Moldavsku sa s projektom na zneškodnenie POPs začalo vo
februári roku 2006 s vyčíslenými nákladmi 12,6 mil. USD, na
pokrytie ktorých bol poskytnutý grant z GEF vo výške 6,35
mil. USD, príspevok moldavskej vlády predstavoval 3,72 mil.
USD a ostatné náklady v sume 2,53 mil. USD pokryli iní donori. Súčasný stav je taký, že bola ukončená inventarizácia
zariadení s obsahom PCB látok a inventarizácia území kontaminovaných POPs, v rokoch 2006 – 2008 bolo zneškodnených 2226 ton toxických látok ich vývozom do spaľovne
vo Francúzsku a začala sa remediácia (biodegradácia, čiže
rozklad toxických látok na netoxické produkty oxid uhličitý a vodu za použitia vhodných kmeňov mikroorganizmov)
na územiach kontaminovaných POPs. V Lotyšsku sa v marci
2006 naštartoval projekt „Zneškodnenie zariadení a odpadu
s obsahom PCB  spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia“ s rozpočtovými nákladmi 2,69 mil. USD. GEF
poskytol grant vo výške 1 mil. USD, vláda prispela 0,07 mil.
USD a iní donori pokryli zvyšné náklady v celkovej sume
1,62 mil. USD. V apríli 2007 bola prijatá metodika kontroly
pohybu PCB, vykonaná bola aktualizácia inventarizácie 635
ton zariadení s obsahom PCB, 330 ton zariadení obsahujúcich
PCB látky bolo vyvezených a zneškodnených a ďalších 109
ton je pripravených na vývoz s cieľom zneškodnenia. Projekt
realizovaný v Lotyšsku by mal byť ukončený v apríli roku
2009.

Národné ciele na zamedzenie šírenia kontaminácie
životného prostredia PCB látkami a odpadmi
Na Slovensku bol doposiaľ spracovaný a v roku 2006
schválený Národný realizačný plán o perzistentných organických látkach (POPs), ktorého hlavnými cieľmi sú:
– zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania POPs z úmyselnej
výroby a používania
– zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania POPs z neúmyselnej produkcie
– vyradenie a zneškodnenie PCB zariadení
– zákaz alebo obmedzenie dovozu a vývozu POPs
– prevencia pred výrobou a používaním nových chemických
látok vykazujúcich charakteristiky POPs
– zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania POPs zo zásob,
identifikácia a environmentálne vhodný manažment zásob
– environmentálne vhodné nakladanie s tzv. POPs odpadmi
– identifikácia a rekultivácia lokalít kontaminovaných predmetnými POPs.
Na základe prijatého Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru boli následne urobené príslušné legislatívne zmeny (predovšetkým prijaté zákony č. 24/2004 Z.
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z., č. 443/2004 Z. z. a č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ďalšie právne úpravy), boli
vytipované najviac zaťažené lokality z hľadiska kontaminácie PCB  látkami a bola vykonaná inventarizácia PCB  látok a zariadení s ich obsahom na našom území. Taktiež boli
prehodnotené možnosti zneškodnenia zistených zásob PCB 
látok a zariadení s ich obsahom (cca 5 500 ton) a kontaminovaných sedimentov (cca 40 000 ton). Posudzované boli tri
potenciálne možné deštrukčné technológie: spaľovacie, plazmové a nespaľovacie. Spaľovacie technológie sú založené na
chemických reakciách, pri ktorých organická substancia rýchlo reaguje s kyslíkom za vzniku tepelnej a svetelnej energie.
Tieto technológie dominovali v minulosti, v súčasnosti sú na
ústupe. Dôvodom sú vysoké investičné náklady a nemožnosť
ich použitia na všetky druhy PCB odpadov. Plazmové technológie majú svoje nesporné výhody predovšetkým z hľadiska širokého rozsahu deštruovaných typov odpadov a vysokej účinnosti rozkladu PCB látok. Ich nevýhodou je vysoká
energetická náročnosť, vysoká cena zariadenia a produkcia
nebezpečných emisií (dioxíny). Nespaľovacie technológie sú
založené na deštrukcii nebezpečných organických odpadov
s využitím chemických alebo elektrochemických oxidantov
(nie kyslíka alebo vzduchu) na zmenu vlastností alebo zloženia odpadu, alebo uplatnením bioremediácie, t. j. degradačnej schopnosti mikroorganizmov. Výhodou použitia fyzikálno-chemického rozkladu PCB  látok je mobilita dostupných
deštrukčných zariadení, schopnosť adaptácie na špecifické
podmienky pre danú lokalitu a možnosť recyklácie dekontaminovaných materiálov. Uplatnenie bioremediačných techník
je perspektívne vhodné na dekontamináciu pôdy a sedimentov s nižšími koncentráciami kontaminantu PCB.

Optimálna technológia
zneškodnenia PCB odpadov na Slovensku
Pre zneškodnenie inventarizovaných zásob PCB odpadov
v SR  v objeme cca 3 500 – 5 500 ton (z toho predstavujú
odpady z výroby Chemka Strážske cca 1 000 ton a odpady
uložené na skládke Pláne cca 900 ton) a zariadení s obsahom týchto látok bola vybraná nespaľovacia technológia na
báze sodíkovej redukcie, ktorá je aplikovateľná na odpady so
vstupnou koncentráciou PCB do 10 000 ppm (mg/kg) s garantovaným zvyškovým znečistením PCB do 2 ppm (2 mg/kg).
Táto technológia je v súčasnosti využívaná v USA, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Španielsku aj v Iráne. Nespornou
výhodou sodíkovej deštrukcie PCB  odpadov je potenciálna
recyklovateľnosť novo vzniknutých odpadov. Deštrukciou
vyprodukované bezchlórové polyfenyly, je potenciálne možné použiť ako palivo v priemyselných peciach, u chloridu
sodného sa predpokladá jeho využitie ako posypového materiálu pri zimnej údržbe vozoviek, hydroxid sodný je bežne
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používanou chemikáliou v priemysle a minerálny olej zbavený PCB  látok je opätovne využiteľný ako transformátorový
olej. Vzhľadom na garantované výstupy je táto nespaľovacia
technológia deštrukcie PCB odpadov podporovaná aj mimovládnymi organizáciami (GREENPEACE). V  januári 2008
Slovenská republika podpísala kontrakt na dodávku nespaľovacieho technologického zariadenia na báze sodíkovej redukcie s kanadskou spoločnosťou KINETRICS Inc. & IPM
Construction and Development Corp., vo februári 2009 by sa
malo začať zariadenie stavať. Finančné náklady na zneškodnenie prvých 3 500 ton PCB  odpadov boli vyčíslené na 20
155 040,- USD, z toho GEF poskytne dotáciu vo výške 10
004 040,- USD, zvyšok pokryje vláda SR  z rozpočtu MŽP
SR (2 mil. USD), konzorcium verejného sektora, ktoré tvorí
VÚC Košice, mesto Strážske, mesto Michalovce a Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p. (1 mil. USD), konzorcium
súkromného sektora (Chemko, a.s., Ekologické služby, s.r.o.
Strážske, Dekonta a firma KINECTRICS) 6,121 mil. USD,
UNIDO 665 000,- USD, UNDP 95 000,- USD a mimovládne
organizácie 270 000,- USD. Zneškodnenie zásob PCB odpadov a zariadení s ich obsahom na Slovensku by malo byť v súlade so Štokholmským dohovorom ukončené do roku 2010.
Následne bude potrebné riešiť sanáciu kontaminovanej pôdy
a predovšetkým sedimentov v hlavnom odpadovom kanáli
z Chemka Strážske, v prívodnom Šíravskom kanáli do vodnej
nádrže Zemplínska šírava, v Zálužickom kanáli a v Čiernej
vode na odtoku z nádrže a napokon v samotnej vodnej nádrži. Vzhľadom na veľký objem kontaminovaných sedimentov
(odhadom 40 000 ton len v samotnej nádrži) sa predpokladá
aplikácia biodegradačnej technológie, umožňujúcej deštrukciu PCB  látok s použitím vhodných mikroorganizmov. Výhodou tejto technológie je možnosť dekontaminácie priamo
na mieste, čím odpadajú vysoké prepravné náklady, mineralizácia POPs až na oxid uhličitý a vodu, bez produkcie nových
nebezpečných odpadov a prijateľná cena. Sú tu však aj riziká
spojené s aplikáciou remediačných technológií, vyplývajúce
z nedostatočných znalostí o medziproduktoch transformácie, ekotoxikologických, inhibičných a hygienických rizikách a v neposlednom rade v možnosti výskytu patogénnych
kmeňov mikroorganizmov v heterogénnej polykultúre (napr.
Pseudomonas aeruginosa). Výber vhodného postupu si preto
bude vyžadovať úzku spoluprácu s odbornou organizáciou.

Environmentálne a finančné možnosti a riziká
sodíkovej technológie deštrukcie
PCB odpadov v lokalite Strážske
V  súvislosti so zvoleným postupom zneškodnenia PCB 
odpadov a nimi kontaminovaných zariadení na Slovensku vyvstáva otázka spôsobu nakladania so vzniknutými produktami
v procese nespaľovacej deštrukcie PCB odpadov. Deklaruje
sa, že vybranou technológiou sa dosiahne vyše 99 %-ná účinnosť dekontaminácie a prakticky 100 %-ná recyklovateľnosť
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novo vzniknutých odpadov. Pritom sa predpokladá, že z pôvodného objemu PCB odpadov vznikne len cca 1/10 nových
odpadov. Problémy by mohli nastať vtedy, ak by účinnosť
deštrukcie bola nižšia a zvyškové znečistenie by prekročilo
prípustné koncentračné limity. V  danom prípade by uvažovaná aplikácia produktov deštrukcie nebola možná a vznikol
by problém, čo s týmto odpadom. Kritický je z uvedeného
pohľadu predovšetkým chlorid sodný kontaminovaný PCB 
látkami, ktorý nebude možné skládkovať na bežnej skládke
odpadov z dôvodu jeho rozpustnosti vo vode. A to by v konečnom dôsledku zapríčinilo nárast vyčíslených finančných
nákladov na zneškodnenie PCB odpadov. Z pohľadu správcu
povodia Laborca a súčasne jedného z členov konzorcia verejného sektora, spolupodieľajúceho sa na riešení a financovaní
projektu zneškodňovania PCB  v ŽP na Slovensku, by otázka, kto to zaplatí, ako aj alternatívne návrhy na zneškodnenie novo vzniknutých kontaminovaných odpadov a určenie
subjektu zodpovedného za nakladanie s nimi, mali byť jasne
definované ešte pred samotným spustením realizácie projektu. Odvíja sa to od praktických skúseností so zabezpečením
vyčíslených finančných nákladov pre verejný sektor v rámci
aplikácie vybranej nespaľovacej technológie deštrukcie domácich inventárnych zásob PCB látok a odpadov v Chemku
Strážske. Podľa informácie VÚC Košice program INTERREG IV C Ministerstva hospodárstva SR, z ktorého sa predpokladalo čiastočné krytie týchto nákladov, nebol schválený.
V  zálohe sú ešte alternatívne možnosti čerpania finančných
zdrojov na predmetný projekt cez Ministerstvo ŽP SR v rámci
programu Stredná Európa, ani tie však nie sú isté a vlastné
zdroje verejného sektora sú obmedzené.
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Zdravotné efekty pitia demineralizovanej vody
Ing. VILIAM VIŠACKÝ, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Motto:

Všetky látky sú jedmi, neexistuje žiadna, ktorá by nebola jedom.
Správna dávka rozlišuje jed a liek.
PARACELSUS (1493 – 1541)

Úvod
V  nasledujúcom článku uvediem svoj názor na otázky,
ktoré vystupujú do popredia vždy, keď sa diskutuje o úprave zdroja vody určeného na pitie takým spôsobom, ktorý ju
demineralizuje. Otázky majú veľa foriem, ale ich podstata je
rovnaká. Je veľmi čistá voda (teda upravená reverznou osmózou, ďalej len RO, destiláciou alebo deionizáciou) vhodná
alebo nevhodná na konzumáciu kvôli kompletnému nedostatku iónov? Tento článok vychádza z predpokladu, že hovoríme o zdravotných efektoch pitia demineralizovanej vody
(ďalej len DEMI) ľuďmi zdravými, ktorí jedia pravidelne, ich
potrava je rozmanitá, má dostatok minerálnych látok, nie je
ovplyvnená jednostrannou diétou a nepijú nadmerné množstvá akejkoľvek tekutiny.
Ak čítate tento článok, už ste sa pravdepodobne zamýšľali nad odpoveďou na túto otázku. Skutočné experimentálne
údaje (vo vedeckých časopisoch) o zdravotných efektoch po
konzumácii demineralizovanej vody sa zdá, že skoro neexistujú, naproti tomu, diskusie, úvahy a argumenty bez logického
zdôvodnenia sa len tak hemžia! Paradoxne všetky diskusie sa
točia okolo prítomnosti, či neprítomnosti telu prospešných iónov, ako je vápnik, horčík alebo draslík vo vode a nik neberie
do úvahy, aké prospešné pre zdravie je, ak sú z vody spoľahlivo odstránené ťažké kovy a/alebo iné kontaminanty, ktoré sú
pre organizmus nebezpečné aj v nízkych koncentráciách[4].
Snáď najlaickejšie sú tvrdenia tej skupiny ľudí, ktorá má
záujem predať zariadenia na demineralizáciu vody spomenuté
v prvom odstavci a argumenty o nedostatku telu prospešných
iónov v upravenej vode vyvracajú tvrdením, že ich zariadenie
tieto ióny nezachytáva. Ďalšie podobné tvrdenie na podporu
predaja týchto zariadení je, že konzumácia DEMI vody pomôže vyplaveniu škodlivých kontaminantov z tela (pozri ďalej odpoveď na argument 2).
V  podstate existujú dva hlavné argumenty o škodlivosti
konzumácie DEMI vody [3]:
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1. Z vody sú odstránené esenciálne minerály
2. Demineralizovaná voda „extrahuje“ minerály z vášho
tela
Argument 1: Všetok vápnik a horčík je z DEMI vody odstránený a pretože vápnik a horčík sú prvky potrebné a esenciálne pre život, odstránenie týchto minerálnych iónov z vody
poškodzuje zdravie.
Odpoveď 1: Je pravda, že demineralizáciou sa odstránia
dobré minerály zároveň so škodlivými kontaminantmi, ale nie
je vôbec pravda, že pitná voda je jediný zdroj (alebo dokonca
primárny zdroj) týchto minerálov. Odporúčané denné dávky
pre vápnik sú asi 1000 až 1200 mg a pre horčík 300 až 400 mg
(s ohľadom na vek, pohlavie a tak ďalej).
Tabuľka stupnice tvrdosti vody poskytuje informáciu
ohľadom množstva vápnika pre rôzne stupne tvrdosti vody.
Klasifikácia vody

Ekvivalent CaCO3
[mg/l]

Vápnik
[mg/l]

Mäkká

0 – 17.1

0–7

Trocha tvrdá

17.1 – 60

7 – 24

Mierne tvrdá

60 – 120

24 – 48

Tvrdá

120 – 180

48 – 72

Veľmi tvrdá

180 a viac

72 a viac

POZNÁMKA: Tabuľky klasifikácie tvrdosti vody môžu
byť aj iné než je vyššie uvedená. Táto tabuľka slúži na identifikáciu termínov tvrdosti použitých v tomto článku.
Priemerná voda, ktorá je trocha až mierne tvrdá, obsahuje
okolo 24 mg/l vápnika. Obsah horečnatých iónov je asi 12 –
15 % úrovne vápenatých (alebo 3,6 mg/l). Jeden liter veľmi
tvrdej vody bude obsahovať okolo 72 mg/l vápnika a asi 11
mg/l horčíka. Extrémne tvrdá voda však môže obsahovať cez
400 mg/l vápnika v iónovej forme.
Ak denne vypijete 2 litre vody, poskytnete vášmu telu
približne 14 – 144 mg vápnika. To znamená 1,2 % až 12 %
17
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z odporúčaného denného príjmu (1000 až 1200 mg) vápnika,
ktoré vaše telo vyžaduje. V tom istom objeme vody poskytnete vášmu telu približne tým istým percentuálnym podielom
vašu dennú dávku horčíka. Jeden pohár mlieka v porovnaní
s vodou obsahuje asi 300- 350 mg vápnika – to je dvakrát viac
než 2 litre veľmi tvrdej vody.
Pitná voda, ktorá obsahuje vápnik a horčík, teda reálne
môže byť zdrojom maximálne 12-tich % vášho denného príjmu týchto minerálov. Nie je to však jediný zdroj, telo sa nestará, odkiaľ minerály získa – či z vody, potravy alebo výživových doplnkov – takže, ak sa stravujete vyvážene, prijmete
dostatok vápnika a horčíka (aj iných esenciálnych minerálov)
a nemali by nastať žiadne zdravotné ťažkosti z pitia DEMI
vody iba preto, že voda má nedostatok esenciálnych minerálov.
Zatiaľ čo sa telo nestará, z akého zdroja získa minerály
v prípade potreby, v prípade prebytku je forma, akou je vápnik viazaný v molekule, rozhodujúca. Napríklad biologická
dostupnosť vápnika vo forme citranu sa ukázala byť 2,5-krát
vyššia než vo forme uhličitanu vápenatého[1]. Viaceré články
prisudzujú tento rozdiel skutočnosti, že organické formy vápnika (citran, laktát a tak ďalej) sa rozpustia v žalúdku oveľa
ľahšie než uhličitan vápenatý (ktorý sa nachádza napríklad
v lacných výživových doplnkoch). Iné štúdie tvrdia, že rozdiel je nepatrný, pretože rozpustený vápnik vo vode je v
iónovej forme. Myslím, že biologická dostupnosť vápnika,
ktorý je rozpustený, je rovnaká alebo veľmi blízka. Odpoveď
na túto otázku nie je potrebné v tomto článku ďalej riešiť,
pretože prichádza do úvahy len v prípade nadbytku zdrojov
minerálov.
Ďalší zaujímavý fakt uvedený v literatúre v súvislosti s používaním DEMI vody bol, že varenie vo vode, ktorá má nízky
obsah minerálov, extrahuje viac minerálov z jedla než je tomu
pri varení s normálnou alebo tvrdou vodou. Vzhľadom na to,
že voda je univerzálne rozpúšťadlo, môže byť toto zistenie
pravdivé. Napriek tomu si myslím, že opäť nie je dôležité
z hľadiska príjmu minerálov (pokiaľ sa však voda z varenia
nevylieva!), pretože pri trávení sa minerálne látky z potravy
kvôli nízkemu pH v žalúdku dostávajú do rozpustnej formy.
Samozrejme, inou vecou sú chuťové pocity pri konzumácii jedla pripraveného z DEMI vody. Tento pocit je subjektívny a pre spravodlivé a objektívne posúdenie senzorických
vlastností pokrmov by sa mali urobiť testy, pri ktorých žiadna z osôb posudzujúca pokrm by nesmela vedieť aké vzorky
ochutnáva, podobne ako je to pri degustácii vín. Inak, svetoznámy plzenský Prazdroj vďačil za mimoriadne senzorické vlastnosti piva práve vďaka vlastnému zdroju vody, ktorá
mala veľmi nízky stupeň tvrdosti.
Pitie DEMI vody však môže spôsobiť určité zdravotné
problémy, napríklad:
• ak máte nevyváženú stravu alebo držíte diétu,
• ak máte poruchu metabolizmu,
• pri konzumácii veľkého množstva takejto vody,

18

•

v určitých lokalitách, kde je pitná voda upravená prídavkom určitých látok, ak tieto nie sú dostatočnom množstve
v bežnej potrave, napríklad fluoridov. V niektorých krajinách je pitná voda hlavným zdrojom fluoridov.

Argument 2: DEMI voda, keď je zbavená rozpustných
látok, je „hladná“ a vyplavuje z vášho tela minerály.
Odpoveď 2: Samozrejme, že voda zbavená rozpustných
látok je lepším rozpúšťadlom pre všetky látky, s ktorými je
v kontakte (napríklad meď z kohútika alebo železo z rúry,
zmäkčovadlá z plastových materiálov a tak ďalej). Tiež oxid
uhličitý zo vzduchu sa ľahko rozpúšťa v DEMI vode. Tento
slabo kyslý roztok (kyselina uhličitá) môže zapríčiniť ďalšie
rozpúšťanie a koróziu materiálov, s ktorými prichádza do
kontaktu. Takto sa napríklad sformovali jaskynné štruktúry –
kyslá zrážková voda rozpustila vápenec (uhličitan vápenatý)
a zmenila sa na tvrdú vodu. Preto je veľmi dôležité, aby sa
DEMI voda skladovala v čistých a uzavretých sklenených nádobách. Sklo neobsahuje organické látky, je chemicky inertné
a neumožní ďalšie rozpúšťanie anorganických látok.
Škoda, že články informujúce o škodlivých dlhodobých
efektoch pitia DEMI vody na ľudské zdravie, neuvádzajú aj
literárne odkazy alebo zdroje, v ktorých sú tieto zistenia hodnoverne preukázané. Články, v ktorých bol štatisticky robený
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 3 - 4 / 2 0 0 9
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prieskum, preukazovali rôzny korelačný faktor, niektoré mali
hodnotu aj nad 0,5, avšak neboli platné pre celú populáciu,
ale napríklad len pre skupinu mužov nad 50 rokov. Viem, že
aj počas štúdia nám pedagógovia zdôrazňovali škodlivý efekt
pitia DEMI vody vzhľadom na to, že teoreticky neobsahuje
nič rozpustené, okrem CO2, ktorý absorbovala zo vzduchu.
Napriek tomu nie som celkom presvedčený, že pitie DEMI
vody má štatisticky významný dopad na ľudské telo – či už
negatívny alebo pozitívny.
Ak sa normálne stravujete, obsah vášho žalúdka pri vypití
DEMI vody príde o niekoľko miligramov vápnika alebo iných
iónov, ktoré sa vylúhujú. Teda voda už v žalúdku je izotonická a údajné lúhovanie minerálov z tela, ktoré má prebiehať v
tenkom čreve, následne nemôže hrať významnú rolu.
Iný spôsob ako si predstaviť situáciu, ktorá v žalúdku nastane, je rozmixovať jedlo v DEMI vode a tú istú dávku toho
istého jedla rozmixovať v tvrdej vode (pH má byť upravené
HCl na 1-2). Pokiaľ budete analyzovať obsah minerálov v prvom prípade a v druhom prípade zistíte rozdiel len v obsahu
minerálov, ktorý mala navyše tvrdá voda.
Ďalším argumentom môže byť, ak s použitím bežných
tabuliek uvádzajúcich úrovne vápnika, sodíka a draslíka
v potravinách spočítate ich množstvo pre konkrétne jedlo.
Napríklad hamburger zložený zo žemle, syra, paradajky, dressingu a kúskov mäsa môže mať celkový obsah týchto troch
katiónov zhruba 3192 mg (skoro 3,2 gramu). To je stokrát
viac než je v pollitri veľmi tvrdej vody. Úroveň vápnika je
asi 178 mg, sodíka okolo 1740 mg a draslíka okolo 1274 mg.
Obsah ostatných stopových esenciálnych prvkov v potrave
a vode robí rozdiel medzi DEMI vodou a filtrovanou vodou
ešte viac bezvýznamný.
Ako posledný logický argument uvediem bilanciu kolobehu vody v našom tele [2]. Jedna z dôležitých funkcií tenkého
aj hrubého čreva je pohlcovanie vody a elektrolytov. V črevách denne vstrebáme približne 2000 ml vody z potravy a
nápojov, objem žalúdočných a črevných sekrétov (sliny, žalúdočné šťavy, sekrét zo žlče, pankreasu a čriev) je asi 8000
ml denne; teda asi 10 litrov tekutín každý deň prechádza črevami. Týchto 8 litrov je tvorených z 1 až 1,5 litra slín, 2 až 3
litre sú vylúčené žalúdkom, 1 liter tvorí žlč a 1 liter pankreas
a 2 litre sú vylučované tenkým črevom. (Všimnite si, že tieto
čísla sú aproximatívne, nie absolútne. Objemy sa môžu meniť v závislosti od experimentálnej metódy zisťovania množstva tekutín a podmienok počas zisťovania.) Z 10 litrov, ktoré
vstúpia do čriev každý deň, asi iba 1 liter prejde do hrubého
čreva, 90 % je absorbovaných epitelom tenkého čreva. Asi
iba 150 ml denne je vo výkaloch, zvyšok je absorbovaný hrubým črevom. Je samozrejmé, že každá porucha v absorpcii
kvapalín v črevách významne ovplyvňuje rovnováhu tekutín
a elektrolytov v tele. Normálna funkcia vnútorností má riadiacu úlohu pre rovnováhu vody a elektrolytov. Základnou
funkciou obličiek je vylučovanie moču, v ktorom okrem vody
odchádzajú aj produkty látkovej výmeny. V  obličke sa krv
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prefiltruje, voda, soli a malé molekuly sa vstrebávajú a odpadové látky putujú do močového mechúra. Jeho kapacita je
500-700 ml, ale pocit nutkania na močenie sa objavuje už pri
naplnení 250-300 ml. Tento systém zabezpečuje, aby bilancia
príjmu a výdaja vody bola vyvážená.
Viacero odborníkov tvrdí, že pitie priveľkého množstva
DEMI vody môže viesť k nedostatku iónov v tele, čo následne
zapríčiní vážne zdravotné ťažkosti. To je pravda, ale to isté sa
môže stať aj pri pití priveľkého množstva vodovodnej vody.
Tento stav je známy ako intoxikácia vodou. Intoxikácia vodou (taktiež známa ako hyperhydratácia alebo otrava vodou)
je potenciálne smrteľná porucha mozgových funkcií, ktorých
výsledkom je, že normálna rovnováha elektrolytov v tele je
posunutá mimo bezpečných hraníc zvýšenou konzumáciou
vody. Normálni, zdraví jedinci (fyzicky aj z výživového hľadiska) sa nemusia znepokojovať, ak občas spotrebujú priveľa vody. Skoro všetky úmrtia spojené s intoxikáciou vodou
v prípade zdravých jedincov majú na svedomí súťaže v pití
vody, pri ktorých sa ľudia pokúsili vypiť viac než 10 litrov
vody v priebehu niekoľkých minút, alebo dlhotrvajúce a intenzívne cvičenia, počas ktorých nebola nahrádzaná vysoká
strata tekutín pitím elektrolytov.

Záver
Úprava vody je proces odstraňovania nežiaducich chemických a biologických kontaminantov zo zdroja vody. Cieľom je vyrobiť vodu vhodnú pre určitý účel. Na Slovensku sú
kvalitatívne požiadavky pre pitnú vodu upravené nariadením
vlády č. 354/2006 Z.z. z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Kontrola kvality
zaručuje čistú, kvalitnú a zdravú pitnú vodu z vášho vodovodného kohútika. Ak však váš vlastný zdroj vody obsahuje
kontaminanty, ako sú napríklad dusičnany, ťažké kovy a podobne, potom napríklad membránové RO zariadenie je dobrou voľbou pre prípravu čistej a bezpečnej vody na pitie a varenie. Jediný negatívny dopad pri porovnaní vody filtrovanej
a DEMI vody je v cene. Cena DEMI vody je oveľa vyššia než
vody z verejného vodovodu.
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Ovplyvňuje koncepcia budovania verejných kanalizácií
cenu stočného?
Ing. JÚLIUS HÉTHARŠI, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Koncepčný rozvoj verejných kanalizácii je zásadným
a nevyhnutným prvkom integrálneho prístupu k ochrane vôd,
zachovaniu ekosystémov, zabezpečeniu ekologickej stability
a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva.
Naplnením stratégie výstavby verejných kanalizácií sa
dosiahne na jednej strane rozvoj obecnej infraštruktúry a na
ňu nadväzujúce zvýšenie úrovne sanitácie, komfortu bývania
a životnej úrovne, a na druhej strane zvýšená ochrana ekosystémov ako aj zdravia ľudí a zdravej prírody.
Navrhovaný cieľový stav odvodňovacích systémov v mestách a obciach je chápaný ako vizitka rozvoja urbanizovaných
území a životnej úrovne v nich. Odkanalizovanie v mestách
a obciach patrí medzi najdrahšie a projekčne najzložitejšie
stavby mestskej a obecnej infraštruktúry. Preto je ich hospodárny návrh neustále stredom pozornosti ako vedeckého výskumu, projekčnej praxe, tak i legislatívy.
Kanalizačné systémy sú stavby slúžiace k hygienickej
doprave tekutých odpadových produktov v súlade s požiadavkami hydrologického režimu povrchových a podzemných
vôd, ktoré neohrozujú životy a majetok obyvateľov v urbanizovanom území a zároveň zabraňujú vypúšťaniu odkanalizovaných vôd zo záujmového územia, ktoré prekračujú limitné
koncentrácie fyzikálnych, chemických a biologických parametrov ohrozujúcich kvalitu prírodných vôd.
V  súčasnej dobe značne narástla potreba rekonštrukcie
kanalizačných systémov s prihliadnutím na ich vek a limitovanú schopnosť hygienicky a hydraulicky bezpečne dopravovať požadované množstvo produkovaných odpadových
a dažďových vôd. Množstvo dažďových vôd, ktoré vplyvom
rozširovania plôch s malou infiltráciou a evapotranspiračnými schopnosťami v urbanizovaných územiach, neustále rastie. Tento trend podporuje rozvoj mnohých prístupov k posudzovaniu stokových systémov.
Odvodňovacie systémy môžu byť závažným zásahom do
vodohospodárskeho a ekologického režimu územia. Odkanalizovanie môže v dôsledku urbanizácie územia zhoršiť vypúšťanie odpadových a balastných vôd a narušiť prirodzené cesty
v povodí.
Klasické ponímanie koncepcie odkanalizovania miest
a obcí v plnom rozsahu už nepokrýva požiadavky doby.
Moderná koncepcia odvodňovania miest a obcí spočí20

va v komplexnom posúdení vplyvu urbanizácie na životné
prostredie, najmä na povrchové a podzemné vody. Systém
odkanalizovania je treba chápať ako integrovaný systém. Integrovaný systém odvodňovania posudzuje vplyv kanalizácie
na hydraulické, chemicko-biologické procesy v recipiente
a ďalšie hydrologické činitele vodného hospodárstva na urbanizovanom území. Ak uvážime, že správcovia kanalizácií
sú hospodárske organizácie, sú povinné vytvárať zisk, zabezpečiť primeranú návratnosť investícií, spoľahlivé a hospodárne odkanalizovanie produkovaných odpadových vôd
a znečistenie odpadových produktov, ochranu proti zneužitiu
dominantného postavenia na trhu, ochranu oprávnených záujmov regulovaných subjektov a zabezpečiť nediskriminačný a transparentný výkon činnosti v sieťových odvetviach,
môžem povedať, že zabezpečenie všetkých týchto činností je
veľmi náročné a zložité a v mnohých prípadoch aj nereálne.
Naviac v novom programovom období 2007 – 2013 je spolufinancovanie projektov nastavené tak, že sa zvyšujú nároky
na vlastné zdroje prijímateľov pomoci (obce a vodárenské
spoločnosti) oproti predchádzajúcemu obdobiu. Ekonomická
kríza zvyšuje úroky z bankových úverov, čo sťažuje realizovateľnosť projektov. Aj preto plnenie záväzkov vyplývajúcich
z implementácie Rámcovej smernice o vode je v sklze.
Zložitosť podmienok odkanalizovania miest a obcí je preto treba riešiť už v štádiu koncepčných zámerov. Nemôžeme budovať čistiarne odpadových vôd v každej obci, keď za
dnešných cenových relácií sú stratové a návratnosť investícií
v nedohľadne.
Je potrebné voliť aglomerácie tak, aby cena stočného pokrývala náklady na odkanalizovanie, odpisy, so zohľadnením
inflačného nárastu a primeraný hospodársky výsledok.
Ak chceme zvyšovať efektívnosť vodohospodárskych stavieb a zariadení, musíme ich navrhovať tak, aby slúžili počas
stanovenej, resp. predpokladanej doby životnosti. Nemôže sa
stávať, že zrealizujeme stavbu stokovej siete a ČOV a po roku
navrhujeme ich rekonštrukciu alebo aj vyradenie z prevádzky. Také rekonštrukcie predražujú vodné diela, čo sa premieta
aj do ceny stočného. Takých prípadov evidujeme na desiatky.
Moderné ponímanie koncepčných zámerov výstavby kanalizácií je možno vidieť v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad,
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ale i ďalších. Sústreďujú výstavbu kanalizácie do veľkých
stavieb, kde investičné a prevádzkové náklady na obyvateľa
sú oveľa priaznivejšie.
Okrem novobudovaných stavieb kanalizácií sú správcovia
povinní zabezpečovať adekvátny rozsah ochrany, a pritom
majú udržať primeraný vývoj stočného. Vzhľadom na to, že
transformácia vodárenských spoločností a delimitácie základných prostriedkov narušili zdroje pre obnovu základných
prostriedkov a v súčasnosti sa javí úplný nedostatok finančných zdrojov pre obnovu.
Z uvedeného dôvodu sa obnova základných technických
prostriedkov musí riešiť v rámci operačných programov životného prostredia. Z uvedeného dôvodu by správcovia kanalizácií mali mať vypracovaný plán obnovy základných prostriedkov.
Aby sme mohli znižovať investičné náklady na kanalizáciu, je potrebné k výstavbe kanalizácie pridávať ďalšie
funkcie, ako sú vedenia pre tepelné čerpadlá, ktoré okrem
zloženia potrubí do telesa kanalizácie využívajú aj teplo z kanalizácie, ďalej vedenia ďalších inžinierskych sietí, ktoré je
možno umiestniť do kanalizácie alebo po obvode kanalizácie.

Okrem toho na ČOV je vo vyhnívacích nádržiach možno
spracovať aj triedený organický komunálny odpad, čo sa ukazuje podľa skúseností zo zahraničia vysoko rentabilné.
Rozšírenie funkcií zdravotne inžinierskych stavieb umožňuje znižovať nákladovosť na investície a tiež náklady na
prevádzku.
Pre realizáciu navrhovaných opatrení je žiaduce, aby sa
danému problému venoval výskum, projekcia, ale tiež výroba, ktorá by také materiály dodávala.
Ďalšie rezervy sú v prevádzke vodohospodárskych zariadení v poľnohospodárstve, predovšetkým v oblastiach:
• optimalizácie technologických procesov s ohľadom na
spotrebu energie a technologických produktov,
• optimálneho využívania prevádzkových mechanizmov
• znehodnocovania odpadov s maximálnym využitím pre
energetické a poľnohospodárske účely
• zavádzania automatizácie pri riadení prevádzky vodných
stavieb.
Z krátkeho rozboru vyplýva, že sú rezervy v koncepciách
výstavby kanalizácií a tiež v prevádzke.

Eurofondy
Ministerstvo životného prostredia SR  zverejnilo vo februári prvé tohtoročné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie na webovej stránke www.opzp.sk.

150 miliónov EUR pre vodárenstvo
Prvá výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Podporené
budú úspešné projekty žiadateľov zamerané na dva operačné
ciele – Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných
vodovodov a Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd. Vodárenské spoločnosti, resp. mestá a obce môžu
predkladať žiadosti na financovanie vodovodov, kanalizácií
a čistiarní odpadových vôd. Maximálne náklady na jednotlivé
projekty sú 25 mil. EUR.

130 miliónov EUR pre odpadové hospodárstvo
V  rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo budú
podporené projekty z oblasti separácie odpadov, resp. zhodnocovania odpadov. Maximálne náklady na jednotlivé projekty sú 20 mil. EUR.
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Zároveň bola tiež zverejnená výzva v rámci prioritnej osi
5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny,
kde sú oprávnenými žiadateľmi Štátna ochrana prírody SR,
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ZOO 
Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia.

Sieť REPIS
Regionálne environmentálne poradenské a informačné
strediská (REPIS) boli zriadené Ministerstvom životného prostredia SR pracujú ako kontaktné miesta, kde by mal žiadateľ
získať všetky potrebné informácie na vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.
Pracovníci kancelárií REPIS okrem poradenstva poskytujú aj informácie o aktuálnych výzvach, poskytujú najnovšie
informácie, organizujú tiež rôzne semináre a konferencie.
Každý mesiac po celý rok sa konajú informačné dni za účelom ešte účinnejšej pomoci žiadateľom.
Viac informácií:
www.repis.sk, www.opzp.sk, www.enviro.gov.sk.
Zdroj: Hospodárske noviny, 25. 2. 2009
(red.)
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Vodná stavba Preseľany na rieke Nitra
pôvodný návrh a súčasnosť
Ing. Pavel Sýkora, CSc.
Projekt Consulta, Zvolen

Úvod
Začiatkom roka 1964 Krajské vodohospodárske rozvojové a investičné stredisko v Bratislave objednalo, vtedy ešte od
Hydropojektu Bratislava, zadávací projekt (60 % úplného projektového riešenia) „Úprava rieky Nitry na úseku Preseľany –
Koniarovce“. Pod týmto názvom sa prezentovalo komplexné
riešenie vodnej stavby pozostávajúcej z úpravy rieky Nitra
na dĺžke 6 km s novým mostom v Hrušovanoch, hydrouzla
(hať, plavebná komora, vodná elektráreň), prístupovej cesty
k hydrouzlu a prevádzkových budov. Investičná úloha, ktorú
vypracovala projektová skupina KVRIS v Komárne, sa podrobnejšie zamerala na úpravu toku a jej priestorové usporiadanie vo vzťahu k nadväzujúcim úsekom, čomu zodpovedalo
aj jej grafické vyjadrenie. Úprava toku v súlade so Štátnym
vodohospodárskym plánom sledovala postupnú systematickú
reguláciu rieky Nitry, ako plavebnú cestu s energetickým využitím, naviazanú na poniže už zregulované koryto rieky Nitry s haťami, plavebnými komorami a vodnými elektrárňami
v Nitre a Jelšovciach. Investičná úloha sa len veľmi stručne
venovala objektom hydrouzla, kde chýbala grafická predstava
o ich usporiadaní a technologickom vybavení až na taxatívnu
požiadavku, aby pohyblivá hradiaca konštrukcia hate pozostávala z oceľového valca rovnako, ako na hati v Jelšovciach.
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Uvedená skutočnosť otvorila generálnemu projektantovi
priestor pre vlastnú invenciu pri riešení objektov, ale zároveň
aj sťaženú situáciu pri obhajovaní navrhnutých opatrení pred
investorom, ale hlavne pred Vodoprávnym orgánom Západoslovenského KNV, kde v aktuálnom čase pôsobil nezabudnuteľný Ing. Knižka. Výhodou bolo, že termín odovzdania
zadávacieho projektu investorovi bol máj 1965. Aj uvedené
okrajové podmienky mali zásluhu na tom, že relatívne mladý
tím projektantov uplatnil v projekte niektoré dovtedy nepoužívané riešenia a pretože tieto pozmeňovali návrh konštrukcií uvažovaných v investičnej úlohe, bolo ich treba osobitne
u Ing. Knižku odsúhlasiť, čo sa realizovalo tak, že mu hlavný
inžinier projektu predložil príslušné výkresy a po vzájomnej
diskusii, keď uznal argumenty projektanta, výkresy šifroval
svojím podpisom. Takto šifrovaný výkres bol zárukou úspechu pri ďalších rokovaniach s priamym investorom.

Hať
Neuralgickým bodom sa stala pohyblivá hradiaca konštrukcia hate. Projektant prišiel s návrhom použiť, namiesto
jednopoľového valca, segmenty na dvojpoľovej hati. Automatický nesúhlas sa postupne zmenil na podmienku, že pohyb
segmentov musí byť úplne synchronizovaný a že na segmenty
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budú nadsadené klapky pre manipuláciu s ľadmi a menšími
prietokmi. Projektant po vyslovení tejto požiadavky vyriešil
problém prepúšťania ľadov a menších prietokov tak, že segment sa dal spustiť za pevný prah hate a v prípade ďalšieho
zvyšovania prietoku haťou sa segment v relatívne krátkom
čase zdvihol do krajnej hornej polohy a umožnil prietok vody
popod konštrukciu aj pre Q100. Takéto riešenie v aktuálnom
čase na riečnej zdrži bolo nové - dostalo zelenú a je zrealizované. Uvažovalo sa aj s originálnym riešením, ktoré malo byť
dopracované vo VP, kde pohyb segmentu bude zabezpečovať
namiesto cievovej tyče axiálne uložená závitová tyč s bežcom
opatreným pákou, čo by umožňovalo segment dotlačiť do
dolnej polohy aj vtedy, ak by nedosadol vlastnou hmotnosťou
a zároveň umožnilo strojovne umiestniť do relatívne nízkych
a úzkych pilierov hate s pozitívnym dosahom na architektúru
diela. Aplikácia takéhoto riešenia zo strany dodávateľa technologickej časti bola možná, ale z termínových dôvodov sa
napokon rozhodlo pre Gallovu reťaz a gumové tesnenie na
prahu hate doplnené hadicou s premenlivým tlakom vzduchu
podľa potreby. Segmenty boli proti primrznutiu vybavené
bublinkovaním a vyhrievaním konštrukcie. Stavba sa realizovala bez ochrany segmentov proti primrznutiu ľadu, čo sťažuje prevádzku hate v zime.
Priestorové parametre hate
Maximálna prevádzková hladina
154,70 m n.m.
Prepadový prah				
151,00 m n.m.
30 m
Dĺžka hate od horného prahu po koniec vývaru
Dve polia hradené segmentmi 2 x 15 m
30 m
Storočná voda
420,0 m3 .s-1
Priemerný ročný prietok
16,6 m3.s-1
Dno upraveného koryta pod haťou bolo na kóte 147,35 m
n.m., tj. o 20 cm vyššie ako prah vývaru hate a o 25 cm vyššie
ako dno plavebnej komory, pretože sa počítalo s prirodzeným
prehĺbením koryta toku poniže hate v priebehu cca 5 – 10 rokov. Teraz je prah vývaru hate osadený na kóte 147,91 m n.m.
a dno koryta pod haťou sa značne prehĺbilo.

Zakladanie objektov hydrouzla
Už predbežný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý
vykonal IGHP Žilina, signalizoval zložité hydrogeologické
a inžiniersko-geologické pomery pre zakladanie objektov
hydrouzla. Podrobný IGaHGP vykonal Hydroprojekt Bratislava s nasledovným výsledkom. Pod povrchovými piesčitými hlinami o hrúbke cca 2 m a priepustnosti k = 10-7m.s-1 sa
nachádzala vrstva kvartérnych štrkov o premenlivej hrúbke
2 – 5 m a priepustnosti k = cca 5.10-3 m.s-1. Pod štrkmi sa
nachádzala súvislá vrstva tuhých až pevných neogénnych ílov
vhodná pre zakladanie objektov hydrouzla. Nepríjemnou bola
skutočnosť, že homogénna bola iba horná časť tejto vrstvy,
lebo smerom do hĺbky bola popretkávaná šošovkami a súvislými polohami stredne hrubých pieskov k = cca 10-5 m.s-1
v ktorých sa nachádzala vztlaková voda vystupujúca v geolo-
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gických sondách 20 – 40 cm nad povrch terénu. Hydrouzol sa
mal zakladať v otvorenej stavebnej jame chránenej okružnou
hrádzou proti 20-ročnej vode. Najnáročnejšie bolo založiť
objekt vodnej elektrárne, kde základová škára pre sacie rúry
bola 11 m pod povrchom terénu a zasahovala do neogénnych
pieskov. Problém zakladania z hľadiska hydrauliky podzemných vôd pomohol vyriešiť VÚVH Bratislava, kde sa na modele odskúšal hlavne účinok vztlakových vôd na základovú
škáru hydrouzla. Rozhodlo sa ich účinok eliminovať ihlofiltrami. Pri realizácii stavby nahradila stavená firma ihlofiltre
širokoprofilovými studňami, ktoré sa umiestnili v rohoch
stavebnej jamy, zodpovedajúcej iba objektu hať. Tieto studne nenahradili účinok ihlofiltrov, a preto sa na dne stavebnej
jamy prejavili prerony vztlakovej podzemnej vody. Stavebnú
jamu oproti prítoku vody z kvartérnych štrkov bolo navrhnuté
chrániť geomembránou – okolo jamy sa vykopala ryha dosahujúca nepriepustné podložie a zasypala sa hlinou.

Vodná elektráreň
Bola navrhnutá ako pološpičková pri hltnosti turbín 2 x
15 m3.s-1, čo zodpovedalo 90-dňovej vode. (Počítalo sa s výstavbou vodnej nádrže Lešť na Nitrici, ktorá by, okrem iných
účinkov, v impulzoch vyvolávala potrebné prietoky pre kaskádu vodných elektrární na riečnych zdržiach pracujúcich
v režime pološpičkovej prevádzky.) Navrhnuté boli dve priamoprietokové Kaplanove turbíny axiálne uložené o priemere
obežného kolesa 1,8 m. Treba povedať, že v aktuálnom čase
také veľké priamoprietokové turbíny v Československu neboli inštalované. Projekty strojno-hydraulickej časti zabezpečoval Hydroprojekt Brno a dodávateľ turbín ČKD Blansko ich
pripravoval ako prototyp v spolupráci so ZVIL Plzeň, pretože
zapuzdrené generátory boli vložené do tela turbíny a obtekala
ich voda. Stavebnú a elektro-energetickú časť stavby ako aj
všetky oceľové hradiace konštrukcie projektoval Hydroprojekt Bratislava. Tu sa uplatnilo riešenie premeny mechanickej
energie na elektrickú cez asynchronné generátory, čo pre inštalovaný výkon VE 1,62 MW v aktuálnom čase bolo progresívne. VE mala byť vybavená úplnou miestnou automatikou
spúšťacieho a odstavovacieho chodu včítane poruchového
odstavenia. Každá turbína bola vybavená hladinovým regulátorom s programovým zariadením umožňujúcim pološpičkovú prevádzku medzi dvomi nastaviteľnými výkonovými
hodnotami.

Plavebná komora
Bola navrhovaná na 250 – 300-tonové člny. Jej vonkajší
rozmer bol 63,0 x 10,5 x 11,0 m. Aj tu boli navrhnuté predtým
nepoužívané konštrukčné prvky.
– Plavebná komora zasahovala do dolnej a hornej vody,
pričom ľavý pilier hate tvoril časť pravej steny plavebnej
komory.
– Horné zhlavie plavebnej komory bolo namiesto vrát hradené nadol spúšťaným segmentom. Segment v dolnej časti
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bol tvarovaný dovnútra, čo umožňovalo napĺňať plavebnú
komoru popod segment akonáhle sa jeho dolná časť pritlačená o ozub horného prahu komory posunula smerom
nadol. Pri ďalšom klesaní segmentu voda do komory už
pretekala aj ponad segment.
V ľavej stene plavebnej komory bol navrhnutý rybovod.
Vtok vody do rybovodu bol navrhnutý tak, aby sa medzi min.
a max. prevádzkovou hladinou v zdrži zabezpečoval konštantný prietok. Umožňovali to tabuľové stavidlá ovládané
hriadeľom s odstupňovaným prevodom. Pri poklese hladiny
v zdrži plavákom ovládaný elektrický snímač dal impulz pre
elektromotoricky otáčaný hriadeľ, ktorý stupňovite posúval
stavidlá smerom nadol. Pri stúpaní hladiny sa proces reverzne
opakoval.

Dodávateľské vzťahy
Zadávací projekt bol prerokovaný s dodávateľmi nasledovne: Generálnym dodávateľom stavebnej časti bol Hydrostav Bratislava, s ktorým sa projekt priebežne prerokovával,
ale v závere prác na projekte vyššie rozhodnutie určilo za
generálneho dodávateľa Vodohospodárske stavby Bratislava,
ktorých subdodávateľom pre vzduchotechniku boli ZVVZ
Milevsko. Generálnym dodávateľom technologickej časti
bolo ČKD Blansko. V generálnej dodávke bola zahrnutá finálna dodávka ELV Bratislava pre časť elektrotechnickú VE
a elektro časť plavebnej komory s haťou, a finálna poddodávka ZVIL Plzeň pre generátory. Dodávateľom žeriavov a súvisiacich zariadení boli Kráľovopoľské strojárne.
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Ako sa ďalej postupovalo
Zadávací projekt bol investorovi expedovaný v 05/65.
V  dôsledku úsporných opatrení ďalšia príprava investície
bola zmrazená a etapizovaná. Najprv sa prikročilo k regulácii
toku od mosta v Koniarovciach podľa zadávacieho projektu.
Po havárii odkaliska v Novákoch v rámci akcie „Popolčeky“
sa rozhodlo vybudovať iba hať s využitím pre závlahy a v úprave koryta rieky Nitry nepokračovať ďalej s niveletou podľa
zadávacieho projektu, ale zdvihnúť úroveň dna o cca 80 cm,
naproti obce Hrušovany, zdrsneným sklzom. Stavba hate bola
dokončená v roku 1968. Neskôr v roku 1995 sa dodatočne
podľa novo navrhnutého riešenia uviedla do prevádzky aj
MVE s dvomi horizontálne uloženými turbínami o hltnosti
2x10 m3.s-1 a celkovom inštalovanom výkone 0,8 MW. Podľa zadávacieho projektu povedľa hrádzí nad haťou mali byť
vybudované priesakové kanály so studňami uvoľňujúcimi napätú hladinu podzemných vôd. Kanály sa nevybudovali a aby
sa okolité pozemky nezamokrovali, udržuje sa v zdrži nižšia
prevádzková hladina.

Záver
Treba pripomenúť, že je na škodu veci, keď upadá do zabudnutia plavebná cesta po rieke Nitra a zostáva nevyužitý
vodný energetický potenciál na riečnych stupňoch, ako jej
neodmysliteľnej súčasti.
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Názory

Názor čitateľa
Vodohospodárskeho spravodajcu si rád prečítam. Často sa
zamýšľam nad tým, ako sa dajú vo vyspelom svete veci vo vodnom hospodárstve robiť aj inak a hlavne s ohľadom.
Nie som odborník vo vodnom hospodárstve, ale preto, že mi
nie je ľahostajné, čo sa s Dunajom stalo a deje, je mojou povinnosťou reagovať ako občan na názor pána Holčíka a predpokladám, že väčšiny slovenských vodohospodárov, k Súhrnnému
vodohospodárskemu úpravnému projektu Dunaja na východ od
Viedne (Vodohospodársky spravodajca č. 7-8/2008). V  článku
ma znepokojuje návrh našich vodohospodárov, že najlepším riešením, ako docieliť splavnosť Dunaja medzi Viedňou a Bratislavou, je „oprášiť“ a postaviť vodné dielo Bratislava – Wolfsthal.
Rakúska strana navrhuje iný spôsob, hoci finančne nákladný, ale
s úmyslom zachovať, dokonca vylepšiť ekologické pomery v danom úseku. Pán Holčík asi nevie, alebo zabudol, že to neboli
ani rakúski ani slovenskí vodohospodári, ktorí dielo „Bratislava - Wolfsthal odmietli, ale rakúska verejnosť, keď v decembri
1984 počas silných mrazov viac ako 7000 rakúskych občanov
v hainburských lužných lesoch stanovalo, aby zamedzilo pred
začatím stavby priehrady, ich výrubu. Dokázali to, čo im môže
závidieť nejedna verejnosť. V januári 1985 územný súd odvolal
rozhodnutie o práve stavby vodnej elektrárne, čím projekt stratil
opodstatnenie a de facto zanikol. Na Slovensku sa žiaľ výstavbu
gabčíkovskej priehrady zastaviť nepodarilo a po rokoch prevádzky je možno pozorovať, ako vo vodách Dunaja mizne život. To, že
stavba priehrady sa povolila bez projektu na vybudovanie funkčného rybovodu alebo biokoridoru, je trestuhodné. Je známe, že
na rakúskom úseku Dunaja je niekoľko vodných elektrární, ale
často si uvedomíme veľkú hodnotu niečoho až vtedy, keď to zostane ako posledné svojho druhu. A to, svojho druhu posledné,
je ešte neprehradený, niekoľko desiatok kilometrový úsek Dunaja medzi Čunovom a VD Freudenau. Túto skutočnosť by si
mali uvedomiť naši vodohospodári. Ja si ju uvedomujem a keď
bude potrebné, pôjdem na rakúsku stranu stanovať aj ja. Veľkú
nádej vidím vo vstupe do EÚ, okrem iného aj v implementácii
Rámcovej smernice o vode nielen do legislatívy členských štátov, ale predovšetkým do praxe. Vodohospodári sú napr. v rámci
tzv. nápravných opatrení vo vodnom hospodárstve, nútení zmeniť myslenie a robiť veci aj s ohľadom na životné prostredie. Tú
zmenu treba ale sledovať a upozorniť na zastarané myslenie aj
prostredníctvom pripomienok verejnosti k návrhu plánu manažmentu povodí, ako to vyplýva zo zákona o vodách č. 364/2004
(§ 13 ods. 4).
Čitateľ E. Zaťko
Vážený pán Zaťko,
najlepším riešením je skutočne splavňovať Dunaj zavzdutím
hladiny. Pre takéto riešenie hovorí veľa skutočností, teoretických
aj praktických a už odskúšaných na plavebných cestách v celom
svete. Ak by otázka znela, či toky vôbec splavňovať, či ich nenechať v prirodzenom stave, tak to je niečo iné. Ja si myslím,
že splavňovať treba, pretože tovar, ktorý sa nedostane do lodí,
sa celkom iste dostane na iný nosič, na vlak, lietadlo, resp. na
kamión. Ten tovar nezostane stáť. Z uvedených typov nosičov sú
všetky ekologicky škodlivejšie, výrazne ekologicky škodlivejšie.
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 3 - 4 / 2 0 0 9



O  porovnaní škodlivosti jednotlivých druhov dopravy existuje
veľa štúdií, to beriem ako axiómu a nebudem to ďalej rozvíjať.
Tak teda splavňovať. Otázka je ako. Na Rýne v Nemecku postavili za asi 100 rokov približne 3500 výhonov, tok znásilnili brehovými opevneniami a po každej väčšej vode museli bagrovať
brody. Stálo to nehorázne peniaze a výsledkom bol znásilnený
tok bez akéhokoľvek úžitku. Potom nastalo obdobie, keď si to
začali v Nemecku uvedomovať a prikročili k inému riešeniu.
A nie iba v Nemecku, aj v Rakúsku. A tak je plavba zaručená na
95 % dní v priemernom hydrologickom roku (tých asi 5 % dní je
tok alebo zamrznutý, alebo sú povodne a tak sa neplaví). Takže
najmenej je tok znásilnený vtedy, ak sa nebudujú výhony, brehové opevnenia a nemusí sa tok nákladne upravovať bagrovaním.
Úplne stačí „zdvihnúť„ hladinu nejakým technickým zásahom,
postaviť hať, plavebné komory a aby bol aj dajaký úžitok, tak aj
elektráreň. Nikdy žiaden vodohospodár netvrdil, že tak nedôjde ku škodám na životnom prostredí, samozrejme, že dôjde, aj
k významným zmenám či škodám. Aj keď si postavíte dom, tak
pod ním tráva neporastie ani keby ste ju prosili. Treba škody minimalizovať a ak sa dá, tak úplne eliminovať. Vzdutie má teda
podstatné výhody oproti klasickej úprave toku.
Váš argument, že tok medzi Viedňou a Bratislavou je posledný prirodzený na Dunaji v Rakúsku, nie je pravdivý. Keď si
pozriete pozdĺžny profil Dunaja cez Rakúsko, tak uvidíte, že sa
mýlite (nad VD Altenwort je ešte tok prirodzený v dĺžke asi 30
km). A prečo teda Rakúsko, keď si tak splavnilo Dunaj a energeticky ho skoro dokonale využilo (a chváli sa tým, že vyrábajú
vysoké percento najčistejšej energie) naraz chce zachovať jeho
„prirodzenosť“ na východ od Viedne? Zrazu sú pápežskejší od
pápeža, prírodu chcú zachovať v prirodzenom režime , ale nie
u seba, ale v chudobných krajinách na východe.
Píšete, veľmi všeobecne, že v „Dunaji mizne život“. Viete
mi dokumentovať konkrétne, čo tým máte na mysli? Rozsiahly
monitoring Dunaja, aký nemá asi žiadna rieka na svete, nič také
nesignalizuje. Ale budem rád, ak ma presvedčíte o opaku, rád
Váš argument zoberiem do úvahy.
Čo sa týka biokoridoru či rybochodu v oblasti VE Gabčíkovo, tak to máte úplnú pravdu, nie je tam a ani nebol nikdy projektovaný. Škoda, že v tom čase, keď sa Gabčíkovo projektovalo, nebolo nikoho ako Vy, kto by také niečo navrhol. Na druhej
strane sa ryby dostanú po starom koryte Dunaja hoci aj cez areál
divokej vody v Čunove.
Že sa Wolfsthal nepostavil na nátlak rakúskych občanov,
vedených pani Freda Meisner-Blau či tiež pánom Guntherom
Nenningom, to som vedel a samozrejme nezabudol. Dokonca
som mal možnosť, na tie časy nevídanú, jeden deň medzi demonštrantmi, tak ako hovoríte za treskúcich mrazov, byť. Bolo
to skutočne obdivuhodné. Ale odvtedy postavili na rakúskom
Dunaji ďalšie tri vodné diela a „ani pes neštekol“. Čo myslíte,
čím to je?
Ale o tom by som mohol písať asi týždne, či mesiace. Možno
by to chcelo osobné stretnutie. Navrhnite termín, resp. môžeme
diskutovať aj na stránkach Vodohospodárskeho spravodajcu.
Holčík
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Zvyšovanie výťažnosti bioplynu a sú kaly
z vyhnívacích nádrží vhodným organickým hnojivom?
Ing. Július Hétharši, CSc.,1 Ing. Vanda Dubová, PhD.2
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva STU
1

2

Využívanie organických odpadov je jedným z cieľov zákonov o odpadoch s rôznymi zámermi, ktoré podporujú materiálové alebo energetické využitie.
Značné množstvo organických odpadov sa produkuje
z čistenia odpadových vôd a ich zneškodňovania, resp. zužitkovanie býva často problémom.
U  malých čistiarní odpadových vôd sa zneškodňovanie
uskutočňuje odvodňovaním kalov (na kalových poliach, mechanických odvodňovacích zariadeniach a ich následným
využitím v poľnohospodárstve ako organické hnojivo, pokiaľ
spĺňajú kvalitatívne parametre organického hnojiva, alebo sa
využíva ďalším spôsobom zneškodňovania ako je spaľovanie
alebo skladovanie).
U  väčších čistiarní odpadových vôd sa kaly z čistenia
odpadových vôd využívajú pre výrobu bioplynu vo fermentátoroch. Technológie pre výrobu bioplynu patria do oblasti
obnoviteľných zdrojov energií, navodzujú súvislosti s riešením súčasných energetických problémov u nás i v zahraničí,
ale súčasne naznačujú, že ide len o malú časť zdrojov, ktoré
nemôžu zásadne zmeniť bilančné perspektívy využívania bioplynu z ČOV ako zdroja energie (v SR 32 mil. m3/rok).
So snahami o zvýšenie výťažnosti bioplynu sa stretávame
už niekoľko rokov, ale nezaznamenali sme výraznejšie výsledky. Pre zlepšenie výťažnosti bioplynu z kalov ČOV sa uvažuje s ich úpravou mechanickými a chemickými spôsobmi, pôsobením ultrazvuku, elektrických impulzov a pod. Jedným zo
spôsobov podpory účinnosti výroby bioplynu a zlepšenie jeho
zloženia je pridanie biokatalyzátorov do vyhnívacích nádrží.
Biokatalyzátory zvyšujú produkciu bioplynu až o 30 %, znižuje sa tvorba sírovodíka, stimulujú tvorbu granulí kalu, regulujú aktuálnu koncentráciu amoniaku v prostredí a zaisťujú
dodávku mikrobiotických prvkov v aktívnej biomase.
Hlavným výsledkom pôsobenia biokatalyzátorov je ochrana metanogénnych baktérií pred nepriaznivými účinkami.
Ďalší vplyv pôsobenia biokatalyzátorov sa prejavuje v znížení tvorby peny a plávajúcich vrstiev materiálu a zvyšuje sa
kvalita vytváraného bioplynu. Dochádza k zvýšeniu obsahu
metánu až o 4 % a zníženiu obsahu sírovodíka až o 90 %.
Ďalším zo spôsobov úpravy kalov z ČOV je elektroporácia. Je to jednotková operácia, pri ktorej je ošetrovaný materiál
26

podrobený krátkym a intenzívnym elektrickým impulzom pri
vysokom napätí. Tieto impulzy spôsobujú porušenie bunečných stien organického materiálu. Vytriedený biologický kal
po úprave umožňuje získať o 20 až 40 % viac bioplynu z jednotkového množstva v porovnaní s neupraveným kalom.
Existujú aj ďalšie spôsoby zhodnocovania kalov, najmä
v oblasti využitia odpadového tepla zo spaľovania bioplynu
v kogeneračnej jednotke, kofermentácia -  využívania kalov
v kombinácii kalov z ČOV s organickými odpadmi z komunálnej sféry a potravinárskeho priemyslu a tiež vo vylepšovaní konštrukcií bioreaktorov.
V poslednom období sa diskutuje, či sú kaly po fermentácii vhodným organickým hnojivom. V bežnej praxi prevláda
názor, že odpad z fermentátorov pri výrobe bioplynu je výborné organické hnojivo a že anaerobná digescia je do istej
miery zušľachťovací proces z hľadiska hnojivej hodnoty organických hnojív.
V roku 2007 produkcia kalu v SR predstavovala 55 305
ton sušiny. Z toho sa v pôdnych procesoch využilo 42 315 t
(76,5 %), dočasne sa uskladnilo 9400 t (17,0 %) a na skládky
sa uložilo 3590 t sušiny kalu (6,5 %).
Z uvedených pár čísiel vidno, že kaly z ČOV sa v prevažnej miere využívajú v poľnohospodárstve -  či už v priamej
forme po odvodnení alebo po ich zhodnotení v komposte.
Pokiaľ sa kaly využívajú po odvodnení a za predpokladu
splnenia kvalitatívnych podmienok vhodnosti pre využitie
v poľnohospodárstve, sú zachované prirodzené spôsoby rozkladu organickej hmoty, pri ktorej dochádza k mineralizácii
– pomalému spaľovaniu, pri ktorom vzniká základné hnojivo,
CO2, ktoré rastliny asimilujú a jeho uhlík využívajú k tvorbe
vlastnej organickej hmoty. Pri mineralizácii prechádzajú i ostatné živiny, napr. dusík rastlinám neprípustnej organickej forme na prístupnú minerálnu formu – konkrétne na NH4+ a NO3-.
Pri mineralizácii je uvoľňovaná časť energie, ktorá je
transformovaná do procesu huminifikácie, ktorej energiu
spotrebováva. Produktom huminifikácie sú vysokomolekulárne látky, humusové kyseliny a fulvokyseliny, humíny
- väčšinou vysokomolekulárne látky, ktoré majú vynikajúcu
schopnosť – iontovú výmenu na svojom povrchu, takže môžu
zadržiavať živiny. To znamená, že tvorba humusu je na rozv o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 3 - 4 / 2 0 0 9
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diel od mineralizácie proces syntetický, ktorý je umožnený
enzýmami pôdnych mikroorganizmov.
O rozložení organickej hmoty svedčí veľkosť iontovýmennej kapacity. V každom prípade pri transformácii organických
látok v pôde cestou mineralizácie a huminifikácie musí ísť
o organickú hmotu reaktívnu, ktorá je schopná rozkladu, teda
hmotu, ktorá má vyšší obsah sacharidov, tukov, hemicelulóz,
pentosanov, rozpustných N-látok. Menej rozložiteľné sú celulóza, lignín, priemyslové vyrábané organické látky (polyvinilchlorid, polyethylén. polypropylén, polystyrén a pod.).
Pri anaeróbnom rozklade organickej hmoty vo fermentátoroch na výrobu bioplynu prebieha rozklad predovšetkým
ľahko rozložiteľných látok a dosahujeme efektu až 40 – 50
%. Odpad z fermentátorov pri výrobe bioplynu tvorí už organické látky ťažšie rozložiteľnejšie.
Preto tento odpad niektorí odborníci považujú za menej
vhodné organické hojivo, pretože sa obtiažne rozkladá, nie je
schopný dať svoj uhlík ako CO2 rastlinám, ani svoje rastlinné
živiny v organickej forme previesť na prístupné minerálne živiny a ani nehuminifikuje.
Organicky viazaný dusík v bioplynových kaloch je prevažne tvorený odumretými metánovými baktériami a v pôde
sú pomaly mineralizované.
Obsah fosforu, draslíka a vápnika zostáva nezmenený.
Stopový prvok – síru – využívajú rastliny k tvorbe bielkovín.
Predtým spaľovaný neodsírený bioplyn, síra vo forme oxidu
siričitého, odchádzala do vzduchu ako škodlivina. Pri dneš-

nom spôsobe odsírovania nafúkaním malého množstva vzduchu zostáva elementárna síra v kale, ktorá je spolu s kalmi
vyvážaná na pole alebo na kompostovanie.
Kaly po fermentácii znižujú zaťaženie vzduchu metánom
a čpavkom v dôsledku uzatvorenej bioplynovej technológie,
čo je dôležitým opatrením na ochranu životného prostredia.
Metán sa na skleníkovom efekte podieľa 20 % a CO2 (50 %)
je druhým najviac škodlivým plynom.
Fermentované kaly vykazujú zníženú klíčivosť semien
buriny a závisí od teploty a doby kontaktu vo fermentačnom
procese.
Výsledky ukázali, že v mezofilme tepelnej oblasti bola
znížená klíčivosť semien s mäkkými stopkami. V termofilnej
oblasti stratili klíčivosť všetky semená.
Ako vyplýva z krátkeho hodnotenia, spracovaním kalov
na bioplyn kaly z ČOV nestrácajú významne hnojivovú hodnotu a možno ich považovať za vhodné organické hnojivo.
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Medzinárodný vodohospodársky a ekologický veľtrh

26. – 28. 5. 2009 Brno
WATENVI – to je nový súhrnný názov pre Medzinárodnú vodohospodársku výstavu VOD-KA, ktorú organizuje SOVAK 
ČR, a pre Medzinárodný veľtrh pre tvorbu a ochranu životného prostredia ENVIBRNO. Spojenie slov water a environment
symbolizuje úzke prepojenie týchto dvoch odborov.
Podujatie sa uskutočňuje už po 15-ty raz a centrálnymi témami pre tento ročník sú Vodné hospodárstvo, Spracovanie
a využitie odpadov a Environmentálne technológie. Veľtrh má ambíciu poskytnúť návštevníkom čo najkomplexnejší prehľad o nakladaní s odpadmi, o čistiarňach odpadových vôd, kvalite pitnej vody, ale napríklad aj o alternatívnych zdrojoch
energie a mnohých ďalších témach súvisiacich so životným prostredím, ponúka tiež praktické ukážky protipovodňových
opatrení.
Sprievodný program je podobne ako v minulých rokoch organizovaný v spolupráci a za garancie prestížnych českých i zahraničných odborových zväzov, asociácií a ministerstiev. WATENVI sa stane miestom stretnutia vodných riaditeľov európskej
dvadsaťsedmičky, ktoré pripravuje Ministerstvo životného prostredia ČR.
Pre nových i tradičných vystavovateľov a účastníkov WATENVI je určená „kuchárka“ pod názvom Ako sa pripraviť na
WATENVI, ktorú nájdete na www.watenvi.cz. Prináša najrozličnejšie informácie o samotnom veľtrhu, ako aj súbor krokov
súvisiacich s prípravou firmy na veľtrh.
(red.)
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Svetový kongres a výstava IWA
Ing. Ivana Mahríková, sekretár SNK IWA
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, STU Bratislava

Viedeň, centrum kultúry a histórie rozprestierajúce sa v
srdci Európy. Viedeň, mesto ležiace na brehu Dunaja, rieky,
ktorá preteká cez 10 európskych krajín a v súčasnosti symbolizuje nové politické a ekonomické zmýšľanie Európy. Práve
Viedeň sa stala začiatkom septembra 2008, presne 7.–12. septembra, dejiskom už 6. Svetového kongresu a výstavy IWA 
– IWA World Water Congress & Exhibition. Tím prezidenta
kongresu, Petra Jonesa, pristúpil k úlohe organizátora veľmi
zodpovedne a pripravil pre účastníkov podujatia bohatý odborný a kultúrny program. Od pracovných workshopov, prednáškových seminárov, odborných konzultácií, až po kultúrne
podujatia, akým bol koncert vo Viedenskej Opere.
Na kongrese sa stretlo viac ako 4500 odborníkov pracujúcich v oblasti vodného hospodárstva zo 100 rôznych krajín
sveta. Išlo hlavne o vedeckých pracovníkov, pedagógov, od-

borníkov z vodohospodárskej praxe, z konzultačných firiem,
z priemyslu, ale aj z úradov životného prostredia, či regulačných úradov a v neposlednom rade aj študentov.
Na kongrese bolo prednesených 1400 prednášok vo viacerých pracovných sekciách. Prebehlo 30 workshopov. Hlavné
témy, ktoré rezonovali na kongrese, boli:
● Klimatické zmeny: Ich vplyv na nedostatok vody a jej
kvalitu, hydrauliku tokov, povodne, odkanalizovanie
miest a obcí.
● Voda a energia: Spojenie medzi vodu a energiou, vodu
potrebujeme ako zdroj energie a zároveň energiu potrebujeme na výrobu zdravotne nezávadnej vody.
● Hranice vo vede, výskume a technológii: Význam poznatkov vedy v aplikovaných odboroch ako mikrobiolo-

Diskusné fórum v stánku IWA
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Udeľovanie Grand Award: Dr. Jim Gill a prezident IWA Dr. David Garman

gická ekológia, bioinžinierstvo, v materiálových a nanotechnológiách
● Sanitácia v budúcnosti: Rok 2008 bol vyhlásený za rok
sanitácie, problém sanitácie je v súčasnosti akútny vzhľadom na to, že polovica svetovej populácie nemá možnosť
využívať ani základné sanitačné systémy.
Je chvályhodné, že na kongrese vo Viedni prezentovali
výsledky svojej práce aj odborníci pôsobiaci v oblasti vodného hospodárstva zo Slovenska. Patrili k nim zamestnanci
Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Počas kongresu IWA  boli odovzdané prestížne ocenenia
IWA Awards. Udeľujú sa vo viacerých kategóriách, pre jednotlivcov a pre kolektívy. V roku 2008 boli udelené po prvý
krát v histórii IWA kongresov dve hlavné ceny IWA Grand
Awards. Prvú získal Dr. Jim Gill za manažment – išlo o rieše-

nie problémov vodárenských spoločností spôsobených klimatickými zmenami v západnej časti Austrálie.
Druhé ocenenie IWA Grand Award, za vedu, si odniesol
prof. Mark van Loosdrecht z Delf University of Technology.
Jeho práca sa týkala nových technológií v čistení odpadových
vôd. Okrem hlavných cien boli udelené už tradične aj iné ocenenia, ako napríklad Cena mladých odborníkov - Young Professionals Award, Honorárna cena - Honorary Award, Cena
vydavateľstva IWA -  IWA  Publishing Award, Cena pre významný prínos žien v IWA - IWA Hei-Jin Woo Award a ceny
za environmentálne inovačné projekty.
Súčasne s kongresom prebiehala výstava IWA World Water Exhibition. Bola doteraz najväčšou výstavou v dejinách
IWA. Výstavná plocha o celkovej výmere 7000 m2 bola naozaj obrovská. Vystavovalo na nej viac ako 205 firiem a inštitúcií z 30-tich krajín sveta. Rekordný bol aj počet pavilónov krajín, bolo ich 13. Samostatný pavilón bol venovaný
krajinám dunajského regiónu. Prezentovali sa v ňom spoločné
programy dunajských krajín. Workshop bol venovaný riešeniu problémov vodného hospodárstva a environmentalistiky
v dunajskej oblasti.
Na výstave boli prezentované hlavne zariadenia, technológie výroby a spracovania, poskytovali sa odborné konzultácie, no medzi vystavovateľmi ste mohli nájsť aj vzdelávacie
inštitúcie, univerzity a vodárenské spoločnosti.
6. ročník IWA  World Water Congress & Exhibition bol
z viacerých pohľadov hodnotený pozitívne. Výborne zvládnutá organizácia, množstvo odborníkov z celého sveta, viac
ako 1400 prednášok, najrozsiahlejšia výstavná plocha v histórii svetových kongresov IWA, úžasná pracovná a priateľská
atmosféra. Tí, čo sa na tomto podujatí zúčastnili, budú určite
súhlasiť. A tí, ktorí nemali možnosť navštíviť 6. ročník IWA 
World Water Congress & Exhibition, môžu nasať tú neopakovateľnú atmosféru na ďalšom, už 7. ročníku, ktorý sa uskutoční o dva roky v septembri 2010 v Montreali v Kanade.
Foto: IWA Members Newsletter
October-November 2008

V á ž e ní č it at e lia,
podobne ako v predchádzajúcom vydaní Vodohospodárskeho spravodajcu, nájdete aj v tomto čísle vložené tlačivo
„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Budeme veľmi vďační, keď sa rozhodnete poukázať túto čiastku práve pre vydavateľa Vášho časopisu – pre Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku.
Údaje o prijímateľovi:
Názov: združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na slovensku
Sídlo: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Právna forma: 701
IČO: 30841721
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Zaznamenali sme

Mezinárodní konference Vodárenská biologie
RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí Praha

25. mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE
2009 se konala ve dnech 28. až 29. ledna 2009 v prostorách
Depa Kačerov v areálu tzv. Atomového krytu v Praze 4. Shodou okolností, první den konference, tj. 28. leden, je v kalendáři označen za Mezinárodní den mobilizace proti jaderné
válce. Otázkou zůstává, zda to byla náhoda či záměr pořádajících uspořádat v tomto dni konferenci právě v místech
Atomového krytu. Odbornými garanty akce byli za Ministerstvo zemědělství ČR RNDr. Pavel Punčochář, CSc., za Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Olga Halousková, za VŠCHT
Praha RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. a Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., za SZÚ Praha Mgr. Petr Pumann a dále pak
Česká limnologická společnost. Podstatné pro konanou akci
je i fakt toho, že organizátoři vždy žádají, v souladu s vyhl.
MZd. ČR č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhl. č. 423/2004
Sb., o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve
zdravotnictví ČR  a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický.
Zahájení prvního i druhého dne konference se ujala RNDr.
Jana Říhová Ambrožová. Bylo předneseno celkem 29 odbor30

ných témat, do programu byla zařazena i posterová sekce (4
plakátová sdělení). Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků. Dovoluji si odborné setkání zhodnotit jako velmi vydařené. Pravidelné setkání zájemců nejen o biologii proběhlo v povznesené náladě, snad i díky prostorám, s nábojem a
v mírně excitovaném stavu. První den konference byl ukončen „coctailem“. V  závěru druhého dne konference zazněla
náplň Evropské vodní charty, která existuje již 41 let, nicméně její náplň je stále aktuální a témata konference Vodárenská
biologie se jí významně dotýkají.
A jaký je krátký pohled do historie a rekapitulace
postupu, původně jednodenního semináře až na úroveň
dvoudenní mezinárodní konference?
V roce 1985 se na pracovišti Ústavu technologie vody a
prostředí v Trojanově ulici poprvé konal odborný seminář,
který se zaměřil na aktuální otázky vodárenské biologie.
Hlavní zásluha za uskutečnění tohoto semináře a za založení
tradice pravidelného setkávání českých a slovenských vodárenských biologů a pracovníků příbuzných oborů patří manželům prof. Vladimíru Sládečkovi a prof. Aleně Sládečkové,
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Zaznamenali sme / Predpisy, normy
kteří seminář pod názvem Aktuální otázky vodárenské biologie připravovali a řídili až do roku 2001. Příspěvky z prvního
semináře se bohužel nedochovaly. V roce 1986 byl seminář
zaštítěn Ministerstvem životního prostředí (Ing. Josef Šťastný, CSc.) a přesunut na Novotného lávku, z uspořádané akce
byl vydán sborník. Od roku 1993 se program podstatně rozšířil, a z původně jednodenního semináře vznikla akce dvoudenní. V  roce 2001 převzala organizační zabezpečení semináře společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. r.o. a v roli
hlavního organizátora na přechodnou dobu figuroval vedle
prof. Sládečkové Dr. Vladimír Kočí. Již od 18. ročníku však
přešly všechny zásadní povinnosti spojené s organizací na Dr.
Janu Ambrožovou, která se zasadila o přeměnu semináře na
konferenci s mezinárodní účastí (2004). Původní název akce
byl zkrácen, zjednodušen a místo pořadového čísla ročníku
doplněn aktuálním rokem. První konference tedy nesla název Vodárenská biologie 2004. V  roce 2006 byla vzhledem
k enormnímu zájmu přednášející konference třídenní. V současné době se na odborném a organizačním zaštítění konference se podílejí tyto instituce: Ministerstvo zemědělství (sekce
vodního hospodářství), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ústav technologie vody a prostředí), Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o. a Česká limnologická společnost. Odbornými garanty akce jsou za Ministerstvo zemědělství ČR 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., za VŠCHT Praha RNDr. Jana
Říhová Ambrožová, Ph.D. a Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., za

SZÚ Praha Mgr. Petr Pumann.
Zájemce nejen o sborník (Vodárenská biologie 2009, 28.29. ledna 2009, Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová
Jana, (Edit.), str. 190), sborníky, příručky, prezentace autorů
příspěvků a další informace odkazuji na internetové stránky
http://www.ekomonitor.cz/, popř. speciální dotazy na adresu
e-mailu: halouskova@ekomonitor.cz.
A budoucnost ve vodárenské biologii?
Věřím, že tímto ročníkem rozhodně odborné setkání nekončí a že naopak bude odrazovým můstkem pro další. Tímto
bych chtěla apelovat na odborníky ze Slovenska, které bychom rádi uvítali na konferenci s jejich příspěvky a osobní
účastí. Do budoucna uvažujeme o rozšíření organizačního
výboru, o spolupráci jsme požádali některé významné instituce na Slovensku. Co dodat, jen, že se těším na září tohoto
roku, kdy budeme opět rozesílat předběžnou náplň 26. ročníku konference, dále pak na listopad 2009, kdy bude sestaven
program konference a na prosinec 2009, kdy budeme sestavovat sborníku pro tisk do tiskárny. Srdečně vás všechny zvu,
jménem organizačního výboru, na 26. ročník mezinárodní
konference Vodárenská biologie 2010, který se bude konat ve
dnech 3. až 4. února 2010 v areálu hotelu Populus.

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. Alena Kozáková
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Vo Vestníku ÚNMS SR 12/2008 vyšli v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN 75 1500: 2009 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Základné ustanovenia
– jej vydaním sa ruší:
STN 75 1500: 2000 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Základné ustanovenia
STN 75 1510: 2009 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia hydrologického režimu hladín podzemných vôd

STN 75 1510: 2000 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia hydrologického režimu hladín podzemných vôd
Oprava 4/2000
STN 75 1520: 2009 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia výdatnosti
prameňov
– jej vydaním sa ruší:
STN 75 1520: 2002 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia výdatnosti
prameňov

– jej vydaním sa ruší:

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 3 - 4 / 2 0 0 9



31

Oznamy
Medzinárodná geotermálna asociácia – sekcia pre Európu
Európska asociácia pre geotermálnu energiu
Medzinárodná letná škola o priamom využívaní geotermálnej energie
Slovenská geotermálna asociácia Slovgeotherm
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Environmental Protection and Water Management RI Kht.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

organizujú

medzinárodné geotermálne dni
Slovensko 2009
konferencia a letná škola
pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR
a Ministerstva hospodárstva SR

26. 5. – 29. 5. 2009
účelové zariadenie NR SR Častá-Papiernička

Myšlienkou podujatia je prediskutovať situáciu v oblasti energie a problematiku využitia geotermálnej energie v krajinách
Višegrádskej štvorky ako aj v krajinách západnej, strednej a východnej Európy.
Hlavným mottom podujatia je „Národný rozvoj využívania geotermálnej energie“.

●
●
●
●
●
●

Hlavné témy konferencie:
Projekty využitia geotermálnej energie na vykurovanie: technická a ekonomická dostupnosť v strednej Európe
Legislatívne aspekty – právna a ekonomická podpora rozvoja využitia geotermálnej energie v strednej Európe
Úspešné vypracovanie geotermálneho projektu
Kogeneračné projekty – geotermálna energia v kombinácii s konvenčnými zdrojmi
Možnosti širšieho využitia geotermálnej energie v poľnohospodárstve a priemyselnej výrobe v strednej Európe
Využitie geotermálnej energie v balneológii v strednej Európe

V rámci podujatia sa uskutoční medzinárodný kurz organizovania úspešného rozvoja geotermálnych projektov s cieľom
umožniť orientáciu na riadny proces geotermálnych projektov, ktorý je potrebný pre definovanie právnej, finančnej a organizačnej podpory a zostavenie úspešných stratégií rozvoja.
Sekretariát konferencie:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábrežie armád. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
tel.: 02/59 343 255, 59 343 358
fax: 02/54 416 334
e-mail: vidova@vuvh.sk
Bližšie informácie nájdete na webovej URL adrese:
http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/news/58/15/Medzinarodne-geotermalne-dni-Slovensko-2009/d,Aktuality_detail.tpl

32

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 3 - 4 / 2 0 0 9

Oznamy
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
v spolupráci s
Ministerstvom životného prostredia SR,
Asociáciou vodárenských spoločností,
Asociáciou čistiarenských expertov SR,
Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou,
členom ZSVTS pri VÚVH

Vás pozývajú na

6. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

Rekonštrukcie stokových sietí
a čistiarní odpadových vôd
21. – 23. 10. 2009
Podbanské

Program konferencie je zameraný na nasledujúce oblasti:
● legislatívne a koncepčné východiská pre modernizáciu ČOV a stokových sietí
● rekonštrukcia a intenzifikácia stokových sietí a ČOV s využitím prostriedkov fondov EÚ
● vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
● rekonštrukcia mechanicko-biologického stupňa, kalového a plynového hospodárstva ČOV, kogenerácia, prevádzkové a
ekonomické efekty ČOV
● materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
● ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV
● špecifiká prevádzky priemyselných ČOV 
● prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
● prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové situácie a havárie
Dôležité termíny:
17.4.2009
zaslanie abstraktov príspevkov a predbežných prihlášok
31.5.2009
oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov pre autorov príspevku, rozoslanie programu a záväzných prihlášok
17.8.2009
zaslanie kompletných príspevkov, vrátane zaslania podkladov pre reklamu v zborníku
do 30.9.2009 doručenie záväzných prihlášok na konferenciu a avíz o platbe, prerokovanie reklamnej prezentácie a jej vyplatenie
Kontaktná adresa:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2- 593 43 429, mobil: +421-918 360 165, fax: +421-2-544 11 941
e-mail: drahovska@vuvh.sk
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Oznamy
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
s odbornou pomocou firiem LK Pumpservice Bratislava, Johnson Screen
a zástupcov Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava
or ganiz uje

Odborno-študijnú cestu do Švédska a fínska
20. 6. – 28. 6. 2009
Program cesty:
20.6.: sobota 	
730 hod. odchod z Bratislavy (parkovisko Istropolisu, Trnavské mýto) do Rostocku. Nočný trajekt Rostock - Trelleborg
(odchod lode o 2300 hod.)
21.6.: nedeľa
600 hod. príchod trajektu ráno do Trelleborgu. Pokračovanie autobusom do Kalmaru – Emmaboda, (cca 230 km), ubytovanie v Emmaboda - Hotell AMIGO www.hotell-amigo.se
22.6.: pondelok 900 hod. návšteva firmy FLYGT, pokračovanie do Lindasu (cca 70 km) – prehliadka mestečka, odchod do Orebro (cca 270
km), ubytovanie v Orebro – QUALITY HOTEL OREBRO, www.choicehotels.no
23.6.: utorok
900 hod. návšteva ÚV – drenážne systémy fy Johnson Screen, presun do Stockholmu (cca 260 km), ubytovanie v Stockholme – SCANDIC JARVA KROG, www.scandichotels.com
24.6.: streda
900 hod. návšteva ČOV (fy Vatteu) a čerpacej stanice (fy Vatteu) v Stokholme, presun nočným trajektom do Turku (odchod
2010 hod.)
25.6.: štvrtok
735 hod. príchod do Turku, 900 hod. odborný program, ubytovanie v okolí Helsínk – SOKOS HOTEL PRESIDENTII,
www.sokoshotels.fi
26.6.: piatok
voľný program v Helsinkách, 2100 hod. odchod nočným trajektom do Rostocku
27.6.: sobota 	
2300 hod. príchod trajektu do Rostocku, pokračovanie autobusom do Bratislavy
28.2.: nedeľa
dopoludnia príchod do Bratislavy
Na každej lokalite bude prediskutovaná téma bezpečnej pitnej vody.
Vzhľadom na to, že treba objednať trajekty, ubytovanie a zaplatiť zálohy, potrebujeme do 31. marca 2009 záväzné počty pracovníkov z jednotlivých organizácií/firiem.
Prihlášky a informácie:
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Ing. Jana Buchlovičová, Čajakova 14, 811 05 Bratislava
tel.: 02/572 014 28, fax: 02/572 014 27, mobil: 0903 268 508,
e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk

E + R + P

emergency + rescue-sucurex + pyropol

5. ročník medzinárodného veľtrhu
policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky
Motto pre rok 2009: Komplexná bezpečnosť
19. – 21. mája 2009
INCHEBA EXPO BRATISLAVA
•
•
•
•
•
•
•

Odborný program a odborná spolupráca:
Integrovaný záchranný systém – jeho ďalší rozvoj
Progresívne spôsoby hasenia lesných požiarov
Špeciálne technológie hasenia – firemné prezentácie
Dekontaminácia priestoru, materiálu, osôb pri požiari/havárii – firemné prezentácie
Najaktuálnejšie prostriedky protipovodňovej ochrany
Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010
Bezpečný dom, bezpečná ulica, kamerové systémy v MHD – firemné prezentácie – kúp si svoj zabezpečovací systém
Zabezpečenie športových podujatí – firemné prezentácie
Konferencia s medzinárodnou účasťou: Environmentálne a bezpečnostné aspekty povodní
Aktuálne informácie o veľtrhu: www.incheba.sk
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Opustili naše rady

Spomienka na RNDr. Jána Lehockého
V  predvečer svojich nedožitých 75-tych narodenín nás 10.
februára po dlhoročnej a ťažkej chorobe navždy opustil náš kolega RNDr. Ján Lehocký.
Jeho celý život bol spätý s Výskumným ústavom vodného
hospodárstva v Bratislave. Do ústavu (bývalý VÚV) nastúpil 15.
septembra 1954 a pracoval v rámci melioračnej skupiny ako chemik - pracovník v laboratóriu. Odtiaľ bol 1. januára 1959 spolu s melioračnou skupinou delimitovaný bez zmeny pôvodného
miesta na Výskumný ústav závlahového hospodárstva (VÚZH),
ktorého sa táto skupina stala základom. Po ukončení štúdia na
Prírodovedeckej fakulte UK sa stal vedúcim Ústredného laboratória VÚZH. V marci 1964, po piatich rokoch nedobrovoľného
odlúčenia, sa vrátil do VÚV, odboru VČV (Vodárenstvo a čistota
vôd), oddelenia kvality podzemných vôd.
Bolo to obdobie, keď si odborníci začali výraznejšie uvedomovať problémy kvality, znečisťovania a ochrany vôd. Jedným
z výrazných problémov začalo byť znečisťovanie vôd ropnými látkami. Nebolo to ale len znečisťovanie ropnými látkami,
ale aj absencia analytických metód pre ich stanovenie. Práve na
týchto prácach sa intenzívne podieľal Dr. Lehocký. Vypracované analytické metódy boli prevzaté do Jednotných analytických
metód chemického rozboru vôd. Dr. Lehocký stál tiež pri zrode
seminára „Hydrochémia“, ktorý sa ako konferencia organizuje
dodnes.
Počas svojho celoživotného pôsobenia vo VÚVH sa podieľal
na riešení mnohých výskumných projektov a úloh významných
z hľadiska celospoločenských záujmov. Jednou z nich bola problematika zameraná na ochranu a komplexné využitie vodných
zdrojov na Žitnom ostrove. Podieľal sa tiež na riešení vodohospodárskych problémov v oblastiach Bratislavy, Košíc a Nitry, zaradených do programu WHO – SZO/OSN. Bol jedným z riešiteľov komplexu úloh pre SVD-GN, za ktoré ako člen riešiteľského
kolektívu VÚVH bol v roku 1978 vyznamenaný cenou ministra
ČSFR pre technický a investičný rozvoj.
Z ďalších oblastí riešenia, na ktorých môžeme nájsť jeden
z podpisov Dr. Lehockého, je ochrana podzemných vôd pred
znečistením z poľnohospodárskej výroby. V rámci tejto aktivity
sa riešili úlohy v Čechách, na Morave a Slovensku. Na získané poznatky sa nadviazalo aj v ďalších úlohách zameraných na
vplyv poľnohospodárskeho znečistenia na kvalitu povrchových
a podzemných vôd. Aj pri týchto prácach bol Dr. Lehocký. Získané výsledky a poznatky boli vysoko hodnotené a riešiteľský
kolektív bol v roku 1986 ocenený cenou Antonína Zápotockého.
Veľkou prednosťou Dr. Lehockého bol komplexný prístup
k riešeniu zverených úloh. Po teoretickom naštudovaní problematiky a zhodnotení existujúceho stavu pristupoval k vytýčeniu
hlavných problémov a samotnému riešeniu. Pochopil, že väčšinou išlo o širokú problematiku, ktorá vyžaduje multidisciplinárny prístup, z čoho vyplývali aj široké riešiteľské kolektívy.
Významnou mierou sa podieľal na úspešnej medzinárodnej
spolupráci ústavu s partnermi v zahraničí (VÚV Praha, VITUKI
Budapešť, VNIIVO Charkov, TZW Karlsruhe, WRC London –
Medmenham a i.).
Výsledky svojich prác publikoval na odborných seminároch,
konferenciách a sympóziách doma a v zahraničí vo vyše 180 odborných a vedeckých publikáciách.
Veľmi dobre si uvedomoval úlohu vody v živote človeka ale
aj Zeme. Držal sa hesla „Voda je život – chráňme si ju“. A ako
uviedol v „Spomienkach pamätníkov“ vydaných v roku 2001
k 50-temu výročiu VÚVH: „Teda všetci si to opäť a stále uvedomujeme a vy, ktorí chcete a budete pracovať pre VH, - pre
akúkoľvek oblasť VH, zapamätajte si: je to náročná práca,
krásna práca, je to poslanie a napriek všetkému sa oplatí.
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Veď pracujeme v prospech života, pre dobrý a zdravý a radostný život, - veď voda je život“.
RNDr. Ján Lehocký nenapĺňal len odborný rozmer svojej
osobnosti, ale aj rozmer ľudský. Pozorne načúval problémom
svojich priateľov a spolupracovníkov a vždy sa ich snažil riešiť.
Všetci, ktorí sme ho poznali, vzdávame hold jeho bohatej
odbornej činnosti, ktorú venoval vodnému hospodárstvu, jeho
skromnosti, pracovitosti, svedomitosti a ľudským kvalitám a vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad jeho odchodom. Navždy ostáva
v našich srdciach.
Česť jeho pamiatke!
Za kolektív pracovníkov VÚVH a priateľov,
Ing. Pavel Hucko, CSc.,
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Za dpt. Drahoslavom Jančinom
1. januára 2009 nás vo veku nedožitých 83 rokov (narodil sa
11. januára 1926) navždy opustil náš priateľ a spolupracovník,
dpt. Drahoslav Jančina.
Poznal som sa s ním od roku 1962, keď som nastúpil do zamestnania vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, To už
však Hošek Jančina, ako sme mu všetci hovorili, pracoval vo
vodnom hospodárstve osem rokov a patril k zakladateľskej generácii VÚVH.
Voda patrila k nemu priam osudovo. Voda, ktorou bol pokrstený a prijal meno Drahoslav. Neskôr to bola voda v bazénoch, v ktorých plával tak, že tu vytvoril aj plavecké rekordy. Už
za vojny reprezentoval republiku, v roku 1948 sa mal zúčastniť
na olympiáde v Londýne, kam však zo známych príčin nevycestoval. Hral tiež vodné pólo, mal veľkú zásluhu na založení
jachtingového oddielu i na vybudovaní areálu vodných športov
v Senci.
Voda ho sprevádzala aj v profesijnom živote. Tak, ako náš
priateľ Hošek v športovej oblasti zodpovedne pristupoval k tréningom, tak zodpovedne a usilovne riešil aj úlohy v zamestnaní.
Na úseku hydrológie a hydrauliky sa vypracoval na špičkového
odborníka – špecialistu najmä v oblasti merania prietokov, kde
patril medzi tých nemnohých odborníkov, ktorým sa zverovali tie
najzávažnejšie problémy. Spolu s kolegami z VÚVH a iných inštitúcií pracoval na zdokonaľovaní metód meraní, tvorbe noriem.
Pracoval nielen na vodných elektrárňach v bývalom Československu, ale aj v Rumunsku, Poľsku, na Srí Lanke či v Argentíne. Zaslúžil sa o to, že boli vyvinuté výpočtové programy pre
spracovanie výsledkov nameraných hodnôt, pričom tieto metódy
neskôr prevzali aj ďalšie organizácie. Spolu s kolektívom spolupracovníkov pracoval aj na ďalších úlohách VÚVH v oblasti
modelového výskumu, v úlohách pre priemysel, zavlažovanie,
plavbu, chladiacej vody pre tepelné elektrárne...
Bol na seba prísny – v práci aj v živote. Keď šla práca od
ruky, bola s ním ozajstná radosť spolupracovať. Svojich spolupracovníkov naučil mnoho praktického a nikdy ich nevystavoval
zbytočnému riziku. Ja som sa aj jeho zásluhou stal samostatným
riešiteľom a ani potom, keď v roku 1988 odišiel do dôchodku,
neodmietol konzultácie a pomoc.
Vo svojom živote som nestretol veľa takých obetavých ľudí,
akým bol Hošek Jančina, bol človekom, na ktorého nemožno zabudnúť. Bude chýbať nám, ktorí sme s ním pracovali, samozrejme, svojim deťom a vnukom.
Česť jeho pamiatke, jeho práci, nech odpočíva v pokoji.
dpt. Václav Dleštík
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Opustili naše rady

Spomienka na vzácneho kolegu
Ing. Jána Cábela

Za Ing. Magdalénou Abaffyovou

Dňa 28. 1. 2009 navždy odišiel náš bývalý kolega, vzácny
človek, vynikajúci technik a milý spoločník – Ing. Jan Cábel.
Narodil sa 12. septembra 1930 v Opave. Po ukončení základnej školy a reálneho gymnázia v roku 1950 sa zapísal na
České vysoké učení technické v Brne, na Fakultu inžinierskeho staviteľstva, odbor hydrotechnických stavieb. V  roku
1955 svoje vysokoškolské štúdiá ukončil a začal pracovať na
Hydroprojekte v Trenčíne. Ako mladý inžinier pracoval na
vykonávacích projektoch vodného diela Nosice, avšak v tomto období mu cez ruky prešli mnohé významné projekty, spomeniem len viacúčelové vodné dielo Drahovce - Madunice,
projekt zásobovania Košíc pitnou vodou, nápustný objekt do
poldra Beša na východnom Slovensku. Tých projektov od
štúdií po vykonávacie projekty však bolo nespočetne veľa.
V  roku 1965 prešiel do Bratislavy, Hydroprojektu (neskôr
Hydroconsult) však ostal verný dlhé roky. Vypracoval, už
ako hlavný inžinier projektu, projekt vodárenskej nádrže
Bukovec a na projekte našej najvýznamnejšej prečerpávacej
vodnej elektrárne Čierny Váh spracoval projekt organizácie
výstavby. Už na Hydroconsulte spracovával detailné projekty organizácie výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo
– Nagymaros. V decembri 1993 prešiel na investorský podnik Vodohospodárska výstavba, kde pracoval až do odchodu
do dôchodku v decembri 2006. V období, keď vrcholil spor
o Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros a bolo treba veľmi rýchlo projekčne pripraviť hrádze, hate, elektráreň,
plavebnú komoru a športový areál divokej vody v Čunove,
angažovanosť Ing. Cábela, ako hlavného inžiniera projektu,
bola bezhraničná.
Nemôžem opomenúť tiež jeho dlhoročnú nezištnú prácu
na Stavebnej fakulte STU, kde ako konzultant pri diplomových prácach pomáhal študentom cennými radami, resp. vypracovával oponentské posudky na diplomovky. A  cennými
radami pomáhal vysoko kvalifikovane aj mladým začínajúcim a menej skúseným kolegom. Sám som medzi nich patril.
Bol obetavý a vedel sa po tejto stránke priam rozdať. Do dôchodku odišiel z Vodohospodárskej výstavby ako 76-ročný.
Poznali sme ho aj ako športovca, zamladi bol členom
Sokol-a, hrával basketbal na vrcholovej úrovni (1. ligu), tiež
volejbal. Volejbalu sa venoval spolu s manželkou až do vysokého veku.

S hlbokým zármutkom prijala vodohospodárska komunita
nečakanú správu, že dňa 5. januára 2009 po ťažkej a zákernej
chorobe navždy odišla žena s neskutočnou silou a chuťou do
života, naša dlhoročná kolegyňa a priateľka, Ing. Magdaléna
Abaffyová.
Narodila sa 5. júla 1945 v Nitrici, malej dedinke na hornej
Nitre, kde aj prežila svoje detstvo. Strednú školu absolvovala
v rokoch 1959-63 v Žiline a po jej úspešnom ukončení pokračovala v štúdiu na SVŠT, na Stavebnej fakulte v Bratislave.
Študovala špecializáciu technológia stavebných látok a dielcov, ktorú ukončila obhajobou diplomovej práce a štátnou
záverečnou skúškou v novembri 1968. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila do svojho prvého zamestnania na
Štátny projektový a typizačný ústav (ŠPTÚ), kde pracovala
v projekcii. V roku 1970 odišla pracovať na Povodie Dunaja,
podnik pre správu tokov v Bratislave, kde pracovala až do
odchodu do dôchodku. Svoje pôsobenie v podniku začala na
útvare technicko-prevádzkovej činnosti ako referentka. Postupne, od roku 1979, vykonávala funkciu vedúceho referenta
investičnej výstavby a od roku 1984 vedúceho investičného
útvaru. Po roku 1994 pracovala na útvare technicko-prevádzkovej činnosti na úseku protipovodňovej a protihavarijnej
činnosti ako havarijný technik. Pracovný pomer v súvislosti
s odchodom do starobného dôchodku ukončila 31. decembra
2004. Za pracovné úspechy bola viackrát ocenená.
Tak ako počas aktívnej pracovnej činnosti, aj po odchode
do dôchodku si svoju odbornosť udržiavala a po boku manžela sa zúčastňovala na mnohých odborných podujatiach,
organizovaných najmä Slovenským priehradným výborom
(SkCOLD), v ktorom bola dlhé roky aktívnou členkou.
V  roku 1966 sa vydala za Ing. Dušana Abaffyho, CSc.,
s ktorým mala dvoch synov, Dušana a Petra. Jej rodinný život
bol príkladný, plný obetavosti a lásky k najbližším.

Všetkých kolegov, s ktorými prišiel počas kariéry do styku, sa jeho skon hlboko dotkol. Ubezpečujem jeho najbližších, jeho manželku, synov, nevesty a vnukov, že zostane
navždy zapísaný v jeho iných „deťoch“ – vo vodných dielach
po celom Slovensku.
Česť jeho pamiatke!

S hlbokým žiaľom a prejavom úprimnej sústrasti jej manželovi, synom a ostatným pozostalým, ako aj celej smútiacej
rodine, odprevadila dňa 8. januára 2009 zosnulú na poslednej ceste naša vodohospodárska verejnosť, bývalí kolegovia,
spolupracovníci a priatelia. Okrem tichej spomienky jej bude
patriť aj naša hlboká vďaka za dlhoročnú svedomitú prácu
v oblasti vodného hospodárstva i za jej ľudské vlastnosti.
Česť jej pamiatke.

Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p.

Ing. Vladimír Holčík
predseda Slovenského priehradného výboru
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Zo zbierky Ing. Viliama Galla
„Pravda zvíťazí v spoločnosti i v prírode“

HVIEZDY
(napísané 10. 7. 1998)


Nehľaď na hviezdy
snáď iba večer
či sa nerozbrieždi
umyté ráno v jase
a nikdy never
slovám
obaleným v balzamovej kráse.



Hviezdy boli rôzne
Jedna je vítaná
až dodnes
ctiteľmi
dieťatka z jasličiek
nad kráľmi pána.
Za inú
bez rečí
hádzali do pecí
aj celú rodinu.




Najkrajšia rozprávka
(napísané 25. 10. 1996)



„Aj keď sa stratia tvoje biele vlasy
Zostane tvoje srdce v nás...“
V postieľke vnúčik vedľa spomína si
na príbeh nezvyčajných krás:
– Lásku rytieri z diaľnych lesov
podali utýraným kmeňom
i spolu hnali diabla besov
by neslýchali viac už o ňom.

Tá posledná
čo skytala ti nádej
načas zhasla
lebo jej
ukradli zdroje svetla.
Vraj bola
ľudstva metla.

Dedko, povedz mi to aspoň ešte raz
lebo dnes veru málokto to vie.
V škole budem o tom chlapcom rozprávať.
Chcem žiť v jase pod slniečkom
– nech nezakrývajú nám pozadie –
dejiny čítať bystrým očkom.

Nuž
nech zapáli sa hviezda
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v tvojom srdci...
To je jedno
vo dne a či v noci.
Nech svieti
na lásku
a šťastie detí
Všetkých matiek...
A bude stále vidno.
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Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
•
•
•
•

Úvod
Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené
medzititulkami)
Závery
Literatúra

Formálna úprava všetkých príspevkov:
Textový editor Word. Okraj (horný, dolný, pravý,
ľavý): 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5.
Písmo: Times New Roman, 12 bodov.

Posielajte nám iba originálne práce. V prípade, že
Váš príspevok bol už uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, seminári, ap., uveďte to na
konci príspevku.
•
•
•
•

Čo musí byť súčasťou každého príspevku:
celé meno a titul autora (autorov)
presná adresa pracoviska, telefónne číslo,
e-mail
rodné číslo
číslo účtu (ak chcete zaslať honorár na bankový účet)

Štruktúra príspevku (odborného článku):
Názov – krátky a výstižný
Kľúčové slová
Anotácia
Názov, kľúčové slová a anotáciu (max. 10 riadkov)
dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku (v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
•
•
•

Používajte iba „hladký“ text – bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia,
ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
Obrázky (fotografie, grafy, schémy, tabuľky,
atď.) nevkladajte do textu, ale do samostatných
súborov. 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 v čiernobielom móde (nie farebne).
Všetky obrázky vždy označte (očíslujte) a popis k nim uveďte na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje
redakčná rada a v prípade potreby ich postupuje na
odborné lektorovanie.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť pri tvorbe časopisu. Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme
telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238, 0915 733 472
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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O B SAH

Vážení čitatelia,
Voda – jedna z najjednoduchších chemických zlúčenín na Zemi - bez nej by však nebol možný život. Význam vody si ľudstvo uvedomuje čoraz viac - čím nás
je na Zemi viac a čím je čistej vody menej. Od roku
1992 si na vodu intenzívnejšie spomíname 22. marca, ktorý UNESCO vyhlásilo za Svetový deň vody. Aj
pre slovenských odborníkov, ktorí sa zaoberajú vodou
v najširšom spektre, je tento deň príležitosťou na bilancovanie a zároveň na upriamenie pozornosti na
problémy, ktoré aj na Slovensku vo vodnom hospodárstve máme.
Tohtoročná slávnostná konferencia k Svetovému dňu
vody, ktorá sa uskutočnila v Danubiane v Čunove, sa
niesla v znamení motta, „Spoločné vody – spoločné
príležitosti“, čo znamenalo zameranie na problematiku hraničných vôd. Slávnostný rámec konferencie
zvýraznila prítomnosť ministra životného prostredia
SR, Jana Chrbeta. Jeho prejav spolu s prejavom generálnej riaditeľky Sekcie vôd a energetických zdrojov MŽP SR, Oľgy Sršňovej, uvádzame na nasledujúcich stránkach v plnom znení.
Príhovor podpredsedu vlády, Dušana Čaploviča, upútal aj veľmi zaujímavou myšlienkou: „ Ak nebude
našou prioritou voda – ďalšie priority už nebudú“.
Veľmi pravdivé a výstižné, len žiaľ, na Slovensku
zatiaľ neakceptované v takej miere ako si to obsah
myšlienky zasluhuje. Slávnostnú konferenciu moderovala hovorkyňa MŽP SR, Janka Kaplanová.
V rámci konferencie odznel tiež prejav generálnej
riaditeľky VÚVH, Ing. Ľubice Kopčovej, a kratšie
pozdravné prejavy zástupcu za Ministerstvo pôdohospodárstva, Ing. Júliusa Novotného, CSc., za SVP, š.p.
technického riaditeľa Ing. Jána Munkáčiho a za Odborový zväz Zdenka Dlugoša.
Slávnostnou konferenciou v Danubiane oslavy Svetového dňa vody nekončili. Po celom Slovensku pracovníci SVP, š.p., vodární a MVO organizovali rôzne
podujatia s cieľom upozorniť verejnosť na problematiku ochrany vodných zdrojov. V Bratislave sa 22.
marca za studeného veterného počasia stretol minister životného prostredia s mladými dobrovoľníkmi,
ktorí roznášali po meste balenú pitnú vodu spolu
s informačným letákom. Škoda, že bolo chladno, lebo
chodcov bolo málo a aj tým by sa bolo žiadalo vypiť
skôr niečo teplejšie. Chcelo to zrejme údernejšiu akciu – veď dostatok dobrej vody za to istotne stojí.
Ing. Ján Lichý, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9



3

J. Lichý: Úvodník
Editorial

4

J. Chrbet: Referát k Svetovému dňu vody 2009
Speech to the World Water Day 2009

6

O. Sršňová: Referát k Svetovému dňu vody 2009
Paper to the World Water Day 2009

8

J. Ilavský, D. Barloková: Odstraňovanie antimónu
z vodného zdroja Dúbrava
Antimony Removal from the Dúbrava Water Resource

13 J. Lichý: Brehy bez odpadu – je to naozaj vážny problém!
River Banks Without Waste – It is a serious problem!
14 M. Bakajlarová: Vodárenská nádrž Málinec – 15 rokov
prevádzky
Málinec Water Reservoir – 15 Years of Operation
17 P. Adamčík, J. Murčinko, R. Straka: Implementácia
prvkov vibračnej diagnostiky do systému prevádzky malých
vodných elektrární
Implementation of Vibration Diagnostics in the Operation of
Small-Scale Hydropower Plants
22 M. Kánya: Vodné stavy na Slovensku sleduje mobilný technický informačný systém
Water Stages are Monitored by the Mobile Technical Information System in Slovakia
24 J. Hríbik: Systematický výskum závlah má 50 rokov
50 Years of Irrigation Systematic Research
26 J. Turčan: Hold racionálnej metóde výpočtu maximálneho
prietoku
Tribute to Rational Method of Maximum Discharge Calculation
28 J. Lichý: Kongres mladých bádateľov – vodohospodárov
a hydrológov 2009
2009 Congress of Young Researchers – Water Managers and
Hydrologists
29 J. Lichý: IX. Seminár k Svetovému dňu vody v Poprade
9th World Water Day Seminar in Poprad
30 P. Hucko: Československá asociácia vodárenských expertov
The Czechoslovak Association of Waterworks Experts
31 R. Hanková: XIV. medzinárodné stretnutie snehárov
14th International Meeting of Snow Experts
32 Naši jubilanti (M. Váry: K  80. narodeninám Ing. Vojtecha
Onderika; L. Bödi: K. 80. narodeninám Ing. Viliama Galla; P.
Gabriel: K 80. narodeninám Mgr. Ing. Antona Sikoru, CSc.
Anniversaries
36 A. Kozáková: Informácie o nových STN
Information on New Slovak Water Management Standards (STN)
37 Opustili naše rady: I. Grundová: Za Ing. Ladislavom Lá
nyim
Foto na 1., 3., 4. strane obálky: © juliana hrotková  – Z jar
ných prechádzok popri bratislavských fontánkach a jazierkach.

3

Príhovor ministra životného prostredia SR, Jána Chrbeta
Vážené slávnostné zhromaždenie,
vážené kolegyne a kolegovia,
dámy a páni, milí hostia,
v prvom rade mi dovoľte, aby som vás -  pri príležitos
ti Svetového dňa vody – srdečne pozdravil. Už tradične sa,
v tomto marcovom čase,  stretávame v slávnostnej atmosfére
všetci tí, pre ktorých sa  starostlivosť  o vodu stala súčasťou
práce. Či už ide o zástupcov štátnej a verejnej správy, vodo
hospodárskych a vodárenských podnikov, zástupcov vedy,
výskumu, snažíme sa spoločne  podnietiť záujem verejnosti
a aj zodpovednosť  každého z nás za ochranu vody a vodných
zdrojov.
Problém vody sa stáva jedným z najvážnejších problémov
na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej všestranné a rozumné
využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov.  Veď ešte aj dnes
vyše dvoch miliárd ľudí vo svete nemá prístup k pitnej vode,
čo je  hlavnou príčinou hladu, chorôb a biedy. Pritom právo na
bezpečnú vodu patrí k základným ľudským právam.
Tu, na Slovensku žijeme v oblasti, kde problém vody nie
je až taký vypuklý, a preto si len zriedkakedy uvedomujeme,
že voda nie je úplnou samozrejmosťou. S vodnými zdrojmi  
musíme hospodáriť rozumne, a najmä ich chrániť pred prie
myselným i komunálnym znečistením.
Iste súhlasíte so mnou, že plníme neľahké úlohy v oblasti
vodného hospodárstva. Vychádzajú nielen zo záväzkov voči
Európskej únii, ale najmä vo vzťahu k občanom Slovenska.  
Sú dané implementáciou Rámcovej smernice o vode, ktorá
určuje za hlavný cieľ - dosiahnuť do roku   2015 „dobrý stav
vôd“.
Vážené dámy, vážení páni,
stretnutia ako je to dnešné, sú zároveň   príležitosťou aj
na bilancovanie. Pozrime sa v krátkosti na to, čo sa nám  za  
uplynulé obdobie podarilo uskutočniť a čo nás  čaká v tomto
roku, či v najbližšom období.  
V legislatívnej oblasti sme pokračovali v dosahovaní sú
ladu národnej legislatívy s európskou. V tomto roku chceme
ukončiť legislatívny proces schvaľovania   zákonov, pripra
vených v roku 2008 a predložiť ich na rokovanie vlády SR 
a parlamentu. Pracujeme aj na príprave nového znenia zákona
o vodách, ktorý je nosným zákonom upravujúcim oblasť vôd,
nakoľko od jeho prijatia v roku 2004 prešiel zákon rozsiah
lymi zmenami, v dôsledku povinnosti prevziať novo prijaté
európske smernice do národnej legislatívy.
Ale presuňme sa teraz z  legislatívy do oblasti implementá
cie. Tu pokračujeme v nastúpenej ceste pri zavádzaní  spoloč
nej vodnej politiky členských štátov EÚ v zmysle Rámcovej
smernice o vode. Spomeniem aj návrh konečného znenia plá
nov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, ktorý
chceme predložiť na schválenie Vláde SR ešte v tomto roku.
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V  roku 2008 začal rezort riešiť pilotný projekt „Hodno
tenie a manažment povodňových rizík v povodí Myjavy“,
ukončenie ktorého predpokladáme v roku 2010.
Veľkú pozornosť venujeme budovaniu vodárenskej infra
štruktúry. Prioritou rezortu je zabezpečenie dostatku kvalitnej
pitnej vody prostredníctvom verejných vodovodov. Je našou
snahou, v súlade s   Plánom rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie SR, zvýšiť   podiel oby
vateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov,
najmä čo sa týka zaostávajúcich  regiónov.  
Robíme všetko aj pre splnenie predvstupových záväz
kov  Slovenska vyplývajúcich z európskej smernice o čistení  
komunálnych   odpadových vôd, implementácia ktorej patrí
k finančne najnáročnejším. V  tejto súvislosti treba osobitne
oceniť, že členstvo v Európskej únii nás nielen pred tieto úlo
hy postavilo, ale nám aj pomáha pri ich plnení. V rámci Ope
račného programu Životné prostredie na roky 2007 – 2013
je na odpadové vody plánovaných cca 800 miliónov EUR.
V roku 2008 boli z tohto programu schválené nenávratné fi
nančné prostriedky pre 25 projektov, čo nás nepochybne po
sunie o krok vpred.  
Prevencia pred negatívnymi dopadmi extrémnych situácií,
ochrana životov, zdravia a majetku obyvateľov  pred povod
ňami,  patrí taktiež k prioritám rezortu životného prostredia.
Program protipovodňovej ochrany Slovenskej  republiky do
roku 2010, v rámci ktorého sa má preinvestovať takmer 1,8
milióna EUR  dokumentuje, aké sú tieto opatrenia náročné.
Myslím si však, že oproti finančne poddimenzovanej situácie
z minulosti, sa nám v protipovodňovej ochrane  podarilo za
posledné obdobie posunúť o krok vpred. V minulom roku bolo
zo štátneho rozpočtu vyčlenených vyše 33 miliónov EUR na
protipovodňové opatrenia   pre Slovenský vodohospodársky
podnik, ktorý je odborným garantom tejto úlohy. Z celkovej
čiastky bolo okolo 23 miliónov EUR  použitých na preven
tívne opatrenia, opravy a údržbu a asi 10  miliónov  EUR na  
výstavbu nových protipovodňových investičných akcií.
V tomto roku sme na protipovodňové opatrenia  napláno
vali v štátnom rozpočte 39,8 miliónov EUR. Avšak   vzhľa
dom na hospodársku krízu máme  situáciu zložitejšiu, pretože
Ministerstvo financií podmieňuje použitie týchto výdavkov
dosiahnutím kapitálových príjmov ministerstva (z predaja
majetku SVP š.p. a Vodohospodárskej výstavby š.p.) a príj
mov Environmentálneho fondu v rovnakej výške.   
Výraznú pomoc predstavujú   aj prostriedky eurofondov,
kde sme na roky  2007 až 2013 vyčlenili na protipovodňové
opatrenia  približne 120 miliónov EUR, čím prispejeme k zní
ženiu deficitu Programu protipovodňovej ochrany Slovenska
a pokročíme v budovaní  „Povodňového varovného a predpo
vedného systému“.
Z dôležitých  vodohospodárskych aktivít nemožno zabud
núť ani na  plnenie záväzkov na medzinárodnej úrovni. Vyplý
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Príhovor ministra životného prostredia SR, Jána Chrbeta
vajú nám z dohovorov, ktorých je SR signatárom. Tiež plníme
úlohy aktívneho člena Medzinárodnej komisie pre ochranu
Dunaja. Tu by som rád upriamil pozornosť na skutočnosť, že
začiatkom januára sme z rúk Srbska prevzali predsedníctvo  
v komisii na rok 2009.
Vážené dámy, vážení páni, na záver mi dovoľte, pri príle
žitosti osláv Svetového dňa vody, poďakovať sa za doterajšiu
záslužnú prácu  a vysloviť úctu  vám  všetkým, ktorí svojím
dielom prispievate k ochrane vody, k rozvoju vodného hospo
dárstva v prospech a k spokojnosti obyvateľov Slovenska. Pre
niekoho je profesia iba zdrojom obživy, mňa ale teší fakt, že
stretávam nemálo vodohospodárov, pre ktorých je vodohos
podárske povolanie vecou cti, profesionality a poslaním.

koľ, PVS,a.s.; Ing. Ladislav Kováč, INGEO,a.s.; RNDr. Bo
humil Kovalčík, CSc., VÚVH; Ing. Eugen Kullman, SHMÚ;
Ing. Emília Kuníková, VÚVH; Ing. Danica Lešková, SHMÚ;
Ing. Ján Munkáči, SVP, š.p. Žilina; Inocent Olos, SVP, š.p.;
Ing. Vladimír Pastorek, PVS, a.s.; Ing. Jana Poˇorová, PhD.,
SHMÚ; Ing. Ľudovít Pramuk, PVS, a.s.; doc. Ing. Dušan
Rusnák, PhD., STU; Štefan Seman, SVP, š.p., Bratislava; Ing.
Miroslav Sklemařík, SVP, š.p., Banská Bystrica; Ing. Eva
Spáčová, BVS, a.s.; Ing. Dušan Šarlina, KÚ ŽP Banská Bys
trica; RNDr. Helena Šipikalová, SHMÚ; RNDr. Peter Ško
da, SHMÚ; doc. Ing. Andrej Šoltesz, CSc., STU; Ing. Júlia
Šumná, VÚVH; Ing. Silvia Verčíková, VÚVH; Ing. Dušan
Višňovský, PhD., INGEO, a.s.; Ing. Róbert Wendl, KÚ ŽP
Bratislava.

Minister životného prostredia pri tejto slávnostnej príležitosti zároveň ocenil prácu nasledovných vodohospodárov: Ing. Anton Baláž, SVP, š.p. Košice; Ing. Vladimír Dvo
rový, SVP, š.p. Košice, Ing. Marta Halčínová, VÚVH; Gejza
Ivanič, BVS, a.s.; Ing. Emil Jánošík, INGEO,a.s.; Dušan Kli
ment, SVS,a.s.; Ing. Rudolf Kočiško, VVS,a.s.; Peter Kon

Oceneným blahoželáme a želáme mnoho úspechov
v ďalšej práci.

Obr. 1. Slávnostnú konferenciu otvoril minister životného prostredia
Ján Chrbet

Obr. 2. Pohľad do auditória

Foto: Ing. Pavel Hucko, CSc. (1, 2)
Ing. Ján Lichý, CSc. (3, 4)

Obr. 3. a 4. Minister v uliciach Bratislavy 22. marca 2009
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Referát generálnej riaditeľky Sekcie vôd a energetických zdrojov MŽP SR, Oľgy Sršňovej
Vážený pán minister, vážení prítomní,
vážené kolegyne a kolegovia, dámy a páni,
milí hostia,
v prvom rade mi dovoľte, aby som Vás aj ja pozdravila pri
príležitosti Svetového dňa vody, ktorý bol valným zhromažde
ním OSN vyhlásený v roku 1992. Od vtedy každý rok je jedna
z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou
novej témy a vytýčením konkrétnych aktivít. Preto na tento rok
bola UNESCOM vyhlásená téma spolupráce v rámci hranič
ných vôd, teda spolupráca, ktorá pre Slovenskú republiku je
veľmi dôležitá.
Voda ako neodmysliteľná súčasť života pokrývajúca 71 %
zemského povrchu je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Život
bez vody je nemysliteľný a existencia rastlinných a živočíšnych
druhov v prírode závisí od dostupnosti meniacej sa kvantity,
kvality a meniacich sa vlastností v čase a priestore. Bez vody
si život človeka nevieme predstaviť. Preto je potrebné neustá
le klásť veľký dôraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre
budúce generácie. Najmä teraz, v novodobých dejinách, keď
nabrala voda na dôležitosti v energetickej oblasti, keď výstavba
priehrad, vodných nádrží a kanálov súvisí nielen s poľnohos
podárskymi a protipovodňovými opatreniami, ale aj s výrobou
elektrickej energie. Nemenej významnou je tiež splavnosť riek
a umelých kanálov, uvedomujúc si že ide o jeden z najlacnej
ších a zároveň aj najekologickejších druhov dopravy a prepra
vy na kontinentoch.  
Slovenská republika je síce svojou rozlohou malá republi
ka, ale susedí s piatimi štátmi a nachádza sa v jednom z najme
dzinárodnejších povodí sveta, a to v medzinárodnom povodí
Dunaja a aby sa nezabudlo, tak aj malou čiastkou v medziná
rodnom povodí Visly.
V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že vodohospo
dárska problematika, týkajúca sa hraničných vôd, nerozdeľuje,
ale práve naopak spája Slovenskú republiku nielen so susedný
mi štátmi, ale aj so štátmi v medzinárodných povodiach Dunaja
či Visly. Vzhľadom na citlivosť otázky, akým vodné hospo
dárstvo bezosporu je, a obzvlášť v ponímaní bilaterálnej ale
bo multilaterálnej úrovne, je potrebné všetky problémy riešiť
k spokojnosti všetkých susedných štátov. Je dôležité, aby sa pri
spolupráci dvoch susedných štátov  vychádzalo podľa spoločne
dohodnutých zásad, ktoré musia spĺňať aj legislatívne prostre
die jednotlivých štátov za podmienky zachovania a dodržania
ustanovení medzinárodných dohôd a dohovorov, týkajúcich sa
vodného hospodárstva, ochrany vôd a krajiny, ako aj predpisov
a zákonov Európskej únie, ktorej sme členom.
Z tohto dôvodu boli uzatvorené medzivládne dohody a me
dzištátna zmluva, ktoré sú v súčasnosti platné. Je to Dohoda  
medzi vládou Československou socialistickou republikou
a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospo
dárskych otázok na hraničných vodách, ktorá bola po vzniku
Slovenskej republiky v roku 1993 zmluvnými stranami vzá
jomne sukcesovaná, Dohoda medzi vládou Slovenskej repub
liky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych otázkach na hra
ničných vodách, Dohoda  medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Poľskej republiky o vodohospodárskych otázkach na
hraničných vodách, Dohoda medzi vládou SR a vládou Čes
kej republiky o vodsohospodárskych otázkach  na hraničných
vodách a Zmluva medzi Československou socialistickou re
publikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych
otázok na hraničných vodách, ktorá bola bola po vzniku Slo
venskej republiky v roku 1993 zmluvnými stranami vzájomne
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sukcesovaná a v súčasnosti v procese ratifikácie.
V zmysle príslušných článkov platných Dohôd medzi vlá
dou Slovenskej republiky a vládou druhého štátu, resp. jednej
medzištátnej Zmluvy (v prípade Rakúska) boli na presadzova
nie záujmov zriadené jednotlivé komisie pre hraničné vody so
susednými štátmi, ktoré pravidelne zasadajú jeden krát ročne,
v prípade potreby aj viac krát ročne.
Na týchto pravidelných zasadnutiach komisií pre hraničné
vody sa prijímajú konkrétne opatrenia a stanovujú úlohy, či už
dlhodobého, krátkodobého alebo strednodobého charakteru
a to predovšetkým v oblasti hydrotechniky, stavebných prác,
hydrológie, ochrany kvality vôd, ochrany pred povodňami,
plavebných podmienok, vodohospodárskych štúdií a projektov,
implementácie legislatívy Európskej únie a pod.
 Na riešenie a plnenie jednotlivých opatrení a úloh komisie
sú vytvorené Pracovné skupiny, ktoré sa pravidelne stretáva
jú niekoľko krát ročne a o svojej činnosti informujú jednotlivé
Komisie a pripravujú podklady pre ich zasadnutia.
Očakávame, že v blízkej dobe bude potrebné jednotlivé do
hody a zmluvu novelizovať z dôvodu aproximácie európskej
legislatívy, a to predovšetkým Smernice 2000/60/ES Európ
skeho parlamentu a Rady, ustanovujúcej rámec pôsobnosti spo
ločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vo
de-RSV) a Smernice 2007/60/ES o hodnotení a manažmente
povodňových rizík.
V tejto chvíli by som rada spomenula niekoľko aktivít, kto
ré sú výsledkom spoločnej činnosti v oblasti vodného hospo
dárstva na hraničných vodách.
Napríklad s Českou republikou to bolo Prehodnotenie proti
povodňovej ochrany česko-slovenského úseku Moravy s ohľa
dom na priebeh povodne apríl/2006 – vytvorenie záplavových
máp územia -  III. Etapa, Hodnotenie protipovodňovej ochrany
a vytvorenie máp povodňového rizika.
S Maďarskou republikou to bola Koncepcia protipovo
dňovej ochrany na hraničnom toku Ipeľ - vytvorenie záplavo
vých máp a návrhy účinných ochranných opatrení -  II. etapa
Komplexné hodnotenie protipovodňovej ochrany a vytvorenie
máp povodňového rizika. Na základe schválenia vládnej do
hody v roku 1995 stále prebieha spoločný slovensko-maďar
ský monitoring vplyvu prevádzky VDG na životné prostredie.
Z výsledkov monitoringu je jasný pozitívny vplyv prevádzky
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Referát generálnej riaditeľky Sekcie vôd a energetických zdrojov MŽP SR, Oľgy Sršňovej
VDG a výsledky sa prerokovávajú na medzinárodných konfe
renciách.
Ďalej je to napr.:
– Spoločný program opatrení pre výstavbu rybovodu a ožive
nie mŕtvych ramien v lokalite Malé Kosihy a Ipeľský Soko
lec.
– úlohy spojené s implementáciou Rámcovej smernice o vode
(WFD), ktoré sú vykonávané   pod hlavičkou Dohovoru
o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,
– ukončený slovensko-maďarský projektu INTERREG 3
„Environmentálny stav a trvalo udržateľný manažment
slovensko-maďarských cezhraničných útvarov podzemnej
vody (ENWAT)“.
– dokončená Záverečná správa pilotného projektu EHK/OSN 
„Monitoring a hodnotenie cezhraničných podzemných vôd
v krasovej oblasti Slovenský kras – Aggtelek“.
S Poľskou republikou je v rámci Systému protipovodňovej
ochrany nádrže Orava na rieke Čierna Orava (Czarna Orawa)
a na rieke Piekielnik dohodnutý spôsob odovzdávania údajov z
automatických hydrologických staníc nainštalovaných v rámci
projektu POVAPSYS, taktiež v roku 2007 začala spolupráca a
Monitoring podzemných vôd v hraničnej oblasti.
S Rakúskom spomeniem bilaterálnu spoluprácu v pries
tore spoločného hraničného úseku rieky Morava, týkajúcu sa
revitalizačných opatrení v koryte toku, v bočných ramenách
a v inundačnom území, jej cieľom je projekt spoločného plánu
na obnovenie prirodzenej funkcie rieky, zvýšenia biodiverzity
a zlepšenia ekosystému mokradí na hraničnom úseku rieky.
S Ukrajinou sa začali rokovania o implementácii Rámcovej
smernice o vodách na hraničných vodách. V minulom roku bol
na slovensko-ukrajisnkom spoločnom hraničnom území rea
lizovaný spoločný slovensko-ukrajinský projekt INTERREG
III B CADSES/TACIS „Skvalitnenie systému riadenia povod
ní“. V rámci tohto projektu boli prijaté mnohé opatrenia.
Rada by som v krátkosti spomenula, ktoré ďalšie aktivity
sa pripravujú.
S Ukrajinou:
– rokovania o aktualizácii Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych otáz
kach na hraničných vodách v zmysle implementácie smer
nice Európskej únie o „Hodnotení a manažmente povodňo
vých rizík“ (2007/60/ES), Rámcovej smernice EÚ o vode
(2000/60/ES) a tiež v zmysle Smernice Európskeho parla
mentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane
podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality.
S Maďarskou republikou a Ukrajinou:
– V  roku 2008 Zakarpatské oblastné vodné hospodárstvo
podpísalo Grantovú dohodu s Európskou komisiou o reali
zácii projektu Programu susedstva Maďarsko – Slovensko
– Ukrajina „Rozvoj Berehovského cezhraničného systému
poldrov v povodí rieky Tisa“.
– Pokračujú prípravy za účelom predloženia zmlúv na pred
metné akcie na úseku Veľké Trakany – Tisa, rekonštrukcia
pravobrežnej hrádze.
– V  rámci spolupráci v povodí hraničnej rieky Tisa sa pri
pravuje realizácia pilotného programu zameraného na zvý
šenie povodňovej bezpečnosti rieky Bodrog, ktorý v rámci
projektu získal dotácie a ktorý sa zrealizuje v maďarskoukrajinsko-slovenskej spolupráci. Jeho programy sú nasle
dovné:
„Operatívny program územnej spolupráce medzi Sloven
skou republikou a Maďarskou republikou“ a “Program cezhra
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ničnej spolupráce európskeho susedstva a partnerstva medzi
Slovenskou republikou, Ukrajinou a Rumunskom“,
S Českou republikou a Rakúskom:
– Česká republika, Slovenská republika spolu s Rakúskou
republikou pripravujú  Zámer napojenia južnej Moravy na
Dunaj.
– Spoločný projekt, pripravovaná štúdia uskutočniteľnosti
predpovedného povodňového modelu na vodnom toku Dyje
pod Novými Mlýny a na rieke Morava pod Strážnicou.
To bolo krátke zhrnutie aktivít a spoločnej činnosti Komi
sií a ich pracovných skupín na hraničných vodných tokoch. Je
toho oveľa viacej, ale nie je toľko času, aby som mohla všetky
aktivity vymenovať.
Vážení prítomní,
dostávam sa takmer k záveru môjho príhovoru. Tu by som
Vás chcela informovať, že Slovenská republika prebrala pred
sedníctvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu Dunaja na rok
2009 po Srbskej republike. Zároveň som bola oficiálne povere
ná ministrom životného prostredia SR a potvrdená Sekretariá
tom komisie za prezidentku Komisie. Uvedomujúc si vážnosť
a zodpovednosť takejto čestnej funkcie chcem konštatovať, že
Slovenská republika sa bude snažiť výrazne podporiť spoluprá
cu jednotlivých členských krajín Dohovoru o ochrane a trva
lom využívaní Dunaja a to formou rozvoja aktivít, ktoré pris
pejú k ochrane životného prostredia v kontexte potrieb ľudí,
žijúcich v spoločnom povodí rieky Dunaj.
Záväzkom Slovenskej republiky počas predsedania Komi
sie je pripraviť plán manažmentu povodia Dunaja a Spoločný
program opatrení, ktoré je potrebné ukončiť do konca roku
2009. Zodpovednú prípravu plánu a hľadanie spoločných rie
šení považujeme za kľúčové pre úspešnú implementáciu Rám
covej smernice o vode a prípravu pre implementáciu Smerni
ce o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Slovenská
republika ako predsedajúca krajina ICPDR bude klásť mimo
riadny dôraz na implementáciu a rozvoj Akčného plánu Dunaja
v subpovodiach Dunaja, nakoľko si ako krajina, ktorú pravidel
ne a dlhodobo postihujú povodne, uvedomujeme medzinárod
ný rozmer problému, akými sú povodne. Svojimi praktickými
poznatkami a skúsenosťami chceme prispieť k príprave kom
plexného znižovania povodňových situácií a škôd v povodí Du
naja, čo je možné dosiahnuť kvalitným manažmentom povodia
Dunaja a jeho prítokov.  
Vážené dámy a vážení páni,
je potešujúce, že môžem konštatovať, že  spolupráca v ob
lasti vodného hospodárstva sa z roka na rok rozširuje a že
hraničné vody napriek tomu, že na mnohých úsekoch tvoria
hranice medzi jednotlivými štátmi, štáty a ich obyvateľov ne
rozdeľujú, ale naopak ich spájajú pri riešení spoločných problé
mov, či už je to ochrana pred povodňami, kvalita vody, dostatok
pitnej vody a mnohé iné problémy. Ja osobne verím, že táto
rozvíjajúca sa spolupráca nám ich pomôže vyriešiť k spokoj
nosti nás všetkých.  
Na záver by som chcela ešte poďakovať všetkým, ktorí sa
na tejto spolupráci zúčastňujú a podieľajú a popriať, aby vý
sledky nášho spoločného úsilia viedli k vyriešeniu nielen do
statku dobrej a kvalitnej vody, ale aj jej nadbytku a nespútanej
sily.
Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný a úspešný prie
beh dnešného dňa i konferencie.
Foto: Ing. Ján Lichý, CSc.
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Odstraňovanie antimónu z vodného zdroja Dúbrava
Ing. Ján Ilavský, PhD., Ing. Danica Barloková, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, STU

Úvod
Skupinový vodovod Dúbrava bol vybudovaný v súvislosti
s výstavbou vodnej nádrže Liptovská Mara. Sú z neho zásobo
vané obce okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok - Dúbra
va, Vlachy, Ľubeľa, Liptovské Kľačany, Gôtovany, Bobrovník,
Bešeňová, Ivachnová, Liptovský Michal a Potok. Z vodovodu
Partizánska Ľupča je zásobovaná obec Partizánska Ľupča.
Podobná situácia je na spotrebisku vodovodu Lazisko. Tieto
spotrebiská boli pôvodne zásobované pitnou vodou z vodného
zdroja Dúbrava s výdatnosťou viac ako 30 l/s.  
Novelizáciou STN 75 7111 Pitná voda v roku 1998 a zave
dením najvyššej medznej hodnoty pre antimón (0,005 mg.l-1)
boli zistené v spotrebiskách skupinového vodovodu Dúbrava
a vodovodu Partizánska Ľupča hodnoty antimónu, ktoré pre
kračujú limitnú hodnotu uvedenú pre tento prvok. Príčinou
výskytu antimónu v zdrojoch vody pre uvedené vodovody  je
jeho výskyt v geologickom podloží a prítomnosť antimóno
vého ložiska Dúbrava.
V  záujme ochrany zdravia ľudí a potreby urýchleného
riešenia tohto problému, vydal štátny okresný hygienik v
Liptovskom Mikuláši 28. januára 2000 zákaz používať vodu
zo skupinového vodovodu Dúbrava a vodovodu Partizánska
Ľupča na pitné účely [1] .
Bolo treba hľadať náhradné riešenie. Zvolila sa alternatíva
prívodu vody z UV Demänová. V súčasnosti je táto UV pred
ukončením jej komplexnej modernizácie. Úpravňa vody bola
vybudovaná prednostne pre zásobovanie pitnou vodou okresu
Liptovský Mikuláš. Povolený odber z vodárenského zdroja
Vyvieranie je 130 l/s a z vodárenského zdroja Štôla 20/s.
V súčasnosti kapacita potreby vody na tejto UV postaču
je. Vzhľadom na intenzívny rozvoj celého regiónu Liptovský
Mikuláš (turistický ruch) je možné, že pre oblasť Dúbravy
bude potrebné hľadať riešenie doplnkového zásobovania. Jed
nou z možností je úprava, resp. znižovanie obsahu antimónu
vo vodnom zdroji Dúbrava filtráciou tejto vody cez vhodný
sorbent. Ide o nenáročnú technológiu a z hľadiska obsluhy aj
maximálne bezpečnú.
Súčasný výskum odstraňovania ťažkých kovov je preto
orientovaný na aplikáciu prírodných materiálov, ako aj odpa
dov z priemyslu a poľnohospodárstva, ktoré môžu predstavo
vať cenovo prístupné sorbenty [2].
Medzi najviac testované sorbenty ťažkých kovov patria:
8

zeolity, oxidy a oxihydroxidy železa, aktivovaná alumina,
hydroxidom železa obalený piesok, aktívne uhlie, hydroxid
horečnatý, materiály s vrstvou MnO2, resp. s TiO2 na povrchu,
a pod.
V  súčasnosti adsorpcia oxidmi železa a oxihydroxidmi
železa predstavuje efektívnu a ekonomicky prijateľnú metó
du pre odstraňovanie ťažkých kovov z vody. Veľké množstvo
experimentov, ako aj modelových štúdií adsorpcie ťažkých
kovov na uvedené materiály, je popísané v publikáciách
[3-18]. Tieto štúdie popisujú sorpčné procesy pri rôznom pH,
počiatočnej koncentrácii iónov ťažkých kovov v roztokoch,
pomere pevná látka a kvapalina, veľkosti častíc, teplote a zlo
žení upravovanej vody.

Antimón – vlastnosti a výskyt vo vodách
Antimón je toxický ťažký kov, ktorý sa svojimi účinkami
prirovnáva k arzénu a k olovu. V porovnaní s arzénom majú
otravy antimónom ľahší priebeh, pretože zlúčeniny antimónu
sa pomalšie vstrebávajú. Antimón inhibuje niektoré enzýmy,
zasahuje do metabolizmu bielkovín a cukrov, môže spôsobiť
zmeny na parenchymatóznych (tkaninových) orgánoch, hlav
ne pečeni, obličkách a srdci. Jeho schopnosť akumulovať sa
v organizmoch je malá. Poznatky o zdravotných aspektoch
výskytu niektorých ťažkých kovov v pitných vodách sú zahr
nuté napr. v publikácii [19].
Svetové zdravotnícke organizácie a inštitúcie zaoberajú
ce sa sledovaním karcinogenity zatiaľ neklasifikujú  antimón
ako karcinogén.
Obsah antimónu v pitnej vode je podľa smernice EU [20]  
limitovaný hodnotou 6 µg.l-1, na Slovensku je prípustná hod
nota antimónu v pitnej vode stanovená na 0,005 mg.l-1 (Naria
denie vlády Slovenskej republiky č.354/2006 Z.z.).
Antimón sa v závislosti od pH vody, oxidačno-redukč
ného potenciálu (pomeru Sb+3/Sb+5) a obsahu kyslíka vysky
tuje vo vodách ako Sb-3, Sb0, Sb+3 a  Sb+5 (Sb+3 je desaťkrát
toxickejší ako Sb+5), najčastejšie vo forme antimoničnanu
-  ako oxoanión (H2SbO4)- resp. (HSbO4)2-, alebo môže byť
prítomný tiež vo forme antimonitanu (H3SbO3). Organická
forma výskytu antimónu je zriedkavá, zvlášť v pitných vo
dách [21].
Koncentrácie v  prírodných  vodách  neznečistených  an
tropogénnou činnosťou sa pohybujú v desiatkách ng.l-1 a ne
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9
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Tabuľka 1 Fyzikálne a chemické vlastnosti vybraných sorpčných materiálov
Parameter

Bayoxide E33

KEMIRA CFH12

GEH

Základný materiál/ aktívna zložka

syntetický oxid železitý
s obsahom Fe2O3>70%
90,1% α-FeOOH

granulovaný hydroxid
oxid železitý FeOOH
FeOOH obsah>50%

Fe(OH)3 s obsahom
52-57% kryšt.
β-FeOOH

Popis

suchý zrnitý materiál

suchý zrnitý materiál

vlhký zrnitý materiál

Farba

jantárová

hnedá až hnedočervená

tmavohnedá

Sypná (objemová hmotnosť)

0,45 [g.cm ]

1,123 [g.cm ]

1,22-1,29 [g.cm-3]

Špecifický adsorpčný povrch

120-200 [m g ]

120 [m g ]

250-300 [m2g-1]

Pórovitosť zŕn

85 [%]

72-80 [%]

72-77 [%]

Pracovná oblasť pH

6,0-8,0

6,5-7,5

5,5-9,0

-3

2 -1

presahujú 1 µg.l-1. Prekročenie NMH (Sb = 0,005 mg.l-1) bolo
zistené napr. v lokalite Košice – okolie (Zlatá Idka, vodáren
ská nádrž Bukovec), v Nízkych Tatrách v lokalite Dúbrava
(Liptovský Mikuláš), v Spišsko-Gemerskom rudohorí (Čuč
ma, Poproč), v Malých Karpatoch (Pernek). V súčasnosti sa
len veľmi ťažko dá odlíšiť prírodné pozadie vo vodách od
antropogénneho znečistenia.

Experimentálna časť

-3

2 -1

meňov – Brdáre, Močidlo, Mošnica. Celková výdatnosť tých
to prameňov sa odhaduje na cca 30 l.s-1.
Postup úpravy vody vychádzal zo schémy:
surová voda → filtrácia a adsorpcia
(bez regenerácie a prania filtrov).
Surová voda (voda z prameňov v lokalite Dúbrava) bez
akejkoľvek predúpravy prechádzala filtračným zariadením,
pričom bola sledovaná koncentrácia antimónu v surovej
a upravenej vode na odtoku z jednotlivých filtračných kolón.
Zároveň bol sledovaný prietok vody na odtoku z každej koló
ny. Technologické skúšky boli zamerané na overenie možnos
ti využitia uvedených sorpčných materiálov v procese úpravy
vody – odstraňovanie Sb.

Cieľom práce bolo na vodnom zdroji Dúbrava porovnať
účinnosť odstraňovania antimónu z vody filtráciou použitím
sorpčných materiálov GEH, CFH12 a Bayoxide E33 (ide
o nové sorpčné materiály, ktoré sa podľa literatúry najčas
tejšie používajú pri odstraňovaní arzénu z vody). V tab.1 sú
uvedené fyzikálne a chemické vlastnosti vyššie spomenutých  
sorpčných materiálov.
Modelové zariadenie
Technologické skúšky sa uskutočnili v lokalite Dúbrava,
v zariadení Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (bývalá
Na overenie účinnosti eliminácie antimónu boli pou
chlórovňa). Do tohto objektu je privádzaná voda z troch pra žité tri adsorpčné kolóny naplnené sorpčným materiálom

Obr. 1 Vodárenský objekt v Dúbrave

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9
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Tabuľka 2 Podmienky filtrácie
Parameter
Zrnitosť [mm]

GEH

CFH12

Bayoxide E33

0,32 – 2,0

1,0 – 2,0

0,5 – 2,0

Výška filtračnej náplne [cm]

60

60

60

Objem filtračnej náplne [cm3]

1178,1

1178,1

1178,1

Hmotnosť náplne [g]

1324

1416

998

Priem. prietok kolónou [ml.min-1]

147,3

147,8

140,0

Priem. filtračná rýchlosť [m.h-1]

4,50

4,51

4,27

Celkový čas filtrácie [hod]

1174

1174

1174

8,0

7,97

8,41

10,111

10,081

9,74

8582

8557

8269

Doba zdržania v kolóne [min]
Celkový prefiltrovaný objem [m ]
3

Násobok objemu prefiltrovanej vody kolónou

Tabuľka 3 Rozbor podzemnej vody v lokalite Dúbrava
Ukazovateľ

Jednotka

pH  

SV

Ukazovateľ

Jednotka

SV

7,53

NH4

mg.l

0

vodivosť

mS.m-1

21

Fe celk.

mg.l-1

0,02

farba   

mg.l-1Pt

2

Mn  

mg.l-1

0,001

-1

zákal           

+

-1

ZF

0

Cl

mg.l

8,23

KNK4,5

mmol.l-1

2,962

NO3-

mg.l-1

5,12

ZNK8,3

mmol.l

0

SO4

mg.l

21,85

Ca+Mg

mmol.l-1

1,175

F-

mg.l-1

0,18

mg.l-1

100

CHSKMn

mg.l-1

0,42

-1

RL(105oC)

-

2-

-1

GEH, CFH12 a Bayoxide E33. Adsorpčná kolóna bola vyro
bená z hrubostenného skla, priemer kolóny bol 5,0 cm, výška
náplne 60 cm, čo predstavovalo plochu kolóny 19,635 cm2 a
objem kolóny 1178,1 cm3. Prietok vody kolónou bol orien
tovaný zhora nadol. Prietok vody bol meraný priebežne, fil
tračná rýchlosť dosahovala cca 4,5 m.h-1. Podmienky filtrácie
(priemerné hodnoty) sú uvedené v tab. 2.
Na obr. 2 je fotografia troch filtračných kolón po napl
není jednotlivými adsorpčnými materiálmi predtým, ako boli
umiestnené do objektu bývalej chlórovne – Dúbrava.

Chemický rozbor surovej vody
Na základe rozborov podzemnej vody uskutočnených
v priebehu týchto skúšok sa koncentrácie antimónu v „su
rovej vode“ pohybovali v rozmedzí 51,2 až 64,2 μg.l-1. Vo
vode sa nevyskytovali iné ťažké kovy. Rozbor surovej vody
je uvedený v tab. 3 (ide o rozbor len niektorých vybraných
ukazovateľov).

Výsledky a diskusia

Obr. 2 Filtračné zariadenie
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Na základe nameraných hodnôt boli zostrojené obr. 3 a 4.
Na obr. 3 je zobrazená závislosť koncentrácie antimónu od
času a účinnosť sledovaných sorpčných materiálov pri od
straňovaní antimónu z vody. Do obrázkov sú zahrnuté kon
centrácie antimónu surovej (SV) a prefiltrovanej vody, ako
aj medzná hodnota antimónu v pitnej vode podľa Nariadenia
vlády č. 354/2006 Zb.z. (5 µg.l-1).
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9
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Tabuľka 4  Výsledky odstraňovania antimónu z vody
Parameter
Celkový čas filtrácie [hod]
Čas filtrácie [hod] po prekročenie limitu 5 μg.l

-1

Celkové množstvo pretečenej vody [m3]
Množstvo pretečenej vody [m3] po limit 5 μg.l-1
Pomer objemu pretečenej vody k objemu náplne kolóny (po limit 5 μg.l )
-1

Záver
Vykonané technologické skúšky s podzemnou vodou
z prameňa v lokalite Dúbrava preukázali, že pomocou nových
sorpčných materiálov je možné znížiť obsah antimónu vo

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9



CFH12

Bayoxide E33

1174

1174

1174

463

312

172

10,111

10,08

9,74

4,088

2,852

1,45

3470

2421

1274

Odstraňovanie Sb
(Dúbrava 2008)
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Obr. 3 Odstraňovanie Sb z vody v závislosti od času filtrácie
Odstraňovanie Sb
(Dúbrava 2008)
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Obr. 4 Odstraňovanie Sb z vody v závislosti od objemu V prefiltrovanej
vody k objemu filtračnej náplne (V0)
Odstraňovanie Sb
(Dúbrava 2008)

Adsorpčná kapacita [ug/g]

Na obr. 4 je zobrazená účinnosť ostraňovania antimónu
z vody v závislosti od pomeru objem upravovanej vody V
k objemu kolóny V0 (bed volume).
Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať,
že sledované filtračné materiály sú vhodné na odstraňovanie
antimónu z vody, napriek tomu, že v literatúre sa odporúčajú
skôr na odstraňovanie arzénu z vody. Účinnosť odstraňovania
antimónu vyjadruje tab. 4.
V  prípade sorpčného materiálu GEH bola prekročená
hodnota 5 μg.l-1 Sb po 463 hodinách prevádzky filtračného
zariadenia. Množstvo vody, ktoré pretieklo týmto filtračným
zariadením za toto obdobie predstavuje 4,088 m3, t.j. 3470
násobok objemu náplne. Kapacita adsorpčnej náplne nebola
úplne vyčerpaná ani po pretečení 10,111 m3 vody (t.j. 8582
násobok objemu náplne).
V  prípade sorpčného materiálu CFH12 (Kemira) bola
prekročená medzná hodnota po 312 hodinách prevádzky,
množstvo vody, ktoré pretieklo filtračným zariadením za toto
časové obdobie predstavuje 2,85 m3, t.j. 2421 násobok obje
mu filtračnej náplne. Kapacita náplne nebola úplne vyčerpaná
ani po pretečení 10,081 m3 vody (t.j. 8557 násobok objemu
náplne).
V  prípade sorpčného materiálu Bayoxide E33 bola pre
kročená medzná hodnota po 172 hodinách prevádzky, pričom
množstvo vody, ktoré pretieklo daným filtračným zariadením
za toto časové obdobie predstavuje 1,50 m3, t.j. 1274 násobok
objemu filtračnej náplne. Kapacita adsorpčnej náplne bola
úplne vyčerpaná .
Pri daných prevádzkových podmienkach (priemerná
koncentrácia antimónu v surovej vode 55,64 µg.l-1, filtračná
rýchlosť 4,5 m.h-1, koncentrácia antimónu vo vode na odtoku
z filtrov do 5 µg.l-1) bolo v náplni GEH o hmotnosti 1324 g
adsorbovaných 222,16 mg antimónu, v náplni CFH12 o hmot
nosti 1416 g bolo adsorbovaných 149,71 mg antimónu a v ná
plni Bayoxide E33 o hmotnosti 998 g bolo adsorbovaných
90,77 mg antimónu. Z týchto výsledkov vyplynulo, že adsor
pčná kapacita filtračného materiálu GEH bola 167,8 µg.g-1,
v prípade filtračného materiálu CFH12 bola adsorpčná kapa
cita 105,7 µg.g-1 a v prípade Bayoxide E33 bola 90,9 µg.g-1
(obr. 5).

GEH

180

167,8

150
120

105,7
90,9

90
60
30
0

GEH

CFH12

Bayoxide E33

Obr. 5  Adsorpčná kapacita použitých adsorbentov (v μg/g)

vode na hodnoty, ktoré limituje Nariadenie vlády č.354/2006
pre pitnú vodu.
Na základe poloprevádzkových skúšok najvhodnejším
sorbentom pre odstraňovanie antimónu je GEH. V prípade  že
bude zvýšená potreba vody pre región Liptovský Mikuláš je
možné vodu z vodného zdroja Dúbrava upravovať s tým, že
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Voda v krajine
doporučujeme použiť uzavreté filtre s náplňou GEH a filtrač
nú rýchlosť 4,5 m.h-1.
Cena sorpčného materiálu GEH sa pohybuje okolo 6 €/kg.
Dá sa predpokladať, že časom jeho cena klesne, resp. bude
možné urobiť regeneráciu (desorpciu) a prevádzkové nákla
dy  sorpčnej technológie budú porovnateľné s prevádzkovými
nákladmi  napr. koagulácie.
Pri výbere úpravy vody je nutné zvážiť viacero faktorov,
ktoré môžu ovplyvniť efektívnosť odstraňovania, ale aj inves
tičné a prevádzkové náklady. Medzi rozhodujúce faktory pri
výbere účinnej technológie patria chemické vlastnosti a zlo
ženie surovej vody (obsah konkurenčných látok, pH vody),
počiatočná koncentrácia antimónu, jeho oxidačný stupeň
a požiadavky na upravenú vodu. Taktiež je dôležité zvážiť
investičné náklady zavedenia tej ktorej technológie a posúdiť
predpokladané prevádzkové náklady. Dôležitým hľadiskom
pri výbere vhodnej metódy je aj produkcia odpadu a možnosti
zneškodňovania použitého sorbentu po vyčerpaní jeho sorp
čnej kapacity na skládke (legislatíva umožňuje zneškodňo
vanie použitého sorbentu na bežnej skládke do koncentrácie
5 gramov As na kg sušiny, antimón zatiaľ nemá stanovené
koncentrácie pre zneškodňovanie na skládke), a pod.
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Brehy bez odpadu – je to naozaj vážny problém
V duchu motta tohtoročného Svetového dňa vody – Spo
ločné vody – spoločné príležitosti,  sa konala  aj štvorstranná
medzinárodná konferencia. Vyústila do podpísania dohody,
ktorá by mala zabrániť vzniku plávajúceho odpadu na to
koch.   
To, že slovenské rieky za vyšších stavov nesú na svojich
vodách obrovské množstvo odpadu vieme, čo je však horšie,
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že tomu nevieme zabrániť, hoci na to existuje platná legisla
tíva.  Zdrojom znečistenia sú väčšinou neporiadni  občania.
V niektorých obciach sa darí zabrániť čiernym skládkam na
brehoch tokov, v niektorých nie. Niektoré MOV  sa snažia
pomôcť, ale stále to nestačí. Svedčí o tom pohľad na vodné
nádrže po väčšej vode a brehy tokov, keď voda opadne.
Situácia nie je síce na Slovensku ružová, ale ešte horšia
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Zaznamenali sme

je v krajinách, ktoré ležia na tokoch pod nami. Pálčivý je
tento problém aj na rieke Tise. V snahe zabrániť šíreniu plá
vajúceho tuhého komunálneho odpadu po Tise dala maďar
ská strana podnet na zvolanie medzinárodnej konferencie
okolo okrúhleho stola, ktorá sa uskutočnila 25. marca 2009
v maďarskej Nyiregyháze, pričom hlavnou témou stretnu
tia bolo prerokovanie textu „Dohody o tuhom komunál
nom znečistení a prevencii pred znečistením cezhraničných
vôd.“
Konferencie sa zúčastnili predstavitelia ministerstva
životného prostredia, vodohospodárskych organizácií, or
gánov územnej samosprávy a úradov životného prostredia
z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Rokovalo sa
o povodí hornej Tisy, ktorá je spoločným povodím zúčast
nených strán. I keď sa rieka Tisa dotýka slovenskej hranice
približne len na dĺžke 5,5 km, štyri slovenské  rieky tvoria
jej významné prítoky. Z pravej strany je to Bodva a Slaná,
z ľavej Bodrog a Hornád, takže spolu s Ukrajinou sme po
tenciálni znečisťovatelia Tisy tak na maďarskom ako aj na
rumunskom území. To, že na znečistení máme svoj podiel,
dokazuje povodňová situácia napr. na priehrade Ružín, kto
rej nádrž bola po júlovej povodni v roku 2008 doslova pok
rytá plávajúcim odpadom.
Konferencia vychádzala zo skutočnosti, že krajiny ležia
ce v povodí hornej Tisy, sú rovnako zainteresované:
– na zachovaní prirodzeného životného prostredia v po
vodí hornej Tisy a na vytvorení príslušných podmienok
k tomuto účelu,
– na naplnení predpisov Rámcovej smernice EÚ o vode
a Dohode na ochranu rieky Dunaj, t.j. zlepšovať kvali
tu vody v celom povodí a dosiahnuť dobrý ekologický
stav,
– na formovaní názorov obyvateľstva žijúceho a hospo
dáriaceho v povodí, na rozvoji jeho environmentálneho
správania a zabezpečení podmienok udržateľného roz
voja,
– na posilnení cezhraničnej spolupráce, ako aj na získaní
európskych zdrojov k realizácii spoločných projektov
zameraných na vodné hospodárstvo a ochranu životného
prostredia.
Na záver konferencie sa vedúci zúčastnených delegácii
dohodli na spolupráci v nasledujúcich bodoch:
1. Podporovať opatrenia na zamedzenie znečistenia od
padmi:
– spoluprácou a výmenou skúseností medzi zodpovedný
mi orgánmi miestnej samosprávy, vodohospodárskymi
a environmentálnymi organizáciami na ochranu životné
ho prostredia v štyroch krajinách,
– zameraním opatrení na odstránenie odpadov zo zátopo
vého územia hornej Tisy v ich krajinách a jej prítokoch
na zamedzenie ďalšieho nelegálneho ukladania odpa
dov,
– hľadaním možností na prevenciu pred rozšírením  komu
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nálneho odpadu cez hranice všetkými dostupnými pros
triedkami,
– stimulovaním miestnej samosprávy k prevencii pred
zriaďovaním nelegálnych skládok odpadu,
2. Podporovaní implementácie projektov a investícii slú
žiacich spoločným záujmom:
– vypracovaním spoločných projektov s cieľom imple
mentovať ustanovenia uvedené pod bodom č.1.
– spoluprácou so Skupinou ICPDR  pre rieku Tisa, regi
onálnym projektom UNDP/GEF pre Tisu a s ostatnými
partnermi, ktorí sú ochotní finančne podporiť vyriešenie
problému,
– zmapovaním a využívaní výziev na predkladanie pro
jektov k dostupným finančným mechanizmom EÚ (napr.
dvoj – a štvorstranné programy INTERREG, programy
územnej / medzinárodnej  spolupráce).
V  záujme naplnenia programu spolupráce vypracujú
zainteresované strany systém a harmonogram realizácie
v rámci jednotlivých bilaterálnych komisií, národný právny
rámec a rozpočty v rámci bilaterálnych komisií pre hraničné
vody.
Bilaterálne komisie pre hraničné vody budú ročne vy
hodnocovať realizáciu   programu spolupráce a vládni spl
nomocnenci štyroch štátov sa o tom budú vzájomne infor
movať.
Za zúčastnené krajiny dohodu podpísali:
Lászlo Kóthay, štátny sekretár Ministerstva vôd a život
ného prostredia Maďarskej republiky; Dan Cărlan, štátny
sekretár Ministerstva životného prostredia Rumunska, Oľga
Sršňová, generálne riaditeľka sekcie vôd a energeických
zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej re
publiky a Volodimire Chipak, oficiálny delegát Štátneho ko
mitétu vodného hospodárstva Ukrajiny.
Rozumná dohoda je podpísaná, teraz je tu otázka, ako
na to. Jedno je však isté, bez záujmu obcí   riešiť problém
sa nepohneme, rovnako ako bez nekompromisnej kontroly.
Správca povodia potrebuje k riešeniu jasné kompetencie
a samozrejme finančné prostriedky. Nebolo by pritom správ
ne zabúdať, koľko nás každoročne stojí vyčistenie vodných
nádrží a tokov. Tam sú skryté finančné prostriedky pre rieč
nu a stráž v povodí.  Aj Recyklačný fond by mal prehodnotiť
svoju dotačnú politiku pre obce. Jedna vec je vyseparovaný
odpad, druhá čierne skládky v katastri obce.
Špecifickým a ťažko riešiteľným problémom sú rómske
osady na brehoch tokov, to bude naozaj tvrdý oriešok. Ale
keď vieme stimulovať Rómov k tomu, aby šli voliť, treba
nájsť i spôsob stimulácie, aby ich odpad nekončil v toku.  
Čistota krajiny Slovenska je skutočne vecou každého jej
obyvateľa a tým aj našou spoločnosťou vizitkou – pokúsme
sa ju zlepšiť.
Na základe Záverov z konferencie spracoval
Ing. Ján Lichý, CSc,,
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
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Z vodohospodárskej histórie

Vodárenská nádrž Málinec – 15 rokov prevádzky
Ing. Marta Bakaljarová
SVP, š.p. odštepný závod Banská Bystrica

Perspektívy rozvoja veľkého územného celku zahrňujúceho
dnes okresy Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota boli úzko spojené s nutnosťou zabezpečenia pitnej vody v dostatočnej kvalite
a množstve, ktorá bola riešená výstavbou vodárenskej nádrže
Málinec, budovaná v rokoch 1989 – 1993. V decembri 2008
sme si pripomenuli jej pätnáste výročie prevádzky.
Vodárenská nádrž Málinec bola budovaná v rokoch 1989
až 1993. Projekt vodnej stavby vypracoval Hydroconzult, š.p.
Bratislava, generálnym dodávateľom stavby bol Váhostav, a.s.
Žilina, stavebný závod 03 Liptovský Hrádok. Dodávateľ techno
lógie ČKD Blansko a ELM Bratislava. Priamym investorom bola
Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava. Užívateľ vodárenskej
nádrže Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ  Banská
Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota.
Vodná stavba VN Málinec je vybudovaná na toku Ipeľ v r.
km 179,80. Nachádza sa cca 2 km severozápadne od obce Máli
nec, okres Poltár. (obr. 1 – letecká snímka)
Hlavným účelom vodnej stavby je:
a) Zabezpečenie pitnej vody pre stredoslovenskú vodárenskú
sústavu v množstve Qmax = 560 l.s-1, Qpriem. = 450 l.s-1.
b) Transformácia povodňovej vlny v nádrži
Účinok neovládateľného retenčného priestoru nádrže v roz
pätí kót 345,50 ~ 346,50 m n.m./objem 1 507 939 m3 /sa pre
javí znížením prietokov Q100 =  62 m3s-1  na Q100 = 55,7 m3s-1,
Q1000 = 85 m3s-1 na Q1000 = 77,8 m3s-1
c) Zabezpečenie minimálneho zostatkového prietoku toku
Ipeľ pod nádržou Q355 = 0,083 m3s-1
d) Využitie hydroenergetického potenciálu odoberanej vody
VN malými vodnými elektrárňami :
– MVE I. využíva potenciál vody minimálneho zostatkové
ho prietoku do Qmax = 0,083 m3s-1
– MVE  II. je vybudovaná v priestore ZFO a energeticky
využíva nadbytočné prietoky, ktoré boli doteraz nevyuží
vané a boli vypúšťané do toku
– MVE III. je vybudovaná na prívodnom potrubí a energe
ticky spracováva prietoky do úpravne vody
Vyrobená elektrická energia kryje vlastnú spotrebu  VN,
prebytky sú dodávané do rozvodnej siete SE a.s
e) Chov rýb účelovým rybárstvom s cieľom zvyšovania kva
lity vody cez biologický systém nádrže
Situačná schéma:
Vlastný priehradný profil je vybudovaný   v širokej údolnej
nive rieky Ipeľ v r. km 179,80, šírka údolnej nivy je cca 300 m,
ľavý svah údolia je strmší so sklonom 20~22 0 a pravý svah má
sklon miernejší 10-12 0. Priehrada dosahuje nad terénom výšku
48,5 m, dlhá je 684,5 m. Plocha nádrže je 84,005 km2. V záto
pe na ľavej strane je umiestnený šachtový priepad. Prevádzková
budova je umiestnená nad priehradným telesom na pravej strane
údolia.
Geografická poloha povodia vodárenskej nádrže sa nachádza
v nadmorskej výške300 – 350 m.n. m. Podľa dlhodobých pozo
rovaní oblasť s priemerným úhrnom atmosferických zrážok 747
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mm patrí k k mierne vlhkým miestam na Slovensku.
Geologické pomery: Územie patrí orograficky k Slovenské
mu rudohoriu, a to k jeho južnej časti, tzv. Veporskému rudoho
riu, na rozhraní celku Stolické vrchy, podcelku Málinské vrchy,
časti Ipeľská brázda a celku Cinobanské predhorie, časti Málin
ská brázda. Hornú časť povodia tvoria granodiority až kremité
diority, biotitické a dvojsľudné pararuly. Neogénne sedimenty sú
zastúpené tmavosivými ílmi, pieskami a štrkmi.
Územie je budované veporským kryštalinikom v oblasti Ko
hútskeho pásma. Je zastúpené komplexom metamorfovaných
kryštalických hornín.

Konštrukčné riešenie a opis objektov
Hrádza: heterogénna, kamenitá, so stredovým hlineným tesnením.
Tvar osi hrádze
priamy
Výška hrádze od terénu ku korune hrádze
48,50 m
Výška hrádze nad základovou škárou
tesnenia v údolnej nive
55,30 m
Dĺžka hrádze v korune
648,50 m
Šírka hrádze v korune
7,00 m
Šírka založenia v údolnej nive
218,30 m
Sklon hrádze na návodnej strane
1 : 2 (priemerný)
Sklon svahu na vzdušnej strane
1 : 1,6 (priemerný)
Návodný svah je rozdelený
4 lavičkami o šírke 3,50 m
Opevnenie návodného svahu
kamennou obrovnávkou
hr. 80 cm
Opevnenie vzdušného svahu
kamennou obrovnávkou
hr. 50 cm
Kóta koruny hrádze
348,50 m n.m.
Kóta dna
303,00 m n.m.

Teleso hrádze: je členené na tri časti, návodná stabilizačná,
stredná tesniaca a vzdušná stabilizačná. Tesniace jadro má vrch
nú časť 1,0 m pod korunou hrádze, šírky 6,0 m. Od tejto úrovne
sa rozširuje pravidelne v sklone 5 : 1,max.šírka v základovej šká
re je cca 26 m. Od oboch stabilizačných častí je oddelená dvojvr
stvovým filtrom hr. 2 x 1,50 n a prechodovou vrstvou o šírke 3,0
m. Odvodnenie telesa hrádze je riešená drenážnou sústavou
Funkčný objekt: je založený pri ľavej strane údolia pred ná
vodnou pätou hrádze. Objekt združuje dnové výpuste, šachtový
priepad, odbery pre úpravňu vody a MVE II. Funkčný objekt je
vežového typu s masívnou spodnou časťou.
Hlavné parametre nádrže
Rozdelenie priestoru
nádrže

od kóty –
po kótu

  objem

zatopená
plocha

[ m n.m. ]

[ mil.m3 ]

[ m2 ]

Priestor stáleho nadržania

303,00 – 315,00

1,404 779

227 740

Zásobný priestor

315,00 – 345,50

22,984 605

1 445 582

Neovládateľný retenčný
priestor

345,50 – 346,50

1,473 520

1 501 200

Celkový objem nádrže

23,862 904
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Veda, technika, technológia
Dve dnové výpuste sú tvorené oceľovým potrubím 2 x Js  
1200 mm prechádzajú strojovňou dnových výpustov a zaúsťu
jú do kolena šachtového priepadu. V úseku strojovne má každé
potrubie dva prevádzkové uzávery a to návodný klapkový a vý
tokový kužeľový. Na pravú výpust je napojené potrubie MVE .
Kapacita dnových výpustov je závislá na úrovni hladiny v nádrži
a môže pri maximálnej prevádzkovej hladine dosiahnuť až Q =
2 x 19,4 m3/s-1
Śachtový preliv tvaru neúplného kruhu o polomere r = 8,54
m, s dĺžkou prepadovej hrany 42 m  Šachtový priepad prechádza
kolenom (R = 12,7 m) do odvádzača obdľžnikového profilu 4,5
x 4, 0 m v dĺžke 170 m, na vzdušnú stranu hrádze a vyúsťuje do
vývaru. Šachtový priepad prevedie dvojnásobok nádržou trans
formovaného tisícročného prietoku 2 x Q1000 = 155,60 m3/s-1, pri
výške prepadového lúča 1,59 m.
Vodárenské odbery sú navrhnuté v štyroch úrovniach, z kto
rých jeden je pod kótou minimálnej prevádzkovej hladiny. Od
berné otvory o svetlosti 1,4 x 1,45 m a sú opatrené hrablicami.
Pre prípad poruchy, alebo revízie vodárenského odberu je možné
vtokový odber zahradiť jednou z troch tabúľ provizórneho hra
denia dnových výpustov
Odpadná chodba s vývarom: slúži na odvedenie vody zo ZFO
je dĺžky 170m, výšky 4,0 m a šírky 4,5 m.
Komunikačná chodba zaisťuje prístup do vežovej časti ob
jektu a je v nej umiestnené prívodné potrubie pre odber vody do
úpravne a potrubie pre MVE. Komunikačná chodba má rozmery
3,25 x 2,75 m
Injekčná chodba: je vybudovaná v osi hrádze a slúžila pre
vybudovanie tesniacej injekčnej trojradovej clony. Pozostáva zo
45 –tich blokov, pre prevádzku stavby slúži táto chodba ako kon
trolná , nachádzajú sa v nej zariadenia na meranie a pozorovanie
a kontrolu bezpečnosti VS. V bloku č. 23 sa nachádza čerpacia
šachta priesakových vôd. Spojovacia chodba zabezpečuje spoje
nie medzi injekčnou a komunikačnou chodbou.
Injekčná clona: Do podložia je tesnenie hrádze napojené in
jekčnou clonou, vybudovanou z injekčnej chodby. Konštrukcia
injekčnej clony je nasledovná:
– do hĺbky 11,0 – 14,0 m je inj. clona trojradová
– stredná rada inj. vrtov je do hĺbky 20,0 – 40,0 m
– medzi krajnými radmi inj. vrtov, vzdušnej a návodnej strany
sú pripojovacie inj. vrty v celom rozsahu inj. chodby dlhé
5,0 m
– pozdĺžna rozteč všetkých inj. vrtov t. j. pripojovacích, kraj
ných na vzdušnej a návodnej  strane a stredného radu 2,0 m
Postup výstavby
Výstavba priehrady začala v apríli 1989, jej dodávateľ bol
Váhostav Žilina, stavebný závod 03 Liptovský Hrádok.
V  údolnej nive bola stabilizačná časť založená na povrchu
štrkov (po odstránení pokryvných hlinitých naplavenín mocnosti
0,8 – 1,0 m) bez prechodovej vrstvy. Na ľavom svahu stabilizač
ná časť bola založená na hlinitokamenitých sutiach na ktorú sa
nasypala prechodová vrstva 0,6 m. Podobne na pravom svahu,
po odstránení humusovej vrstvy bola stabilizačná časť založená
na povrchu delúvií s prechodovou vrstvou mocnosti 0,6 m, pri
čom na vzdušnej strane na základe odporúčania doplňujúceho
ig. prieskumu sa založila v hĺbke 3 – 5 m, po odstránení tých
zemín, ktoré boli sýtené skrytým prestupom podzemných vôd
v poruchovej oblasti. Stabilizovaný zosuv ešte pred započatím
výkopových prác na pravej strane bol odvodnený systémom 16tich vodorovných vrtov priemeru 89 mm, dĺžky celkom 1 410
m, vyústených do žb. vyústného objektu. Každý horizontálny
vrt je ukončený piatymi zvislými vrtmi priemeru 168 mm, hĺbky
16 – 17,5 m. Naviac, oblasť stabilizovaného zosuvu sa prisypala
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Obr. 1. Letecká snímka

Obr. 2. Vzorový priečny profil

lavicou v rozsahu cca 28 000 m3 kamenitého materiálu s precho
dovou vrstvou.
Pred začatím vlastného sypania telesa hrádze boli vykonané
zhutňovacie skúšky jednotlivých materiálov. Jedným z dôleži
tých faktorov, ovplyvňujúcich ekonomiku stavby bola blízkosť
zdrojov materiálov. Zdroj stabilizačnej časti – kameňolom sa na
chádzal 500 – 700 m od hrádze. Zemník hlín 2,0 km od hrádze.
Zdroje pre dvojvrstvový filter sa našli vo vzdialenosti 35 – 40
km.  (obr. č. 3  a č. 4)
Výstavba priehrady bola ukončená v decembri 1993 postupným odevzdávaným dokončených fakturačních celkov.
Skúsenosti z prevádzky
Overovacia prevádzka
Plnenie nádrže bolo zahájené 21. januára 1994 v súlade s Do
časným manipulačným poriadkom vodnej stavby. Na zrážky bo
haté zimné a jarné obdobie roku 1994 umožnilo plniť nádrž bez
problémov . Minimálna prevádzková hladina na kóte 315,00 m.
n.m. bola v nádrži dosiahnutá už začiatkom apríla 1994. Aj nap
riek nízkym zrážkam v letnom období v auguste 1994 dosiahla
hladina v nádrži kótu 327,85 m n.m. V tomto období bol odstave
ný z prevádzky provizórny odberný objekt a následne bol zahá
jený odber vody z druhého horizontu ZFO. Od augusta 1994 do
konca februára 1995 pokračovalo plnenie nádrže a dňa 2.6.1995
bola dosiahnutá maximálna prevádzková hladina..
Prevádzka vodnej stavby sa v roku 1994 vykonávala pomer
ne sťažených podmienkach, nakoľko dodávateľ postupne od
straňoval závady na hrádzovom telese, ZFO a injekčnej chodbe.
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Z vodohospodárskej histórie
zhodnotenia na základe ktorých boli namerané hodnoty na mer
ných zariadeniach prevažne v očakávaných hodnotách, okrem
vyšších hodnôt vztlakov v niektorých blokoch injekčnej štôlne,
ktoré poukazovali na nižšiu účinnosť injekčnej clony. Vzhľadom
na nepriaznivý vývoj vztlakov a pretrvávajúcu nízku účinnosť
injekčnej clony bola skúšobná prevádzka predĺžená do konca
roku 1998. V priebehu roka 1998 sa hodnoty vztlakov v jednotli
vých vztlakomerných vrtoch ustálili. Od januára 1999 je vodná
stavba VN Málinec v trvalej prevádzke.( obr.č.5-)
Obdobie trvalej prevádzky 1999 – 2008
Trvalá prevádzka vodnej stavby prebiehal v súlade s mani
pulačným poriadkom vodnej stavby. Všetky pozorovania a me
rania vyhodnocoval Vodohospodárska výstavba, š.p. odbor TBD
a špeciálnych meraní Bratislava na základe ktorého neboli zazna
menané také skutočnosti, ktoré by ohrozovali bezpečnosť vodnej
stavby.
• Deformačné merania preukázali, že prevažná časť konsolidá
cie hrádze prebehla ešte počas overovacej prevádzky rokov
1996 až 1997, od toho času pokračuje plynule, konsolidácia
výškových pomerov pokročila, ale ich ustálenie ešte nenasta
lo.
• Priesakové pomery v telese a podloží hrádze sú ustálené,
primerane reagujú na manipuláciu s hladinou vody v nádrži,
resp. na povrchovú svahovú vodu ( vrty v zaviazaniach hrá
dze )
• Vztlakové pomery v podloží hrádze pred a za injekčnou clo
nou sa ustálili po prvom napustení nádrže a odvtedy sú pod
statne vyrovnané. K prekročeniu, resp. dosiahnutiu medzných
hodnôt , ku ktorým došlo, nie sú takého charakteru, ktoré by
si vyžadovali zavedenie mimoriadnych opatrení.
• Pórové tlaky v hlinitom tesniacom jadre sa taktiež ustálili
v období overovacej prevádzky ( 1994 – 1995) , v súčasnosti
nedochádza k zmene tlakových pomeroch v tesniacom jadre.
Snímače na návodnej strane tesniaceho jadra registrujú úro
veň depresnej krivky v telese hrádze.
Záver

Aj keď sa prevádzka vodnej stavby v roku 1995 vykonávala už
v lepších podmienkach predsa sa v marci 1995 vyskytli prob
lémy pri vykonávaní mokrých skúšok funkčnosti provizórnych
hradení a hlavných dnových uzáverov pri 38 metrovej výške
hladiny. Skúšky sprevádzalo nerovnomerné rozpätie vodiacich
líšt osadených , ktoré v železobetónovom bloku ZFO spôsobo
vali vypadávanie zdvíhacej traverzy. Ukázala sa nespoľahlivosť
zaisťovacej páky klady mostového žeriava. Tieto problémy boli
doriešené až priamym mechanickým zásahom počas mokrých
skúšok. V  priebehu roka 1995 bola väčšina problémov , ktoré
vyplývali z riadiaceho systému vodnej stavby odstránená
Z hľadiska TBD je VN Málinec zaradená do prvej kategórie.
Pre spoľahlivú funkciu bezpečnosti vodnej stavby boli sledova
né parametre podľa spracovaného programu. Počas overovacej
prevádzky 1994 – 1997 boli prevedené predpísané merania a ich
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Prevádzkovateľ vodnej stavby v priebehu prevádzkovania
vodnej stavby operatívne odstraňuje závady, ktoré vzniknú na
objektoch vodnej stavby. Dlhodobejším problémom je sanácia
priesakov v injekčnej chodbe, nakoľko táto bola budovaná so
strateným debnením, ktoré už od ukončenia výstavby spôsobo
valo a spôsobuje obtiažne až nemožné odstraňovanie zdrojov
priesakovej vody. Nakoľko zdroje priesakov nie je možné s is
totou identifikovať aj v budúcom období si sanačné práce budú
vyžadovať vynaloženie značných finančných prostriedkov.
V  zvere možno konštatovať, že vodárenská nádrž Málinec
počas svojej päťnásťročnej prevádzky potvrdila svoje opodstat
nenie. Vodná stavba zabezpečuje všetky stanovené účely a fun
kcie. Aj napriek menším problémom, môžeme vodnú stavbu
hodnotiť mimoriadne pozitívne za čo patrí vďaka všetkým, ktorí
sa na odstraňovaní porúch s väčšou, či menšou mierou podielali
a budú podielať.
Literatúra:
1.
2.
3.
4.
5.

MP VN Málinec. OZ B. Bystrica, marec 2005
Vyjadrenie GP ku kvalite zabudovaných materiálov, november 1993
SES z overovacej prevádzky VN Málinec, VV, š.p. Bratislava, september
1999
SES počas trvalej prevádzky za r. 1999 – 2003, VV, š.p. Bratislava, október 2004
Prevádzka technologických zariadení , Správa PHI, Lučenec, 1998
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Implementácia prvkov vibračnej diagnostiky
do systému prevádzky malých vodných elektrární
Ing. Pavel Adamčík1, Ing. Jaromír Murčinko2, PhD., Ing. Roman STRAKA3
1

Technická Diagnostika, s.r.o., Prešov, 2TU Košice FVT Prešov, 3Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava

Úvod
V súčasnej dobe sa výrazne podporuje využitie obnoviteľ
ných zdrojov energie, a to najmä v oblasti využitia tzv. vod
nej energie. Tento zámer je na Slovensku viditeľný hlavne pri
výstavbe malých vodných elektrární (MVE). Dôvodom tohto
vývoja, t.j. využitia vodnej energie, je nadpriemerný hyd
roenergetický potenciál našich vodných tokov v porovnaní
s inými využívanými energetickými zdrojmi. Uvedenú sku
točnosť môžeme potvrdiť nasledovnými faktami, ako sú:
– trvalý zdroj energie,
– čistý zdroj energie,
– vlastný zdroj energie,
– bez veľkých investičných a prevádzkových nákladov,
– nenáročnosť na obsluhu, čo sa týka počtu zamestnancov.
Malé vodné elektrárne v súčasnosti tvoria najpočetnejšiu
skupinu v skupine vodných elektrární. Z  hľadiska technic
kej realizácie nepatria medzi náročné stavby a nemajú veľký
vplyv na životné prostredie, t.j. neovplyvňujú svoje okolie
ako veľké vodné elektrárne, ktoré potrebujú dostatočne veľkú
vodnú nádrž – objem vody. MVE môžu byť aj súčasťou veľ
kých vodných elektrárni (VVE), a to v systéme prečerpáva
cích staníc, vedľajších výpustov, výtokov a atď.
Z pohľadu investícií do výstavby a technickej realizácie
sa MVE javia ako zdravé investičné zámery, ktoré sú schopné
vo veľmi krátkej dobe prinášať investorom finančný efekt. To
v skutočnosti znamená, že MVE  sa vyznačujú niekoľkoná
sobne dlhšou dobou ekonomickej životnosti, ako je doba ná
vratnosti finančných prostriedkov investovaných do samotnej
realizácie. Najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú roz
hodnutie investovať  je stredná hodnota prietoku zdroja a ak
tívny spád. Uvedené faktory majú zásadný význam pre tzv.
inštalovaný výkon MVE, od ktorého sa odvíja ekonomická
bilancia investičného zámeru.

1 Technická prevádzka MVE
MVE  delíme podľa príslušných noriem podľa celkového
dosahovaného výkonu do štyroch skupín podľa tabuľky 1. [1]

Ďalej môžeme MVE deliť podľa:
jednotkového výkonu strojovej sústavy,
získaného spádu,
charakteru pracovného režimu,
umiestnenia stroja,
technického usporiadania stroja.
Rozhodujúcimi technologickými zariadeniami sú:
• generátor -  spolu s budiacou súpravou napájanou z po
mocného alternátora sa nachádza na osi sústrojenstva,
• turbína - je spojená s generátorom pevnou prírubou a spoj
kou.
Voda v turbíne preteká rozvádzacím kolesom (dýzou) do
obežného kolesa, ktoré sa pôsobením vody otáča a odovzdáva
energiu hriadeľu. Vodné turbíny sú lopatkové vodné motory,
ktoré menia energiu vody na mechanickú prácu na hriadeli.
Napríklad na spoločnom hriadeli so synchrónnym generáto
rom vo vodnej elektrárni. Turbína sa skladá z rozvádzacie
ho zariadenia (rozvádzacieho kolesa, dýzy), ktoré usmerňuje
prietok vody a z obežného kolesa, ktoré vode odoberá ener
giu.
MVE sa vyznačujú na rozdiel od VVE značnou dynami
kou prevádzky, ktorá vyplýva z charakteru diela, ktoré nemá
tzv. zbernú vodnú nádrž, ktorá eliminuje nepriaznivé prevádz
kové stavy vyvodené od vodného toku. Tento fakt je veľmi
dôležitý z hľadiska prevádzky MVE, resp. jej kontroly v pra
covnom režime. Uvedená skutočnosť je dôležitá aj z pohľadu
ochrany investícií, pred nežiaducim stavom, ako je odstávku
MVE, čo v konečnom dôsledku znamená zastavenie finan
čného zhodnotenia diela, resp. strata schopnosti splácať úver.
Na obrázku 1 je základná schéma technickej sústavy MVE,
ktorý pozostáva z turbíny, prevodovky, generátora a červená
čiara nám naznačuje hlavný energetický tok.
–
–
–
–
–

1.1 Diagnostika a meranie vybraných uzlov MVE
Podľa obrázku 1 môžeme v zjednodušenej forme analyzo
vať hlavný energetický tok MVE, t.j. môžeme posúdiť, ktoré
uzly v technickej sústave sú najviac namáhané dynamický

Tabuľka 1
Skupiny MVE

Výkon MVE v kW

1a

nad 1000

1b

nad 500 do 1000

2

nad 100 do 500

3

nad 35 do 100

4

do 23
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Obr. 1 Technická sústava MVE
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mi účinkami. Ako sme už uviedli prevádzka MVE  je znač
ne dynamická, z tohto dôvodu je veľmi žiaduce predchádzať
kolíznym, resp. havarijným stavom, a to účinným meraním
vybraných veličín na vybraných uzloch technickej sústavy.
Vychádzajúc z princípu prenosu mechanickej energie medzi
vodou – turbínou a následne medzi turbínou – prevodovkou
– generátorom sú určitým prejavom prenášanej energie aj vib
rácie.
Základným cieľom monitorovania vibrácií rotujúcich
strojov je poskytnutie informácie o prevádzkovom a technic
kom stave strojného zariadenia za účelom:
– zabezpečenia strategického plánovania a riadenia údržby
a opráv, s dôrazom na zavedenie preventívnych  a proak
tivných metód údržby,
– minimalizácie alebo úplného odstránenia neplánovaných
prestojov z dôvodu opravy, poruchy strojných uzlov (lo
žiská, ozubenie, spojka, mechanické uvoľnenie, vôle
a pod.),
– optimalizácie režimov prevádzky turbíny, nastavenie väz
by RK - OK z hľadiska zníženia dynamického namáhania
uzlov,
– zvýšenia životnosti stroja, lepšie využitie potenciálu kľú
čových strojných dielov sústroja turbína – generátor.
Vibračná diagnostika využíva ako diagnostický parameter
vibrácie, ktoré sú zapríčinené dynamickým namáhaním stro
ja. Práve tento diagnostický parameter dáva informáciu k ur
čeniu objektívneho technického stavu rotujúcich strojov.
Kmitavý pohyb je sprievodným javom v pracovnom reži
me každého uzlu MVE, t.j. kmitanie je sprievodným javom
prevádzkovania celej technickej sústavy MVE.
Z hľadiska fyzikálnej podstaty sa môžu v technologickom
procese, resp. sústave, vyskytovať tieto druhy kmitov:
– vlastné kmity,
– vynútené kmity,
– samobudené kmity.

Používané meracie metódy:
1. Meracia metóda Velocity – ide o metódu merania rýchlos
ti vibrácií v nízkofrekvenčnej oblasti do 1 kHz. Namerané
hodnoty sa posudzujú v zmysle odporúčania normy STN 
ISO 10816-3, v ktorej sú stanovené limity rýchlosti vibrá
cií. Na obrázku 2 je grafické zobrazenie uvedenej normy.
2. Meracia metóda Acceleration, Enveloping Acceleration –
ide o metódu merania zrýchlenia vibrácií vo vysokofrek
venčnej oblasti do 10 – 20 kHz. Pomocou tejto metódy
posudzujeme hlavne stav valivých ložísk a zubových pre
vodov.
3. Pre trendovú analýzu sa vyhodnocujú celkové (sumačné)
hodnoty  jednotlivých meracích  metód. V prípade ziste
nia zmeny stavu alebo poškodenia uzlov a pre pokročilú  
analýzu sa vyhodnocujú   FFT  spektrá a TIME  záznamy
vibračného signálu.
V  tabuľke príslušnej normy je odporúčanie pre nastave
nie poplachových úrovní alarmov (celkové hodnoty vibrácii
pre metódu Velocity (rýchlosť chvenia) v meranej frekvenč
nej oblasti). Na základe uvedeného odporúčania je možné pre
merané rotačné zariadenia stanoviť základnú úroveň alarmov
nasledovne: Alarm1 – A1 – výstraha – 4,5 mm/s, Alarm2 –
A2 – nebezpečenstvo – 7,1 mm/s.
Uvedené limity je možné korigovať s ohľadom na:
– odporúčanie výrobcov jednotlivých strojov, konštrukčné
prevedenie skupín,
– dlhodobé časové trendy, opakované merania, porovnanie
s referenčným stavom (nové zariadenie, po oprave),
– aktuálne prevádzkové podmienky počas merania, hlavne
výkon turbíny.

2 Meranie vibrácií a posúdenie stavu –
praktický príklad
Ukážka trendového merania vibrácii pre typické poškode
nia strojových uzlov v technickej sústave MVE
1. Poškodené valivé ložisko typ 22224.
2. Poškodený zubový pastorok, kužeľové súkolesie.
Použitá meracia sústava
Microlog GX-M. Namerané údaje sú archivované a boli
analyzované pomocou SW prostredia SKF Aptitude Analyst.
Merania (zber dát) boli pre všetky merané miesta uskutočnené
v troch kolmých smeroch (horizontálny, vertikálny, axiálny)
Zvolené meracie metódy
Velocity, mm/s, rms, 2 – 1000 Hz
Acceleration, g, peak, 2 - 6 400 Hz, FFT + Time
Enveloping Acc, gE, peak, 50 - 1 000 Hz, FFT + Time
Enveloping Acc, gE, peak, 500 - 10 000 Hz, FFT + Time
Meranie – júl 2006
Meranie Enveloping Acceleration (Eg, PtP, 0,5 – 10 kHz),
obrázok 3. FFT spektrum, meranie pred poškodením ložiska,
vyhovujúci prevádzkový stav.

Obr. 2. Grafické zobrazenie normy STN ISO 108 16-3
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Meranie – november 2006
Trendové meranie sumačnej (celkovej) hodnoty vyso
kofrekvenčných vibrácii, Enveloping Acceleration (Eg, PtP,
0.5 – 10 kHz),  obrázok 4. Posledné meranie ukázalo nárast
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Obr. 3 FFT Spektrum

Obr. 4 Trendový graf

sumačnej hodnoty vibrácií, tesne nad doporučenú hranicu
Alarm 1 – výstraha.
Meranie Enveloping Acceleration (Eg, PtP, 0,5 – 10 kHz),  
obrázok 5 a 6.
Frekvencia 181,5 Hz a násobky ukazujú úvodné poškode
né ložisko 22224 – vnútorný krúžok.  Stroj bol naďalej pre
vádzkovaný s výhradou plánovania opravy – výmeny ložiska.
Čakalo sa na ďalšie zhoršenie stavu a výraznejšie poškodenie
ložiska.
Meranie – august 2007
Meranie a posúdenie po ďalších deviatich mesiacoch pre
vádzky stroja. Ukázalo sa   ďalšie   zhoršenie stavu ložiska
22224, nárast celkovej hodnoty vysokofrekvenčných vibrá
cii. Frekvencie zodpovedajú únavovému poškodeniu obež
ných dráh aj valivých teliesok aj vnútorného krúžku ložiska.
Ide o nevyhovujúci prevádzkový stav meraného uzla. Bolo
doporučené  odstavenie stroja a oprava – výmena ložiska. Na
obrázku 7 je trendový graf, ktorý zobrazuje uvedený stav.
Následne bolo v septembri 2007 uskutočnené meranie
a posúdený stav uzlov po oprave. Stav vibrácií sa dostal na
„pôvodnú“ úroveň, ktorá bola typická pre chod stroja bez po
škodenia (trend na obrázku 7).
Ukážka únavového poškodenia (pitting)   obežných dráh
ložiskového krúžku a  teliesok je zobrazená na obrázkoch 8 a
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9. Poškodenie ložiskových súčiastok zodpovedá nameraným
frekvenciám v FFT  spektrách – výpočtu očakávaných frek
vencií.
Meranie - apríl 2008
Ukážka poškodenia zubového prevodu – pastorok kuže
ľového súkolesia. Pitting na boku zuba. Vykonaná oprava
– výmena ozubenia. Trendové hodnoty vibrácii po oprave
ukazujú vyhovujúci stav záberu zubov. Na obrázku 10 je
znázornený trendový graf a poškodenie zubov kužeľového
pastorka v prevodovke. V prípade, že by sme o danom stave
nemali informáciu, mohlo by to viesť k úplnému poškodeniu
– vylomeniu zuba. Je potrebné uviesť, že výmena ozubenia,
pokiaľ majiteľ nemá na sklade aspoň náhradné výkovky ko
lies a pastorkov, môže trvať 6 – 9 mesiacov. Počas uvedenej
doby je potrebné vyrobiť výkovky zo špeciálneho materiálu,
potom nasledovne vyrobiť ozubenie, dopraviť a namontovať
do prevodovky. Počas celého obdobia výroby a výmeny sú
kolesia MVE nepracuje, alebo je prevádzkovaná pri výrazne
zníženom výkone – zaťažení (30 – 50%). V tomto období teda
nie je žiaden očakávaný finančný príjem z prevádzky diela.
Pokiaľ sme príčinu havárie neodstránili, tak potom aj po opä
tovnom spustení sa stav havárie zopakuje, čo už môže byť pre
majiteľa MVE likvidačný stav.
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Obr. 5 a 6  FFT spektrum a TIME záznam – poškodené ložisko

Obr. 7 Trendový graf – sumačné hodnoty pred a po oprave (výmene ložiska)

Záver
Na praktickom príklade sme ukázali reálne diagnostické
merania vibrácii a posúdenie prevádzkového stavu rotačných
strojov v technickej sústave MVE, turbína – prevodovka – ge
nerátor. Po vykonaní opráv a výmene poškodených dielov na
predmetnej sústave, všetky meracie miesta a použité metódy
20

merania ukazujú hodnoty vibrácií pod úroveň odporúčania
Alarm1 - výstraha a dobrý prevádzkový stav stroja.
Z uvedeného vyplýva, že diagnostika systémov MVE je
nevyhnutná z dôvodu plynulosti chodu sústavy, ktorá je znač
ne dynamicky namáhaná. Existujú dva prístupy, ktoré umož
ňujú implementovať diagnostický systém (DG) do prevádzky
MVE, a to:
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Obr. 8 Poškodený ložiskový krúžok

Obr. 9 Poškodené valivé telieska

Obr. 10 Trendový graf a poškodené zuby kužeľového pastorku

– až po vzniku problému, pri zistení poškodenia a následné
ho odstraňovania poruchy,
– pri montáži jednotlivých uzlov MVE  v procese výro
by, osadenia a uvedenia do prevádzky, sledovania sta
vu stroja od začiatku,   zavedenie proaktívneho prístupu
a predchádzanie predčasného výpadku a poškodzovaniu
kľúčových strojových uzlov.
V  prvom prípade sa majiteľ MVE  nevyhne možným fi
nančným stratám, ktoré   ovplyvnia ekonomiku prevádzky,
kvôli odstávke, ale aj v tomto prípade je nutné diagnostiku
osadiť v systéme, radšej neskoro ako nikdy.
V druhom prípade, už pri  investičnom zámere je potreb
né myslieť na diagnostiku systémov v MVE, kde je potrebná
konzultácia medzi dodávateľom komponentov MVE a diag
nostickou spoločnosťou, ktorí si vzájomne odkonzultujú spô
sob a miesta merania v systéme MVE. Tento spôsob je po
trebné odporúčať aj pre finančné spoločnosti, ktoré investujú
do podobných projektov, kvôli ochrane a rýchlej návratnosti
svojich investícií na jednej strane a spoľahlivosti prevádzky
na druhej strane.
Pre budúcich majiteľov MVE je potrebné uviesť, že pomer
medzi investíciou do systému MVE a investíciou do diagnos
tického systému je tak priaznivý v prospech DG , že pri prvej
havárií a následnej odstávke MVE  (napríklad na niekoľko
týždňov – mesiacov) sú náklady na diagnostický systém späť.
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Uvedené DG môžu pracovať v rôznych režimoch s výstupom
na domáci počítač alebo mobil majiteľa MVE, čo umožňuje
tzv. on-line systém kontroly.
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Vodné stavy na Slovensku sleduje
mobilný technický informačný systém
Milan Kánya
YMS, a.s., Trnava

Viac ako tridsaťtisíc kilometrov riek, 287 vodných nádrží,
tisícosemsto kilometrov vodných kanálov a skoro tritisíc ki
lometrov ochranných protipovodňových hrádzí – to je známa
štatistika vody na Slovensku. Všetku túto vodu, jej kvalitu,
množstvo a pohyb, spolu s majetkom vybudovaným okolo
riek a nádrží spravuje Slovenský vodohospodársky podnik
(SVP) so sídlom v Žiline. So svojimi štyrmi odštepnými zá
vodmi v Bratislave, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Košiciach
patrí SVP medzi strategicky dôležité štátne podniky.

Ochrana pred povodňami
Činnosť SVP je bohatá a rôznorodá a jednou z jej dô
ležitých úloh je ochrana pred povodňami. Znamená to pre
dovšetkým zabezpečovacie práce v prípade povodní, ako aj
preventívne opatrenia počas celého roka. Prevencia zahŕňa aj
sledovanie stavu a prietoku vody na vodomerných staniciach,
či už vlastných, alebo staniciach pod správou SHMÚ. Celko
vo SVP monitoruje stavy na vodných tokoch prostredníctvom
viac ako štyristo staníc.
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Mobilný TIS a komunikácia v reálnom čase
Aby malo sledovanie vodných stavov význam pre proti
povodňovú ochranu, musia byť sledované dáta nielen pres
né, ale predovšetkým dostupné v reálnom čase. A  to tým
ľuďom, ktorí sú zodpovední za rozhodovanie v prípade, že
stav vody v niektorej stanici prekročí signalizačnú hranicu.
Rýchlu komunikáciu v reálnom čase umožňuje systém Mo
bilný TIS (technický informačný systém). Tento systém sle
duje povodňovú situáciu a v prípade vzostupu hladiny ku kri
tickej hodnote (dôvod na zmenu stupňa povodňovej aktivity)
automaticky informuje o tejto skutočnosti SMS správou aj
emailom zodpovedných zamestnancov SVP. Systém správy
zasiela aj v opačnom prípade, teda vtedy, keď hladina vody
znovu klesne a hrozba povodne pominie. Systém pracuje na
princípe priebežnej automatickej kontroly aktuálnych meraní,
ktoré porovnáva s limitnými hodnotami povodňových stavov.
Ak zistí prekročenie limitu, overí si, či boli zaslané notifikač
né správy a ak nie, automaticky ich zašle. Systém umožňuje
posielanie správ nielen zamestnancom SVP, ale aj externým
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používateľom, ktorých rozhodnutia by boli pre zvládnutie
prípadnej povodne kľúčové, ako napríklad starostom obcí.

Pilotný mobilný TIS v Piešťanoch
Do decembra 2008 testoval Mobilný TIS Odštepný závod
v Piešťanoch. Od nového roka systém sleduje nielen vodné
toky a vodné diela v povodí Váhu a jeho prítokov, ale rozširu
je pokrytie na monitorovanie stavov vodných tokov na ďalšie
tri odštepné závody SVP. Dominantná časť údajov, ktoré Mo
bilný TIS spracúva sa preberá zo systémov SHMÚ. Vstup
né dáta pre systém sa pripravujú pomocou dátových púmp,
ktoré v pravidelných intervaloch preberajú aktuálne merania
zo SHMÚ, ako aj zo staníc jednotlivých odštepných závodov
SVP sledovaných v dispečerskom informačnom systéme.

Čo presne systém užívateľom ponúka
Automatické zasielanie správ o potenciálnom ohrození
územia vysokou hladinou vody však nie je jedinou funkciou
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mobilného TISu.  Nosnou časťou systému je možnosť pre
zerať stavy a prietoky na vodných tokoch pomocou mobil
ného telefónu alebo internetového prehliadača. Podkladom
pre systém je webová stránka s jednoduchou štruktúrou, ktorá
umožňuje ľahkú a intuitívnu orientáciu a používanie. Autori
zovaný užívateľ sa môže do systému napojiť prostredníctvom
internetu cez mobilný telefón alebo počítač pomocou svojho
existujúceho účtu v TIS SVP, pričom nastavenia z počítača aj
mobilného telefónu sú rovnaké. Užívateľ môže prezerať úda
je o vodných stavoch a povodňovej situácii na všetkých vodo
merných staniciach. Stanice sa zobrazujú podľa odštepného
závodu, ku ktorému patria a užitočné je aj zobrazenie podľa
povodňových stupňov. Súčasťou informácií je i aktuálna hod
nota a prírastok, resp. úbytok v porovnaní s predchádzajúcou
nameranou hodnotou zobrazená graficky (šípka hore alebo
šípka dole). Pri každej vodomernej stanici sa zobrazuje aj mi
nigraf výšky hladiny vody v čase, ktorý obsahuje merania za
posledných sedem dní. Grafy aktuálnych meraní sa generujú
priebežne a automaticky. Pravidelní užívatelia môžu využiť
aj funkciu „favorites“, ktorá im umožní uložiť si vo svojom
prihlásení vlastné často používané vodomerné stanice a skrá
tiť si tak prístup k najčastejšie používaným údajom. Potenciál
systému
Mobilný TIS umožňuje pracovníkom SVP sledovať aktu
álny stav vody priamo v teréne, triediť zobrazenia podľa ho
diacich sa kritérií, ako aj prehľadne sa orientovať v zmenách
prostredníctvom máp a grafov. Podľa vyjadrenia technickoprevádzkového riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho
podniku Ing. Jána Munkáčiho má „mobilný TIS nielen parametre prepracovaného a užitočného systému na prehľadné
sledovanie skutočného diania v povodiach, ale aj potenciál
urýchliť komunikáciu v prípade hroziacej povodne“. Takýto
systém teda prispieva k snahe SVP pôsobiť ako racionálny
hospodár, zodpovedný, spoločensky prospešný a potrebný
správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Sloven
ska.
23

Z vodohospodárskej histórie

Systematický výskum závlah ma 50 rokov
Ing. JÁN HRÍBIK, CSc.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Prvým motivačným a iniciujúcim prvkom vzniku systema
tického závlahového výskumu bola skutočnosť, že v roku 1945
zorganizovala Slovenská akadémia vied v Bratislave konferen
ciu o problémoch závlah. Diskusia mala priniesť odpovede na  
2 ťažiskové otázky:
1. Možno kvalifikovať klimatické pomery Žitného ostrova za
tak suché, že je treba zavlažovať?
2. Je nutné prichádzať so závlahou vtedy, keď sa ukáže, že ani
dokonalá agrotechnika nevie zabezpečiť vysoké úrody?
V diskusii sa konštatovalo, že na formuláciu odpovedí na
otázky a problémy zavlažovania nie je dostatok podkladov, zís
kaných na experimentálnej báze. Konferencia definovala potre
bu sústredenia doterajších odborných a riešiteľských kapacít,
orientovaných na hospodárenie s vodou v poľnohospodárskej
krajine prioritne vo vzťahu k úrodám, do jedného pracoviska.
Svoje odporúčania konferencia definovala do nasledovných
krokov:
1. zabezpečiť komplexný výskum zavlažovania ako súčasti
systému agrotechniky
2. zriadiť výskumno-prevádzkový objekt o ploche asi 1000 ha
na Hornom Žitnom ostrove
3. zriadiť alebo prispôsobiť dve šľachtiteľské stanice na šľach
tenie odrôd vhodných pre závlahové poľnohospodárstvo
4. zabezpečiť výskum výživy a ochrany plodín v závlahových
podmienkach
5. zabezpečiť výskum zavlažovania zasolených pôd
6. rozšíriť ekonomický výskum v závlahovom poľnohospo
dárstve
Druhým motivačným prvkom pôsobiacim pri vzniku sys
tematického výskumu, bolo prijatie Melioračného programu
v roku 1958, ktorého súčasťou bola vízia vybudovať v najbliž
ších 15 rokoch zariadenia na zavlažovanie na ploche 472 tis.
ha, pričom neskoršie bola táto výmera v programe rozšírená na
892 tis. ha. Ústredným leitmotívom vzniku celého programu
bolo celospoločenské úsilie za zvýšenie úrodnosti poľnohos
podárskej pôdy.
Realizácia tohto programu vo všetkých realizačných kro
koch, vrátane efektívnej exploatácie vyžadovala celý rad syste
matických podkladov a poznatkov, vznikajúcich práve v expe
rimentálnych zdrojoch poznatkových báz.
Prirodzeným dôsledkom vývoja uvádzaných udalostí bola
skutočnosť, že pred 50 rokmi, 1. januára 1959 vznikol Vý
skumný ústav závlahového hospodárstva (VÚZH) v Bratislave
na základe uznesenia Vlády ČSR. č. 1026 z 19.11. 1958. Inšti
túcia vznikla z delimitovanej melioračnej skupiny Výskumné
ho ústavu vodohospodárskeho v Bratislave, z pracovníkov
Výskumného ústavu aklimatizácie rastlín v Sesíleši (Hur
banovo). Vznikol ústav s celoštátnou československou pôsob
nosťou. Na základe dohody Ministerstva poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva a Štátnej komisie pre vedu
a techniku bol VÚZH v roku 1963 poverený úlohami vedúceho
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odborového pracoviska pre výskum a rozvoj závlah v Česko
slovensku. V tom čase to znamenalo plnenie týchto úloh:
– spracovanie stratégie vedecko-technického rozvoja závlah
– spracovanie technicko-ekonomických analýz ďalšieho roz
voja hydromeliorácií
– výchova vedeckých pracovníkov v odbore poľnohospodár
skych meliorácií – závlah
– koordinácia výskumu v oblasti závlah so štátmi   v rámci
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
VÚZH bol metodicky začlenený do spôsobnosti pobočky
ČSAPV v Bratislave, ktorá novej inštitúcii uložila vykonávať
základný a aplikovaný výskum melioračného charakteru pre
potreby poľnohospodárstva v odboroch akými sú technika za
vlažovania, hospodárenie s vodou, agrotechnika a šľachtenie
plodín pre závlahové podmienky, ekonomika zavlažovania, od
vodnenie, protierozívna ochrana, zúrodňovanie pieskov a sla
ných pôd.
Po selekcii výskumných úloh po prvých 3 rokoch činnosti
VÚZH sa riešenie v ďalšom období zameralo na tieto parciálne
úlohy:
– Technika a mechanizácia závlah
– Rastlinná výroba v závlahových podmienkach
– Ekonomika a organizácia závlah
– Využitie odpadových vôd
– Hospodárenie plodín s vodou
– Zavlažovanie špeciálnych plodín
Adekvátne orientácii problémových okruhov bola prispô
sobená aj organizačná štruktúra ústavu a zároveň kvalifikačná
štruktúra výskumných riešiteľov. V priebehu prvého desaťročia
existencie vzrástol počet pracovníkov VÚZH z 96 pracovníkov
v roku 1959, na 257 pracovníkov v roku 1969. V tomto obdo
bí sa ustanovili aj rozhodujúce výskumné pracoviská VÚZH
v Prahe a Brne (1961), a v Somotore (1962) s cieľom diferenco
vania miesta výskumu podľa meniacich sa pôdno-klimatických
podmienok. Zároveň sa ustálila nasledovná organizačná štruk
túra vrátane počtu a rozmiestnenia dislokovaných pracovísk
akými boli výskumné stanice (VS) a výskumné bázy (VB).

Štruktúra výskumu VÚZH,
vyhranená v rokoch 1959 – 1969:
•
•
•
•
•
•

Oddelenie techniky a mechanizácie závlah – VB Plavecký
Štvrtok, Čerhát, Okoč,  Pusté Úľany, Pezinok – Myslenice
Oddelenie agrotechniky v závlahách – VB Nový Trh, Ma
dunice, Vrakuňa
Oddelenie ekonomiky a organizácie závlah – VB Šaľa +
vybrané podniky
VS Praha – VB Tišice, Sojovice, Čakovice , Šmolovy, Bro
zánky,
VS Brno- VB Modřice, Hevlín
VS Somotor- VB Lúčky
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Organizačná štruktúra a aj vecná štruktúra výskumu, naštar
tovaná v roku 1962, boli s menšími obmenami, týkajúcimi sa
počtu výskumných báz, personálnych zmien, a najmä týkajúci
mi sa koncepčných a strategických zmien platné a fungujúce až
do zlomového roku 1990. Pri hodnotení sledu udalostí vo vý
voji VÚZH možno niektorým rokom pripísať evidentné zmeny.
Od roku 1970 došlo ku kvalitatívnemu posunu v organizačnej
a vecnej štruktúre výskumu na VÚZH. Vykazujú sa nové trva
lé alebo ad hoc tímy, odrážajúce sprievodné požiadavky rea
lizácie Melioračného programu v oblasti prípravy realizácie
a prevádzky závlah. Výskum nadobúdal širšiu komplexnosť,
zložitejšie problémy sa riešili na modeloch, väčší dôraz sa klá
dol na transfer poznatkov do praxe. Tempo a rozsah budovania
závlah v tom čase bolo najintenzívnejšie (roky 1960 až 1990).
V prvých rokoch sa realizovalo 5 až 7 tisíc ha závlah ročne, ku
koncu obdobia to bolo až 20 tis. ha ročne. Komplexnosť reali
zácie závlah vyžadovala tú istú realizačnú a exploatačnú sché
mu, aké platili pri iných vodohospodárskych stavbách, ktoré už
samotné bývajú vo svojich technických riešeniach špecifické
a jedinečné. V  čase najväčšieho rozvoja závlahových sústav
v rokoch 1960 – 1990 sa sumárne vybudovali závlahové za
riadenia na ploche  360 tis. ha. V tom čase patrili svojou tech
nologickou úrovňou a sofistikovanými riešeniami k najvyššej
svetovej úrovni. Treba dodať, že aj zásluhou intenzívnej pod
pory zo strany systematického aplikovaného výskumu. Medzi
jedinečné aplikačné výstupy výskumu a vývoja z obdobia do
roku 1990 možno zaradiť:
– svetové prvenstvo v zostrojení 1.prototypu pásového zavla
žovača (1969), princíp ktorého sa čoskoro rozšíril po celom
svete.
– retrospektívna metóda pre určovanie závlahových režimov
26 hlavných poľných plodín
– dlhodobý tzv. stacionárny experiment sledovania vplyvu
zavlažovania na fyzikálne, chemické a biologické vlastnos
ti pôd
– spresňovanie a optimalizácia závlahových režimov poľ
ných a špeciálnych plodín na báze výskumu vlahovej potre
by plodín
– komplexné systematické poznatky o prvkoch agrotechnic
kých systémov pestovania poľných plodín v závlahových
podmienkach
– prvé experimentálne závlahy vinohradov, sadov, chmeľníc
na báze domácich výsledkov
– kooperačný vývoj širokozáberového zavlažovacieho stroja
– vývoj unikátneho systému bodovej podpovrchovej závlahy
a jeho realizácia vo vinohrade
– koncepcia mimovegetačnej závlahy odpadovými vodami
– ekonomické optimalizačné modely organizácie a ekonomi
ky veľkoplošných závlahových sústav

Dôležité medzníky vo vývoji inštitúcie
01.01. 1959 – vznik Výskumného ústavu závlahového hospo
dárstva v Bratislave,
1972 – sťahovanie sídla do novej budovy v Bratislave, Podu
najských Biskupiciach
01.01. 1986 – zlúčenie VÚZH , VÚPÚ Bratislava a VÚLP
B. Bystrica do Výskumného centra  pôdnej úrodnosti (VCPÚ),
1990 – zrušenie VCPÚ, obnovenie samostatnosti VÚZH,
1993 – delimitácia českých výskumných staníc a výskumných
báz
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30.09. 1995 – rozšírenie predmetu činnosti na celú problemati
ku hydromeliorácií,
1998 – zmena názvu VÚZH na Výskumný ústav meliorácií
a krajinného inžinierstva (VÚMKI), spojená s úpravou pred
metu činnosti na komplexné riešenie problematiky vodného re
žimu v poľnohospodárskej krajine, orientované predovšetkým
na hydromelioračné sústavy,
01.06. 2001 – transformácia príspevkovej organizácie VÚMKI
na štátny podnik, vznik Odštepného závodu Hydromeliorácie
(OZ) Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), B.
Štiavnica,
01.07. 2003 – vznik samostatného štátneho podniku Hydrome
liorácie, jeho vyčlenením  zo SVP š.p., B. Štiavnica,
01.04. 2007 – prechod výskumno-vývojovej zložky zo štátneho
podniku do príspevkovej organizácie, Výskumného ústavu pô
doznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) v Bratislave.

Súčasný stav
V kontexte s hodnotením trendu celého vývoja inštitúcie sa
ukazuje rozhodnutie o transformácii príspevkovej organizácie
(výskumného ústavu) do hospodárskej sféry (štátneho podni
ku) ako veľmi nevhodné a nesystematické z pohľadu stabilné
ho rozvoja výskumu a vývoja, najmä financovania riešených
úloh výskumu a vývoja. Rozdielnosť finančných mechanizmov
v štátnom podniku a rozdielnosť vo financovaní úloh výskumu
a vývoja vytvárala nežičlivé prostredie pre podporu výskum
ných riešiteľských aktivít a brzdila získavanie nových úloh. Sú
časná integrácia výskumnej zložky zo štátneho podniku Hydro
meliorácie do VÚPOP Bratislava a  prepojenie výskumu pôdy
s výskumom vody v poľnohospodárskej  krajine má priaznivý
potenciál pre ďalší rozvoj. Predovšetkým je to z dôvodu sa
motného návratu do adekvátneho výskumného prostredia, kde
sa táto integrácia nachádza. Ďalšími argumentmi pre pozitív
ne hodnotenie sú domáce a európske integračné trendy. Napr.
v európskom geopriestore sa presadzuje integrovaný manaž
ment pôdnych a vodných zdrojov. Príklad je v holandskom vý
skumnom integračnom zoskupení ALTERRA. Priority a hlav
né smery slovenského pôdohospodárskeho výskumu obdobne
charakterizujú v oblasti riadenia pôdnych a vodných zdrojov
úlohy a najmä potrebu integrovaného výskumu a aj riadenia
týchto prírodných zdrojov. Existujúce riešiteľské kapacity v ob
lasti vody v poľnohospodárskej krajine vo VÚPOP Bratislava
sa v najbližšom období budú koncentrovať na riešenie alebo
ďalšie získavanie úloh v nasledovných vecných okruhoch:
1. Rozvoj integrovaného riadenia pôdnych a vodných prírod
ných zdrojov
2. Podpora multifunkcionality poľnohospodárstva
3. Opatrenia  voči dôsledkom klimatickej zmeny
4. Boj proti dezertifikácii, suchu a vysušovaniu krajiny
5. Rozvoj technológií v informačných systémoch v oblasti
pôdy a vody
6. Hodnotenie vplyvu pestovania biomasy na energetické úče
ly na vodné a pôdne zdroje
Pokračovať bude plnenie úloh, ktoré náležia rezortu pô
dohospodárstva zo znenia Vodného zákona a ktoré pracovisku
ukladá zriaďovateľ. Pôjde o monitoring kvality vôd vodných
zdrojov určených na zavlažovanie a jej vplyv na vlastnosti
pôdy, monitoring kvality drenážnych vôd odvádzaných z poľ
nohospodársky využívaných pôd a o ochranu vôd pred znečis
tením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.
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Hold racionálnej metóde výpočtu
maximálneho prietoku
Ing. JOZEF TURČAN, CSc
TURČAN – CONSULTING, Bratislava

...Dejiny ľudstva sa odrážajú v dejinách stôk...
...Stoka je svedomie mesta...
				
Victor Hugo (Bedári)

Úvod
Azda najznámejšou stokou je Cloaca maxima v Ríme. Po
stavili ju v 6. stor. pr. Kr. Etruskovia. Pozoruhodné je tvrdenie,
že údajne nebola dosiaľ nikdy kapacitne preťažená. Ponúkajú
sa tu dve vysvetlenia.
1. Etruskovia boli natoľko sebou očarení v stavbe klenieb
veľkých rozpätí, že z márnivosti predimenzovali prietoč
ný profil stoky.
2. Vtedajší Rím postihol tak veľký prívalový odtok z daž
ďa, že rozsah katastrofy bol ešte v pamäti staviteľov stoky
a chceli sa poistiť pred podobnými udalosťami v budúc
nosti. Odvtedy sa však tak intenzívny prívalový dážď asi
nevyskytol. (Aj v Biblii prisľúbil Hospodin, že potopa
sveta sa nebude opakovať.)
V inžinierskom staviteľstve a zvlášť vo vodnom staviteľ
stve sa vodné diela navrhujú na určitú zabezpečenosť, čo im
dáva punc inžinierskosti. Tá sa dotýka konštrukcie stavby, ale
tiež jej funkčnosti. Možno teda považovať Cloacu maximu za
inžinierske veľdielo?

Racionálna metóda
Pôvod racionálnej metódy nie je celkom jasný. V USA bol
Kuichling (1889) prvým, kto uviedol túto metódu vo vedec
kej literatúre. Formulovanie princípov tejto metódy odborníci
pripisujú írskemu inžinierovi Mulvaney (1851). V Anglicku
je metóda často uvádzaná ako Lloyd-Davies-ova metóda,
publikovaná v roku 1906. Vo svojej podstate je to však vyše
150 rokov stará metóda.
U nás je racionálna metóda používaná pre výpočet návr
hových prietokov v prirodzených povodiach (v hydrológii je
zaužívaný názov: intenzitné vzorce) a v urbanizovaných po
vodiach, hlavne pri navrhovaní dažďových stokových sieti
ako Bartoškova metóda.
Racionálna metóda je empirický vzťah medzi intenzitou
dažďa a kulminačným prietokom, ktorý je široko akceptova
ný vo vodohospodárskom inžinierstve. Používa sa na stano
venie kulminačného prietoku z dažďovej epizódy. Napriek
tomu, že je to jedna z najstarších výpočtových metód, je stá
le všeobecne používaná hlavne pri dimenzovaní dažďových
stôk. Kulminačný prietok sa počíta podľa vzorca
Q=φ.S.q,
26

Kde Q je kulminačný prietok v l . s-1, φ je súčiniteľ odtoku,
S je plocha povodia v ha, q  je výdatnosť návrhového dažďa
danej periodicity v l . s-1 . ha-1.
Predpoklady pre používanie racionálnej metódy sú:
• Zrážky sú rovnomerne rozložené po celom povodí.
• Zrážky sú časovo a priestorovo konštantné.
• Trvanie dažďa je totožné s časom koncentrácie odtoku
z povodia.
• Návrhový dážď určitej periodicity spôsobí odtokovú vlnu
tej istej periodicity.
• Plocha povodia sa zväčšuje zhruba úmerne so zväčšova
ním jeho dĺžky.
• Doba koncentrácie je pomerne krátka a nezávisí od inten
zity dažďa.
• Súčiniteľ odtoku sa nemení s intenzitou dažďa alebo pred
chádzajúcou vlhkosťou pôdy.
• Odtok z povodia je spôsobený hlavne povrchovým odto
kom.
• Zanedbateľné sú účinky retencie povodia.
Dlhovekosť používania racionálnej metódy spočíva v tom,
že v inžinierskej praxi vyhovuje splneniu požiadaviek hyd
raulickej zabezpečenosti stavieb, ktoré sú poľa nej navrhnuté
a realizované. Autori tejto metódy vychádzali z veľkého roz
sahu nameraných údajov dažďov a prietokov. Pokúsime sa
pomocou dnes používaných výpočtových postupov potvrdiť
oprávnenosť a platnosť racionálnej metódy.

Akceptovanie racionálnej metódy
Racionálna metóda používa krivky náhradných výdatností
dažďov určitej periodicity. Sú to klesajúce závislosti maxi
málnych výdatností dažďov od ich trvania. Rozhodujúce je,
že sú to klesajúce krivky. Transformácia odtoku z povodia
prebieha dvoma spôsobmi:
1. transformáciou povrchového odtoku z povodia pri jeho
koncentrácii do hydrografickej siete a záverečného profi
lu,
2. transformáciou koncentrovaného odtoku v hydrografickej
sieti (riečnej, alebo stokovej),
3. kombináciou oboch týchto transformácií.
Podľa racionálnej metódy transformácia povrchového od
toku z povodia sa robí pri totožnosti trvania dažďa a času kon
centrácie odtoku použitím čiar náhradných výdatností dažďov.
Vyššie uvedené predpoklady pre používanie racionálnej me
tódy nevylučujú aplikácie výpočtu odtoku z povodia aj v prí
padoch, kedy trvanie návrhového dažďa nie je totožné s ča
som koncentrácie odtoku z povodia. Teda racionálna metóda
samotná obsahuje aj postup pre transformáciu povrchového
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podobne ako sú krivky transformácie odtoku
(obr.1). Teda toto môže byť podstata akcepto
vania racionálnej metódy. Nutné je však pozna
menať, že maximálne intenzity dažďov nemajú
žiaden súvis s procesmi transformácie odtoku
z povodia. Znamená to, že podobnosť klesajú
cich kriviek je náhodná? Boli si toho vedomí
autori racionálnej metódy? Nevieme.
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Otvorenou ostáva ešte otázka presnosti tejto
metódy. Vo vodnom hospodárstve všeobecne je
presnosť výpočtov dosť neistá. Rád odcitujem
názory z osobných rozhovorov s dvoma vý
znamnými vodohospodármi na tému – presnosť výpočtov pri
dimenzovaní dažďových stôk:
Prof. S. Dyck z TU  Drážďany spomínal na tému svojej
diplomovej práce : presnosť dimenzovania dažďových stoko
vých sietí. Poctivo sa zaoberal presnosťami planimetrovania,
stanovenia súčiniteľa odtoku, merania a štatistického spra
covania výdatností dažďov atď. Nakoniec došiel k použitiu
hydraulických dimenzačných tabuliek, kde platí, že sa vždy
použije k navrhovému prietoku najbližšia vyššia dimenzia
stoky. Konštatoval, že všetky ostatné presnosti sú potom ne
podstatné.
Približne ten istý názor tlmočil nebohý Ing. J. Turi Nagy
z Hydroconsultu, keď na základe dlhoročných skúseností do
šiel k presvedčeniu, že hoci sa dažďové stokové siete navrhu
jú na zabezpečenosť podľa periodicity p = 0,5 (2 roky) alebo
p = 1,0 (1 rok) skutočná   doba zabezpečenosti je podstatne
vyššia a odhadoval ju na 5 až 7 rokov.
Hoci sa tieto poznámky netýkajú priamo racionálnej metó
dy, dávajú všeobecný obraz o rešpektovaných nepresnostiach,
alebo neistotách vodohospodárskych výpočtov, medzi ktoré
patrí aj racionálna metóda. Tým by sme úvahy o racionálnej
metóde mohli skončiť. Ostáva iba obdivovať jej dômyselnosť
a vzdať hold jej autorom.

Obr. 1 Priebeh rôznych typov transformácie odtoku (legenda vysvetlená v texte)

odtoku. V  súčasnosti disponujeme matematickými modelmi
odtoku z povodia, ktoré umožňujú riešiť tento problém.
Pre transformáciu odtoku v hydrografickej sieti je tiež
k dispozícii rad modelov, založených hlavne na riešení Saint
Venantových diferenciálnych rovníc.
Pre ukážku použitia týchto riešení sme použili 15 minúto
vý dážď s výdatnosťou q = 142 l . s-1 . ha-1, podľa čiary náh
radných výdatností dažďov periodicity p = 0,5 pre Bratislavu.
Použitá hodnota súčiniteľa odtoku je pre zjednodušenie φ = 1.
Výsledky výpočtov sú predstavené graficky na obr.1.
• Čiara A je krivka náhradných výdatností dažďov periodi
city p = 0,5 pre Bratislavu a súčasne krivka kulminačných
prietokov pri odtoku z jednotkového povodia.
• Čiara B predstavuje kulminačné prietoky pri odtoku 15
min. dažďa z jednotkových povodí s rôznymi časmi kon
centrácie odtoku (väčšími ako 15 min.), s použitím trans
formácie odtoku podľa racionálnej metódy.
• Čiara C tiež predstavuje kulminačné prietoky pri odtoku
15 min. dažďa z jednotkových povodí s rôznymi časmi
koncentrácie odtoku (väčšími ako 15 min.), s použitím
matematického modelu odtoku z povodia, podľa štan
dardného jednotkového hydrogramu odtoku, Verworn H.
R., Harms R. W. (1980).
• Čiary D sú výsledkami transformácie hydrogramu odtoku
z 15 min. dažďa z jednotkového povodia s časom koncen
trácie 15 min., pri prietoku stokou s kruhovým profilom
a so sklonom 1, 2 a 3 promile. Použitý je matematický
model transformácie odtoku v kruhovom potrubí pod
ľa Kalinina – Miljukova (kinematická vlna), Euler G.
(1983).
Všetky krivky na obr.1 predstavujú transformované kul
minačné prietoky a majú klesajúci trend. Konštatovali sme
už, že transformácia odtoku z povodia môže byť kombináci
ou transformácie v povodí a v hydrografickej sieti. V prípade
konkrétneho povodia je ťažké vopred určiť a separovať podiel
týchto dvoch spôsobov transformácie. Krivka náhradných
výdatností dažďov, ktorá je základom pre používanie racionálnej metódy, leží medzi týmito krivkami a dominuje
medzi nimi.
Krivky náhradných výdatností dažďov sa líšia podľa loka
lity. Šamaj F. a Valovič Š. (1973) publikovali hodnoty týchto
kriviek rôznych periodicít pre 68 lokalít na Slovensku. Ne
skôr Kupčo M. (1983) s použitím teórie ergodičnosti navrhol
pre celé územie Slovenska iba dve krivky náhradných výdat
ností dažďov. Podstatné je, že ide vždy o klesajúce krivky,
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9
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Zaznamenali sme

IX. seminár
k Svetovému dňu vody v Poprade

Už po deviaty raz sa na pôde Správy Povodia Dunajca
a Popradu v Poprade uskutočnil seminár   k Svetovému dňu
vody, tento rok na tému „ Spoločné vody – spoločné príleži
tosti“.  Seminár sa konal pod záštitou prednostu Obvodného
úradu životného prostredia v Poprade, Ing. Petra Dujavu. Ot
voril ho Ing. Anton Baláž, riaditeľ Správy PDaP.   
Semináre   majú odborno -  informačný charakter a jeho
účastníkov tvoria okrem domácich pracovníkov, pracovníci
mesta, starostovia blízkych obcí, pracovníci úradov životného
prostredia,  SHMÚ, STU Bratislava a ďalší.  Tohto roku sa se
minára zúčastnila aj delegácia regionálneho úradu Gospodar
ki Wodnej z Krakova. Za poľských hosťov pozdravil seminár
zástupca riaditeľa, Mgr., inž. Tomasz Sadag.
Okrem toho, že seminár poskytuje priestor na stretnutia
a rozhovory medzi účastníkmi, poskytuje aj komplex aktuál
nych hydrologických, vodohospodárskych a prevádzkových  
informácií. Do prestávky odzneli prednášky o kvalite vôd
v povodí riek Poprad a Dunajec, o možnosti čerpania fondov
EÚ so zameraním na riešenie vodohospodárskych problémov
hraničných úsekov riek; zaujímavé informácie sa účastníci
dozvedeli z prednášky pracovníka Správy národného parku
Pieniny.
Po krátkej prestávke odzneli ďalšie prednášky o využívaní
zásob podzemných vôd presahujúce hranice štátov, spoluprá
ci SHMÚ a IMGW v oblasti hydrologického a klimatického
monitoringu a predpovediach, o spolupráci s Poľskou repub
likou na hraničných úsekoch tokov.
Seminár ukončil Ing. Bojko zo Správy PDaP.  Organizáto
rov treba pochváliť za skutočne vydarenú akciu, ktorá v regi
óne má už svoju tradíciu.
JL - SVHS

Kongres mladých bádateľov –
vodohospodárov a hydrológov 2009
Občianske združenie Mladí vedci Slovenska,  RNDr. Ján
Šipoš, CSc. a Lívia Majerníková nie sú pre čitateľov Vodo
hospodárskeho spravodajcu neznámi. O súťaži Stockholm
Junior Water Prize  (SJWP) sme už písali v čísle 7 – 8 / 2008.
Bola to mimoriadne vydarená akcia aj zásluhovou Bratislav
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skej vodárenskej spoločnosti, reprezentovanej jej generál
nym riaditeľom, Ing. Danielom Gemeranom, ktorá aktivity
Mladých vedcov Slovenska orientované na vodohospodárske
a hydrologické odbory sponzoruje.
Očakával som preto s veľkým záujmom, ako bude pre
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Zaznamenali sme
biehať Kongres mladých bádateľov, ktorý by sme mohli po
kladať za prípravu na súťaž SJWP. Kongres sa uskutočnil
v dňoch 19. – 20. marca 2009.  Porota vlaňajšej súťaže bola
prakticky totožná  s pracovným predsedníctvom kongresu. Jej
členmi boli RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., Mgr. Marta Ne
vřelová, PhD., RNDr. Pavla Pekárová, CSc., Ing. Tibor Elek,
Ing. Pavel Hucko, CSc. a RNDr. Ján Šipoš, CSc., Je to veľmi
dobrá zostava, pretože okrem toho, že je odborne maximálne
zdatná, má veľmi dobrý vzťah k mladým ľuďom, ktorí sa zú
častňujú tejto akcie.
Len pre zaujímavosť uvedieme mestá škôl, z ktorých sa
zúčastnili mladí vedci, v zátvorke je počet prednesených prác:  
Humenné (1), Prešov (2), Bytča (2), Bratislava (3), Hurba
novo  (3), Bánovce nad Bebravou (2), Košice (2), Prievidza
(1), Tvrdošín (1), Michalovce (1). Práce boli orientované
v prevažnej miere na problematiku „malej“ vody, proble
matiku ČOV, šetrenie pitnou vodou, sledovanie polutantov,
ale aj využitie alternatívneho zdroja tepla – vody.  Ako po
zitívum niektorých prác hodnotím snahu mladých ľudí riešiť
problémy bezprostredne sa dotýkajúce lokality, v ktorej žijú.
Sympatické je, že na problémy nielen poukazujú, ale snažia
sa ich aj riešiť. Boli to napr. práce: Čistiareň – potreba každej
rieky, Slaná voda nad zlato. Našťastie, nakoľko išlo o kon
gres, predsedníctvo nemuselo vyberať najlepšie práce, čo by
istotne nebolo jednoduché, ale vlastne mladým vedcom robilo
poradcov a „oponentov“.
Na kongrese odzneli aj tri vyžiadané prednášky, pričom
prednáška RNDr. J. Šipoša, CSc., mala informačný charakter
– bola o slovenskom kole medzinárodnej súťaže Stockholm
Junior Water Prize – Cena BVS o najlepší vodohospodársky
študentský projekt 2009.
Ďalej s vyžiadanou prednáškou vystúpila RNDr. Oľga
Majerčáková, CSc., ktorá mladým vedcom veľmi dobrou
formou povedala všetko, čo by mal mladý človek vedieť
z hydrológie. Na jej prednášku nadviazala rovnako výborná
rečníčka, RNDr. Petra Pekarová, CSc., ktorá mladých vedcov
preniesla do oblasti metód používaných v hydrológii.  Nebolo
by spravodlivé nespomenúť „odborné rady“, ktoré mladým
vedcom posledný deň kongresu, pred udeľovaním certifiká
tov, dal pán Šipoš, ktorý im vysvetlil skladbu vedeckej práce,
ako má vyzerať dobrý abstrakt, poster. Neviem, do akej miery
si uvedomovali prítomní pedagógovia a mladí vedci cennosť
informácií, ktoré sa k nim dostali.
Kongres mladých bádateľov mal všetko, čo kongres má
mať. Okrem odbornosti organizátori zabezpečili aj kultúru
a to nie hocijakú. Účastníci navštívili divadelné predstavenie
Na skle maľované na Novej scéne.
Kongres mladých bádateľov – vodohospodárov a hydro
lógov 2009, bol ďalšou mimoriadne úspešnou akciou na pod
poru znalostí o vode medzi stredoškolskou mládežou. Organi
zátorom niet čo vytknúť, skôr sa im treba poďakovať za to, čo
spolu s BVS robia pre popularizáciu vodného hospodárstva
na Slovensku. Slovenská vodohospodárska spoločnosť opa
kovane ponúkla konzultačnú pomoc účastníkom a snáď by
nebola odveci aspoň symbolická pomoc zo strany SVP, š.p.
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1. Táto porota nerozdáva prísne hodnotenia, ale fundované a užitočné
rady

2. Nikto z týchto mladých bádateľov neobišiel naprázdno – všetci
odchádzali obohatení o nové cenné poznatky

3. Dopíšem pri korektúre

Inak, akýkoľvek zásah do systému organizácie by mohol tým
to podujatiam len poškodiť.  
Súťaž Stockholm Junior Water Prize sa tohto roku bude
konať 31. mája – 2. júna 2009 v Bratislave v Múzeu vodáren
stva, rovnako ako vlani s podporou BVS.
JL – SVHS
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Zaznamenali sme

Československá asociácia vodárenských expertov
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Dňa 11. marca 2009 sa v priestoroch vodárenské akciové
společnosti, a. s., Brno – Lesná, uskutočnilo zasadnutie Val
ného zhromaždenia Československej asociácie vodárenských
expertov (ČSAVE).
Asociácia združuje odborníkov z oblasti vodárenstva
(zdroje surovej vody, technológie úpravy vody, hygiena pitnej
vody, distribúcia pitnej vody). Okrem zhodnotenia činnosti za
minulé obdobie, bolo cieľom valného zhromaždenia prijíma
nie nových členov ČSAVE, voľba nových orgánov asociácie
a diskusia nad ďalším smerovaním činnosti.
Rokovanie valného zhromaždenia ČSAVE  otvoril doc.
Ing. Petr Dolejš, CSc., doterajší predseda.
Účastníkov zasadnutia v zastúpení generálneho riaditeľa
Vodárenské akciové společnosti, a.s., Brno, Ing. Miroslava
Klose, privítal vedúci kancelárie generálneho riaditeľa, doc.
Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc..
V rámci programu predložil podpredseda, prof. Ing. Vác
lav janda, CSc., informácie o činnosti ČSAVE a zhodnotenie
uplynulého obdobia.
Ciele a činnosť ČSAVE  na ďalšie obdobie prezentoval
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., predseda ČSAVE. Išlo o aktivity
zamerané na expertnú činnosť, vypracovávanie kolektívnych
názorov a stanovísk členov asociácie, možnosti organizova
nia/ponúk školení pre pracovníkov z praxe, prezentovanie in
formácií na webových stránkach asociácie (http://www.csave.
cz) a informáciu o zriadení novej webovej domény ČSAVE so
zvýšením pôvodnej kapacity, organizovanie profesijných dis
kusií, šírenie odborných informácií členom a širokej verejnos
ti, previazanie odborných akcií organizovaných na Slovensku
a v Česku. Zdôraznil tiež potrebu spolupráce s ďalšími orga
nizáciami (MZe ČR, MŽP ČR, MZd ČR, MŽP SR, MZd SR,
SOVAK, AVS – Asociácia vodárenských spoločností, SZÚ
ČR, ÚVZ SR, vlastníci infraštruktúry a pod.).
Na valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba nových or
gánov asociácie – výboru ČSAVE  v zložení: doc. Ing. Petr
Dolejš, CSc., doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., Ing. Jana Hu
báčková, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Ladislav
Tuhovčák, CSc., Ing. Pavel Hucko, CSc. a dpt. Viliam Šimko,
ako aj revíznej komisie v zložení: Ing. Ladislav Bartoš, Ing.
Luboš Mazel, Ing. Ján Ilavský, PhD..
Za riadnych členov ČSAVE boli na valnom zhromaždení
prijatí nasledovní členovia: Ing., Mgr. Jíří Beneš, Milan Drda,
Ing. Michal Korabík, Ing. Klára Štrausová, PhD. a RNDr. Mi
roslav Vykydal.
V súvislosti s návrhom súťaží o Cenu ČSAVE za najlepšiu
vodárenskú publikáciu a Cenu ČSAVE za vodárenskú inová
ciu bolo dohodnuté dopracovanie podmienok pre ich vyhlá
senie.
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Z prítomných hostí stojí za zmienku vystúpenie Ing. Mi
loslavy Melounovej, riaditeľky SOVAK na tému spolupráce
s ČSAVE  a publikovania odborných príspevkov v časopise
SOVAK. Ďalej sa vyjadrila aj k otázke vzniku CzWA  a jej
postavenia vo vzťahu k ostatným profesijným organizáciám,
pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva v ČR. V tejto sú
vislosti vyjadrila súhlas s nadviazaním komunikácie so zainte
resovanými spoločnosťami (organizáciami) ako ČSVTVHS,
SOVAK, Přehradní výbor, Svaz vodního hospodářství s cie
ľom prijatia spoločného stanoviska k vzniku CzWA. Toto
spoločné stanovisko bude zaslané kompetentným pracovní
kom na Mze ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR a na vedomie AČE ČR,
na pôde ktorej CzWA vzniká.
Členom ČSAVE  bola predložená ponuka časopisu Vod
ní hospodářství na zvýhodnené ročné predplatné vo výške
280,– Kč.
V nadväznosti na požiadavku z redakcie časopisu SOVAK 
a Vodní hospodářství o dodanie príspevkov na publikovanie
bolo dohodnuté, že sa ponúknu vybrané príspevky uverejnené
na konferenciách Pitná voda 2008 – Tábor, Pitná voda 2008 - 
Trenčianske Teplice a Modernizácia a optimalizácia úpravní
vôd v sr – Stará Lesná 2009. Dôvodom je skutočnosť, aby sa
zaujímavé témy prezentované na konferenciách dostali k šir
šiemu okruhu záujemcov.
Súčasne sa dohodlo, že členovia ČSAVE  by mali aspoň
1-krát ročne zaslať krátky príspevok/zaujímavú informáciu
do bulletinu ČSAVE jeho editorovi Ing. Janu Šormovi, CSc.,
rovnako aj publikovať zaujímavé príspevky z praxe v časopi
se SOVAK.
Kontakty na ČSAVE:
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.,
W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 České Budějovice,
e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz
prof. Ing. Václav Janda, CSc.,
ÚTVP VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha 6,
e-mail: vaclav.janda@vscht.cz
Ing. Pavel Hucko, CSc.,
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava,
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,
e-mail: hucko@vuvh.sk
Na Slovensku sa možno kontaktovať ešte na člena výboru
ČSAVE:
dpt. Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.,
Čajakova 14, 81105 Bratislava
e-mail: hydrotechnologia@hydrotechnologia.sk
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Zaznamenali sme

XIV. medzinárodné stretnutie snehárov
Ing. Radka Hanková
Praha

Letošní ročník přátelského setkání středoevropských hydro
logů, kteří se zabývají sněhem ve všech jeho podobách, se konal
teprve podruhé v Česku, tentokrát na šumavské Kubově Huti.
Po počátečních potížích s plánovaným útočištěm na Zado
vě a následným neplánovaným přesunem celé akce do třicet
kilometrů vzdálené vísky pod Boubínem vše proběhlo tak, jak
mělo, pomineme-li čtyři ztracené akademické čtvrthodinky.
V penzionu, který jsme měli jen sami pro sebe, jsme spo
lečenskou místnost dovybavili projektorem a sudem plzeň
ského a rokování mohlo začít.
Témata, která byla tento rok prezentována a diskutována,
se týkala měření výšky a vodní hodnoty sněhu, vyhodnocová
ní zásob vody ve sněhové pokrývce, modelování hydrologic
kých procesů ovlivněných výskytem a táním sněhu, chemis
mu sněhové pokrývky a podobně.
Debat, rozhovorů, výletů na Boubín a na meteorologickou

stanici Churáňov a pokusných měření se účastnili zástupci
několika institucí z České republiky (Český hydrometeoro
logický ústav, České vysoké učení technické v Praze, Čes
ká zemědělská univerzita v Praze, Mendlova zemědělská a
lesnická univerzita v Brně, Univerzita Karlova), Slovenska
(Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický
ústav, Technická univerzita vo Zvolene) a Spolkové republiky
Německo (Bavarian Forest National Park, Bureau for Applied
Hydrology)
Kolegové z polského IMGW se bohužel kvůli pracovním
povinnostem dostavit nemohli.
Celkově lze konstatovat, že se setkání vydařilo a všichni
se těšíme na další, téměř jubilejní, patnáctý ročník, kterého
se snad budou moci zůčastnit i ti, kteří letos z nejrůznějších
důvodů nemohli přijet. Předpokládaným místem konání jsou
Moravskoslezské Beskydy.   

Snehári boli opoť na snehu…
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Naši jubilanti

K 80. narodeninám
Ing. Vojtecha Onderika

Dňa 29. marca 2009 sa v dobrom zdraví a plný elánu
dožíva významného životného jubilea Ing. Vojtech Onderik.
Narodil sa v Prešove v učiteľskej rodine ako 4 dieťa zo štyroch
súrodencov. V rokoch 1935 – 1940 chodil do Ľudovej školy
v Raslaviciach. V rokoch 1940 – 1948 študoval na gymnáziu v Prešove. Po skončení stredoškolského štúdia nastúpil
v roku 1948 na štúdium na SVŠT – Stavebná fakulta, odbor
zdravotnevodohospodársky v Bratislave. V roku 1951 musel
prerušiť vysokoškolské štúdium a nastúpiť na vojenskú službu v PTP. Po skončení vojenskej služby v roku 1953 sa vrátil
na vysokú školu a pokračoval v štúdiu do roku 1955, kedy ju
úspešne ukončil.
Po absolvovaní SVŠT v roku 1955 nastúpil do Vodoprojektu ako projektant. V r. 1958 sa Vodoprojekt spojil s Hydroprojektom, ktorý sa a neskôr premenoval na Hydroconsult. Tam
pracoval ako vedúci skupiny a HIP až do roku 1992. V roku
1992 bol spoluzakladateľom firmy Inprokon s.r.o., kde pôsobí
dodnes.
Počas rokov strávených na Vodoprojekte – Hydroprojekte
– Hydroconsulte a Inprokon-e s.r.o. sa zúčasťňoval na vypracovávaní projektovej dokumentácie a viedol jej spracovávanie až po realizáciu stavieb. Od roku 1958 riadil projektovú
a investičnú prípravu na zákazkách: ČOV Považská Bystrica,
Vodovod a kanalizácia Dunajská Streda, Kanalizácia Košice
– Terasa, Prívod vody Brezovica – Prešov, Prívod vody z povodia Turca do Prievidze, Skupinový vodovod Pružina – Púchov a mnohých iných.
Od roku 1970 pracoval na projektovej a investičnej príprave na zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou hlavného
mesta Bratislavy : Generel zásobovania vodou Bratislavy r.
1976, VZ a ČS Pečniansky les, Prepojenie hlavných vodných
zdrojov veľkokapacitnými potrubiami DN 800, DN 1000,
DN 1200, ČS Podunajské Biskupice a vodojem 2x 10 000 m3,
VDJ Novosvetská, rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných potrubí, Prevádzkový poriadok vodárenského systému
Bratislava r. 2007.
V rokoch 1978 a 1979 bol v Alžírsku ako člen projektovej
skupiny. Od roku 1981 až 1984 viedol projektovú skupinu
v Alžírsku v meste Alžír, ktorá pracovala na vodohospodárskej časti smerného územného plánu mesta Alžír a na ČOV
pre priemyselné parky. V rokoch 1987 až 1990 bol vedúcim
projektovej skupiny v Alžírsku v meste Setif, ktorá pracovala
na projektoch urbanizácie tohto regiónu.
V roku 1994 pracoval ako člen skupiny pre návrh zásobovania vodou mesta Saltillo v Mexiku. V roku 1995 bol začlenený do medzinárodnej skupiny pre riešenie spracovania
odpadov v meste Granada v Nikarague.
Od roku 1992 pracuje vo firme Inprokon s.r.o., kde ešte aj
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v súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti začínajúcim projektantom a prispieva svojimi vedomosťami, odbornými znalosťami k riešeniu zložitých problémov vo vodovodných a kanalizačných systémoch miest a developerských zámeroch.
V priebehu viac ako päťdesiatročnej aktívnej odbornej
a organizátorskej činnosti vykonal veľa náročnej a záslužnej
práce pri riešení zložitých úloh pre zásobovanie pitnou vodou
a odvádzanie znečistených vôd z miest a obcí. Taktiež prispel
veľkým dielom pri výchove absolventov SVŠT a STU, aby sa
z nich stali prospešní projektanti v riešení problematiky vodohospodárskych stavieb.
Pri príležitosti významného životného jubilea Ing. Vojtecha Onderika, kolegovia, priatelia a spolupracovníci s úctou
a vďakou oceňujú jeho celoživotnú odbornú a organizačnú
aktivitu.
V mene nás všetkých, si dovoľujeme Ing. Vojtechovi Onderikovi zaželať pevné zdravie, rodinnú pohodu, veľa šťastia
a elánu v pracovnej činnosti a aby nás ešte dlho napĺňal svojim optimizmom a životnou silou.
Ing. Mikuláš Váry
konateľ firmy Inprokon s.r.o.
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Naši jubilanti

K 80. narodeninám
Ing. Viliama Galla

So želaním všetkého najlepšieho si pripomíname významné životné jubileum kolegu a uznávaného odborníka na
„veľkú vodu“ Ing. Viliama Galia. Východnému Slovensku
zasvätil rozhodujúcu časť svojej aktívnej činnosti v oblasti
vodného hospodárstva. Narodil sa 19. februára 1929 v Sučanoch. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1956 na Vysokej škole hydrotechnickej v Odese. Prvé roky praxe začal ako
stavbyvedúci v n. p. Váhostav Žilina, v rokoch 1958 - 1963
bol vedúcim pracovníkom Východoslovenského KNV Košice,
v roku 1963 sa stal riaditeľom KVRIS Košice a od roku 1966
riaditeľom Povodia Bodrogu a Hornádu v Košiciach, a to až
do roku 1989.
S menom jubilanta nemožno nespomenúť jeho významný
podiel na reorganizácii správy a riadenia vodného hospodárstva po historickej povodni na Dunaji v roku 1965 a následne
so vznikom štyroch podnikov Povodí, ktoré tvoria základ organizačnej štruktúry Slovenského vodohospodárskeho podniku
až do dnešných dní.
Nedá mi nespomenúť aj významnú povodňovú udalosť z
roku 1974, ktorú Ing. Viliam Gallo riešil s nadhľadom odborníka, ktorý sa spolieha na vlastné rozhodnutie, vlastné výpočty. V októbri 1974 sa totiž po prvýkrát využila suchá nádrž
polder Besa ako protipovodňové opatrenie v povodí Bodrogu.
Rôzne pochybnosti a otázniky zdokumentoval v odbornej publikácii Povodne 1974 v povodí Bodrogu a tým dal fundovanú
odpoveď na potrebu takéhoto postupu, čo nakoniec potvrdzujú aj ďalšie roky, 1979 - 1980 a 1999 - 2000.
Meno nášho jubilanta je spojené s mnohými významnými
odbornými i spoločenskými aktivitami. Je známym publicistom, a to nielen v odbornej oblasti, ale aj v poézii a próze.
Dokonca možno povedať, že by to mohla byť jeho druhá profesia.
V súčasnosti je Ing. Viliam Gallo na dôchodku, to však
neznamená, že je nečinný. Jeho stály kontakt s dianím vo
vodnom hospodárstve, jeho aktívna účasť na odborných podujatiach, ale aj múdra a dobrá rada, tvoria pevné spojenie s
kolegami a priateľmi.
V mene všetkých zamestnancov vo vodnom hospodárstve
nášmu jubilantovi úprimne blahoželáme.
Dobré zdravie a veľa šťastia, Vilo!
Ing. Ladislav Bödi
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9



Voda a túžby
Soľ nad zlato...
Voda je drahšia soli
nás však niekedy bolí
keď zdá sa more v poli.
No ktože môže za to?
Príroda žije z vody.
Zem je preto zelenou planétou
že má viacej vody
ako všetky ostatné v slnečnej
sústave dohromady.
Preto tu kvitne toľko kvetov krásavíc čo sa vždy ľúbia nám.
Čo ja len z toho mám
mysliaci na Venušu
kde nieto ani kvapka rosy?
Odovzdám hoc‘ aj dušu
môcť po nej chodiť bosý.
Takí sme my
nespokojní na zelenej Zemi.
Ing. Viliam Gallo
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Naši jubilanti

K 80. narodeninám
Mgr. Ing. Antona Sikoru, CSc.

V marci tohoto roku si pripomíname vzácne životné jubileum, ktorého sa dožíva v plnej duševnej a fyzickej sviežosti Ing.
Anton Sikora, CSc., jeden z najvýznamnejších slovenských
vodohospodárov, v druhej polovici 20 storočia medzinárodne
uznávaný vedecký pracovník v odbore hydraulického výskumu
a dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.
Pre celoživotný beh jubilanta je charakteristické, že dokázal
- vďaka svojej činorodosti, odbornej fundovanosti a organizačným schopnostiam - obdivuhodne skĺbiť svoju dlhoročnú vedecko-výskumnú činnosť so zodpovednou činnosťou riadiacou
a s rozsiahlymi aktivitami v spoločenskej sfére.
Ing. Anton Sikora, CSc. sa narodil 13.marca 1929 v Žiline.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a ďalej pokračoval na
Polytechnike vo Varšave. Po úspešnom ukončení nadstavbového magisterského štúdia pracoval rok v hydraulickom laboratóriu Poľskej akadémie vied v Gdaňsku.
Po návrate domov nastúpil v roku 1954 do Výskumného
ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, ktorému zostal verný po celý svoj aktívny život. V prvom období sa viac ako 15
rokov podieľal na výskume takmer všetkých vodných diel, ktoré
sa vtedy investične pripravovali a budovali na Slovensku. Výskumne sa zaoberal rôznymi variantmi komplexného využitia
Dunaja - výskumom vodného diela Wolfsthal-Bratislava, derivačného a riečneho variantu využitia slovensko-maďarského
úseku Dunaja, ale aj výskumom vodných diel vážskej kaskády,
vodného diela Ružín a pod. Výsledky svojich výskumov nielen
zhrnul v podrobných výskumných správach, ale ich aj publikoval v rade príspevkov v odborných časopisoch a referátoch na
konferenciách a medzinárodných kongresoch.
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Popri riešení výskumných úloh pre potreby vodohospodárskej praxe sa jubilant zaoberal na úrovni základného výskumu
problematikou šachtových priepadov, zimného režimu vodných
diel a plavby. Výsledky tohoto výskumu, ktoré vzbudili pozornosť aj v zahraničí, publikoval v autorských monografiách
„Zavzdušnenie šachtových priepadov“, „Zimný režim nízkotlakých vodných diel“ a ako spoluautor v spise „Regulácia kmitočtu kanálovou vodnou elektrárňou a jej účinky na plavbu“.
Prácu o zavzdušnení šachtových priepadov predložil v roku
1964 ako dizertačnú prácu a jej obhájením získal titul kandidáta technických vied.
V rokoch 1969 a 1970 pôsobil jubilant ako expert UNESCO
v Kambodži, kde sa podieľal na zavádzaní hydraulického výskumu a riešení morfologického vývoja riečnej delty Mekongu. Po
návrate z Kambodže bol vymenovaný za riaditeľa Výskumného
ústavu vodného hospodárstva. V tejto funkcii, ktorú vykonával
takmer 20 rokov, uplatnil okrem dlhoročných skúseností z vedeckovýskumnej práce svoje mimoriadne riadiace a organizačné
schopnosti, dopĺňané nezvyčajným darom prívetivého jednania
so spolupracovníkmi a odvahou zastať sa ich v kritických situáciách. Pod jeho vedením dosiahol kolektív pracovníkov ústavu
rad významných úspechov – v oblasti hydraulického výskumu
vedľa rozsiahlej účasti na investičnej príprave a realizácii vodného diela Gabčíkovo rozvoj pôvodných metód modelovej podobnosti, v oblasti vodárenstva rozvoj metód technológie čistenia a úpravy vôd a zmapovanie kvality vôd slovenských riek,
v oblasti hydrológie výskum štrkonosnosti slovenských tokov a
spracovanie bilancie a prognózy podzemných vôd v Podunajskej nížine, v neposlednom rade tiež efektívne prepojenie výskumu s vodohospodárskym rozvojom.
Ústav získaval pod jubilantovým vedením významné renomé aj v zahraničí. Stal sa medzinárodným strediskom vedeckotechnických informácií vo vodnom hospodárstve, bol koordinátorom prác podunajských štátov v rámci hydrologickej dekády
a hydrologického programu pre vypracovanie Monografie Dunaja, podieľal sa na vypracovaní generálneho plánu využitia
vôd Hornej Guiney, výskumu využitia riek Tygrisu a Eufratu
v Iraku a rad ďalších výskumov. Mnohé práce mali ohlas u zahraničných partnerov.
Nezanedbateľne významné boli aj mimoústavné jubilantove aktivity. Bol stálym členom vedeckých rad Slovenskej vysokej školy technickej a Slovenskej akadémie vied, členom rôznych
odborných komisií v rezortu vodného hospodárstva a rad rokov
predsedom Československej a Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti ČSVTS.
Odchod do dôchodku neviedol Ing. A. Sikoru, CSc. k zaslúžilému odpočinku, ale naopak, k zintenzívneniu jeho vedeckovýskumnej činnosti, pri ktorej využíval svoje bohaté celoživotné
skúsenosti. Počas ďalších takmer desiatich rokov realizoval celý
rad závažných výskumných úloh, medzi inými výskum priestorového a hladinového režimu ľavostrannej ramennej sústavy
Dunaja, výskum prognózy hladinového a morfologického vývov o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9
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ja Dunaja na úseku od Gabčíkova po Kližskú Nemú, modelový
výskum hate Siladice, výskum zaústenia Kysuce do Váhu, výskum zimného režimu vodného diela Žilina, výskum ľadového
režimu na sútoku Váhu a Oravy a niekoľko ďalších výskumov
a posudkov týkajúcich sa problematiky križovania diaľničných
a železničných mostov s vodnými tokmi.
Také významné životné jubileum zvyčajne vedie jubilanta
k určitému bilancovaniu celoživotných aktivít, hoci zaiste nie
konečnému. Osmelil som sa ako jeho dlhoročný priateľ využiť
túto príležitosť a položiť mu niekoľko otázok:
● Po nástupe na Výskumný ústav vodného hospodárstva si ako prvý vybudoval v novo otvorenom laboratóriu veľký model a realizoval rozsiahly výskum vtedy
projektovaného vodného diela Bratislava-Wolfsthal.
Nasledovalo obdobie rozvoja teoreticko-experimentálnych metód hydraulického výskumu a riešenia konkrétnych úloh hydrotechnickej praxe v kolektíve mladých
výskumníkov. Ako by si hodnotil toto obdobie po odbornej aj spoločenskej stránke?
– Riešenie spoločného Čsl.-Rak. vodného diela Bratislava
Wolfsthal na trojrozmernom fyzikálnom modeli v mierke 1 : 60
bolo z viacerých hľadísk mimoriadne zaujímavé. Projekt vypracovala spoločná projektová skupina, ktorá zasadala striedavo vo
Viedni a Bratislave. Načrtla aj okruh problémov, ktoré by sa
mali na modeli riešiť. Okrem štandartných problémov, ako sú
dispozičné riešenie, prechod veľkých vôd a ich vplyv na tvorbu
výmoľov, sa skúmali otázky plavebných podmienok, preplavovania ľadov a účinky rázových vĺn vyvolaných náhlym výpadkom turbín. Otázky plavby sme riešili spoločne s rakúskymi
a našimi modelmi lodných súprav. Za rakúsku stranu sa zúčastnili ministerský sekretár dipl. Ing. Pertusíni a kpt. Pacher.
Naša lodná súprava bola diaľkovo ovládaná, ich mechanicky.
– Rozvoj teoreticko-experimentálnych štúdií a výskumov
nastal hlboko v minulom storočí. Po publikovaní teórie relativity Albertom Einsteinom v r. 1905 a 1907 a hlavne vyhlásení,
že ak sa mu nepodarí teóriu relativity experimentálne overiť,
je ochotný prehlásiť, že jeho teória neplatí, nastalo obdobie
prehodnocovanie doterajších výsledkov a hľadanie nových prístupov hlavne vo vedných odboroch založených na pokusoch
a experimentoch. Neobišlo to ani Newtonovu fyziku. V 20. rokoch minulého storočia sa konal kongres IARH (International
Association of Hydraulic Engineering and Research), na ktorom sa zúčastnil významný český hydraulik, neskorší riaditeľ
VÚV Praha akademik prof. Dr. Jan Smetana. Presvedčil svojich spolupracovníkov, že pre riešenie zložitých javov je nutné
vykonať teoretickú analýzu daného javu, na základe ktorej by
bolo možné stanoviť, čo vlastne treba riešiť a potom navrhnúť
experimentálne zariadenie a sled pokusov, ktoré skúmaný jav
dôkladne osvetlia. To bol princíp teoreticko-experimentálnych
štúdií, ktorý sa ujal aj vo VÚVH Praha. Založením VÚVH
Bratislava v r. 1951 sa vytvorila príležitosť pre tvorivé a nápadité typy pracovať v oblasti výskumu, bez rozdielu na vedný odbor a národnosť. Z SVŠT Bratislava to boli I. Grund, B.
Nather, I. Brachtl, J. Szolgay, J. Sumbal, P. Gabriel, A Stančík.
Z českých vysokých vysokých škôl O. Bogatyrev, J. Prochádzka,
J. Rotschein, J. Kališ. Vzťahy boli veľmi priateľské, navzájom
sme si nezištne pomáhali a to nielen v odbornej oblasti.
● V mimoriadne zložitých podmienkach si pôsobil
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lického výskumu a riešení morfologických problémov
rieky Mekong. Aké dojmy a poznatky si si priniesol z tejto expertízy?
– Úlohou expertnej skupiny zloženej z pracovníkov Hydroconsultu a VÚVH Bratislava bolo v rámci UNESCO navrhnúť
a vybudovať v Kambodži školské hydrotechnické laboratórium
a fyzikálny model úseku Mekongu v oblasti hlavného mesta
Pnom-Penh, na ktorom sa mali skúmať otázky erózie brehov.
Mekong je jeden z najväčších tokov v ázijskej oblasti. V PnomPenhe má šírku 1500 m (Dunaj v Bratislave približne 300 m).
Minimálny prietok Qmin = 5000 m3∙s-1, Qmax = 55 000 m3∙s-1. počas monzúnových dažďov hladina stúpne o 20 m. Každoročné
stúpnutie hladiny spôsobilo, že sa z hlavného toku smerom po
prúde odčlenilo rameno Bassac (Qmax = 14 000 m3∙s-1, čo je viac
ako tisícročná voda na Dunaji) a smerom proti prúdu rameno
Ton le Sap, na ktorého konci sa vytvoril prírodný polder o rozlohe viac ako 13 000 km2. Keď hladina v Mekongu stúpa, polder sa plní a keď klesá, polder sa vyprázdňuje. Keď sú hladiny
v Mekongu a poldri vyrovnané, voda v ramene neprúdi. V tieto
dni sa začnú Sviatky vody, mesto sa vysvieti červenými žiarovkami a zmení sa na pouličné kasíno. Na stojatej vode sa hrajú
všetky možné vodné športy. Dojmy som povedal, ale poučný
poznatok je tento. Poznať Bernoulliho rovnicu, alebo rozdelenie
rýchlosti vo zvislici je málo. Dostal som úlohu založiť budovu
hydraulického laboratória na pilotoch. Matematika a fyzika mi
pomohli. Bezradný som bol, keď mi vedúci UNESCA povedal,
že treba naprojektovať 400 kWA trafostanicu. Nebyť českých
mládencov, ktorí budovali fabriku na výrobu pneumatík, nebol
by som to zvládol. V tomto období (marec) si pripomíname Svetový deň vody, dovoľte mi povedať jeden zážitok. Po tropickom
období, s teplotou cez deň 45 – 50 0C a v noci 35 0C nastali
monzúnové dažde. Najprv vybehli malé deti, potom dievčence
a chlapci a napokon staré babky a dedkovia. Už asi nezažijem
takú oslavu dňa vody.
● Ako dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva si sa zaslúžil o rozvoj všetkých jeho odborov, o kvalitné riešenie aj tých najzložitejších problémov vodohospodárskej praxe a v neposlednom rade aj o
významné zvýšenie medzinárodnej prestíže ústavu. Aké
prínosy z tohto obdobia pokladáš za najvýznamnejšie?
– Ústav bol koordinátorom prác podunajských štátov v rámci hydrologickej dekády a neskôr hydrologického programu na
vypracovanie Monografie Dunaja. Tá bola potom v štyroch jazykoch vydaná v Martine a rozoslaná do 130 krajín. Náš ústav
pracoval na Generálnom pláne využitia vôd Hornej Guiney.
Vypracovali sme štúdie pre využitie Tygrisu a Eufratu v Iraku,
veľa našich expertov pracovalo v Alžírsku na úseku vodných
diel, ale aj zásobovania vodou. Usilovali sme sa nadviazať užšiu spoluprácu s podobnými ústavmi. Možno povedať, že sa
nám to podarilo. Dobrú spoluprácu sme mali s VITUKI v Budapešti, Belehradským ústavom na Avale a výskumným ústavom v Bukurešti. Na vopred dohodnuté témy sme si vymieňali
pracovníkov, hlavne mladších. S VÚV Praha vzťahy nebolo
treba organizovať. Riešitelia sa poznali a našli si príležitosť na
výmenu skúseností. Mimoriadne som si vážil snahu našich riešiteľov nielen používať pri riešení úloh matematické modely,
ale ich aj vypracovať. Aká je naša povesť, som si uvedomil na
konferencii pri príležitosti 50. výročia založenia hydraulických
laboratórií v Delfte (Holandsko). Riaditeľ hydraulických laboratórií a vtedajší prezident IARH, profesor Prinz, keď sa dozve-
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Oznamy
del, že som z VÚVH, privítal ma slovami: „Aha, to je ten ústav,
kde ste mimoriadne dobre rozvinuli oblasť riečnej hydrauliky
a modelovej podobnosti riečnych tratí!“
● Akú vidíš perspektívu ďalšieho rozvoja vodohospodárskeho výskumu v Slovenskej republike po jej vstupe
do Európskej únie? Čo by si chcel odkázať súčasnej generácii mladých vodohospodárskych inžinierov?
– V úvode som spomenul Newtona a Einsteina a ďalšie vedecké kapacity, ktoré sa zaslúžili o pokrok vo všetkých oblastiach a bližšie poznanie prírodných procesov. V 21. storočí je
situácia vo vede a výskume lepšia vzhľadom na veľké množstvo
informácií o trendoch v zahraničí. Treba však oveľa intenzívnejšie sledovať, čo sa vo svete robí, čo má priority a hlavne vedieť si z množstva informácií vybrať. V tejto súvislosti by som
spomenul problematiku progresívnych technológií čistenia odpadových vôd. Vo svete sa vyvíjajú nové materiály, s ktorými sa
dá pracovať oveľa efektívnejšie. Podobne možno hovoriť o výskume úpravárskych technológií, o ochrane vodných zdrojov.

– Žiada sa viac pozornosti venovať vplyvu klimatických
zmien na odtokové procesy hlavne z malých povodí, aplikovať
vodohospodárske opatrenia na rozloženie odtoku povodí. Značný vplyv majú aj zmeny v poľnohospodárskej výrobe a treba
sa s nimi zaoberať. Nutná je spolupráca s ekológmi, musí byť
postavená na reálnych základoch, čím mám na mysli vzájomné
odborné posúdenie riešeného problému. V týchto smeroch by
malo súčasné vedenie VÚVH pracovať lepšie než sme to dokázali my.
Ďakujem za rozhovor. V mene mojom, aj širokej odbornej
verejnosti doma i v zahraničí, priateľov a známych, pracovníkov vo vodnom hospodárstve čo najsrdečnejšie želáme jubilantovi zdravie a pohodu v kruhu najbližších a veľa optimizmu do
ďalších rokov života.
prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., DrHc.
Univetsity Liége
pracovník VÚV Praha

XII. konferencia s medzinárodnou účasťou
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29.05.2009  –  termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 10 riadkov
19.06.2009  –  oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
10.8.2009    –  odovzdanie príspevkov do zborníka
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Predpisy, normy / Opustili naše rady

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. Alena Kozáková
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Vo Vestníku ÚNMS SR 2/2009 vyšli v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:

vody na pitnú vodu. Peroxomonosíran
draselný (75 8412)

STN EN 12672: 2009 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Manganistan dra
selný (75 8408)
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12672: 2002 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Manganistan dra
selný (75 8408)
STN EN 13194: 2009 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Kyselina octová
(75 8409)
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 13194: 2002 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Kyselina octová
(75 8409)
STN EN 12678: 2009 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Peroxomonosíran
draselný (75 8412)
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12678: 2002 Chemikálie používané pri úprave

Vo Vestníku ÚNMS SR 3/2009 vyšli v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN 73 6760: 2009 Kanalizácia v budovách
– jej vydaním sa ruší:
STN 73 6760: 1983 Vnútorná kanalizácia
Zmena a 7/84, b 4/85, c 5/87, d 8/88, e
9/90, f 9/91, 7 7/03
STN EN 12926: 2009 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Peroxodisíran
sodný (75 8165)
norma bola vyhlásená na priame
používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12926: 2001 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Peroxodisíran
sodný (75 8165)
norma bola vyhlásená na priame
používanie v origináli

Za Ing. Ladislavom Lányim
V týchto dňoch sa široká vodohospodárska verejnosť rozlúčila s významným odborník v oblasti vodného hospodárstva
a hydrotechniky Ing.Ladislavom Lányim.
Ing. Ladislav Lányi sa narodil dňa 20.10.1923 v Topoľčanoch. Po úspešnom absolvovaní gymnázia v Topoľčanoch pokračoval v štúdiu na vtedajšej SVŠT v Bratislave (dnes STU
) na odbore inžinierskych stavieb.
Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1949 nastúpil
do Stavoprojektu Bratislava v ktorom pôsobil do roku 1951,
kedy prešiel pracovať do vtedajšieho Hydroprojektu Bratislava, dnešný Hydroconsult Bratislava, v ktorom zotrval až do
svojho odchodu do dôchodku v roku 1989.
Jeho profesionálny vzťah k vodohospodárskej problematike
mu po odchode na dôchodok nedovolil odpočívať a ako dôchodca naďalej poskytoval konzultácie pri úspešnom zvládnutí
viacerých dôležitých vodohospodárskych problémov. Plných
38 rokov histórie podniku sa spája s výsledkami jeho svedomitej a profesionálne vysoko erudovanej práce.
Počas svojho profesionálneho života vyriešil ako špecialista a neskôr ako hlavný špecialista podniku množstvo vedeckotechnických problémov. Z veľmi bohatého pôsobenia v oblasti
priehradného staviteľstva sa meno Ing. Ladislava Lányiho
bude spájať s vodnými stavbami na Váhu – Vážskou kaskádou
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 5 - 6 / 2 0 0 9



v úseku Hričov – Mikšová – Považská Bystrica, s vodným
zdrojom pre Tepličku,s kanalizáciou v Kolárove, ale najmä so
Sústavou vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros.
Vysoká profesionálna odbornosť predurčila Ing. Lányiho
k jeho niekoľkoročnému pôsobeniu vo funkcii „Hlavného inžiniera projektu“ – HIP, ako aj v programe vedecko – technickej spolupráce s domácimi i zahraničnými organizáciami,
čím prispel k šíreniu dobrého mena Hydroconsultu š.p., ako aj
Slovenského vodohospodárskeho staviteľstva v zahraničí.
S neúnavnou trpezlivosťou a pozornosťou sa venoval
odbornému rastu a výchove mladých projektantov. Jeho priateľský a ľudský prístup ku kolegom pomohol vyriešiť aj tie
najzložitejšie pracovné situácie a navždy zostane vzorom a
príkladom najmä pre strednú generáciu projektantov, ktorí
v pracovnom kolektíve pod jeho vedením vyrastali.
V mene jeho spolupracovníkov, priateľov a všetkých pracovníkov vo vodnom hospodárstve vyjadrujem úctu k výsledkom jeho bohatej odbornej činnosti, ľudským kvalitám a úprimnú ľútosť nad jeho odchodom.
Ing. Ingrid Grundová
Hydroconsult Bratislava
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Vážení čitatelia,
5. jún je Svetovým dňom životného prostredia. Tento deň bol určený Valným zhromaždením OSN v roku
1972 s cieľom stimulovať celosvetové povedomie
a zvyšovať politický záujem o životné prostredie. Motto
pre rok 2009 znelo: „Tvoja planéta ťa potrebuje“. Toto
heslo odráža naliehavosť ochrany životného prostredia, ktoré sa začína vymykať spod samoregulačných
vplyvov prírody a hrozí globálnymi zmenami v dôsledku emisií, pričom ich dopad si niektorí ešte stále neuvedomujú.
Snáď najväčším zdrojom emisií sú všetky zariadenia
produkujúce energiu na báze fosílnych palív, biopalív
a spaľovne odpadov, ktoré naša konzumne orientovaná spoločnosť produkuje nebývalým tempom. Pritom
existujú energetické zdroje, ktoré môžu pokryť stále sa
zvyšujúce nároky na energiu bez negatívnych dopadov
na životné prostredie.
Jedným z takýchto zdrojov je aj vodná energia. Trvalú udržateľnosť vodných elektrární už preveril čas
a ich výhody snáď už nik nespochybňuje. Napriek tomu
napríklad výstavba nových malých vodných elektrárni
nenapreduje tak, ako by si to zasluhovala. Voda vstupuje do hry aj pri ďalšom zdroji environmentálne čistej energie – geotermálnej energii. Tejto problematike
boli venované Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009, ktoré sa posledný májový týždeň uskutočnili
v Častej-Papierničke. Paradoxne však okrem expertov
zo Slovenska, ktorí sa profesionálne zaoberajú touto
problematikou, takmer úplne absentovali slovenskí
koncoví hráči, teda po našom realizátori, užívatelia
a potenciálni investori. Je zrejmé, že hospodárska kríza núti šetriť každého a všade, ale práve kurz, ktorý bol
zameraný na úspešnosť geotermálneho projektu, by
mohol koncovým užívateľom ukázať cestu, ako sa dostať z hospodárskej krízy a naštartovať aktivity, ktoré
mnohorakým spôsobom podporia rozvoj regiónov tým,
že poskytnú čistú a lacnú energiu.
Snáď by sme mohli prevziať mnohé pozitívne
prístupy aj zo susedných krajín. Rakúsko predstavilo
v rámci svojich energetických dní na Slovensku 16.
a 17. júna svoje koncepcie, technológie a riešenia v oblasti energetiky.
Vrátim sa späť k Svetovému dňu životného prostredia, ktorý sme oslávili viacerými akciami, spomenuli
sme si na jednotlivcov a kolektívy, ktoré sa už v minulosti významne pričinili o ochranu životného prostredia. Z rúk ministra životného prostredia Slovenskej
republiky, Viliama Turského, prevzali nominovaní ocenenia za svoju prácu v piatok 5. júna 2009 v obradnej
sieni Zichyho paláca v Bratislave.
Na záver chcem podotknúť, že tak, ako si vážime
našich predchodcov, rovnako dôležité je pristupovať
k ochrane nášho životného prostredia teraz, aby raz
naši nástupcovia mali koho oceniť.
Ing. Viliam Višacký, PhD.
vedecký tajomník VÚVH
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Príspevok z konferencie Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009

Súčasný stav vyhľadávania a prieskumu
geotermálnej energie na Slovensku
RNDr. Miroslav Bím1, RNDr. Peter Hanas1, RNDr. Anton Remšík, CSc.2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

1

Využívanie geotermálnej energie s cieľom nahradiť fosílne
palivá a zlepšiť životné prostredie na Slovensku sa začalo už
v roku 1958, kedy bol poverený rezort zdravotníctva a výbor pre
výstavbu výskumom využívania odpadového tepla termálnych
vôd slovenských kúpeľov na vykurovanie obytných a úžitkových
objektov. Postupne sa zaviedlo na niektorých miestach priame
vykurovanie termálnou vodou, vykurovanie pomocou tepelných
čerpadiel a ohrev úžitkovej vody  tepelnými výmenníkmi. V súčasnosti sa na Slovensku využíva geotermálna energia nielen
prirodzených výverov termálnych vôd, ale najmä geotermálnych
vrtov mimo výverových oblastí termálnych prameňov.
V záujme širšieho a systematickejšieho využívania týchto
energetických zdrojov je nevyhnutné presnejšie spoznať zákonitosti výskytu zdrojov geotermálnej energie, ich vlastnosti a možnosti ich využívania. Z uvedeného vyplýva naliehavá potreba
hľadať také zdroje energie, ktoré zabezpečia pre budúcnosť jej
dostatočné množstvo pri znížení spotreby fosílnych palív a zaťaženia životného prostredia. z hľadiska dlhodobej perspektívy je
v rámci koncepcie trvalej udržateľnosti odporúčaný prechod od
využívania neobnoviteľných zdrojov ku energetickým systémom
založeným na využívaní obnoviteľných zdrojov energie (ďalej
len OZE). Medzi OZE zaujíma využívanie geotermálnej energie popredné miesto. Pre porovnanie využívanie obnoviteľných
zdrojov energie na Slovensku predstavuje v súčasnosti 2,6 %
z celkovej spotreby primárnych energetických zdrojov.
Vláda SR vo svojom uznesení č. 282 z 23. apríla 2003 schválila Koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorá
definuje základný rámec pre rozvoj využívania OZE na Slovensku. Podiely jednotlivých druhov obnoviteľných a druhotných
zdrojov energie na celkovom množstve technicky využiteľného
potenciálu sú podľa tejto koncepcie uvedené v tab. 1.
K nesporným výhodám využívania geotermálnej energie patrí, že:
– predstavuje vlastný (domáci) zdroj energie, nezávislý od medzinárodných konfliktov,
– predstavuje lacnejší zdroj energie ako fosílne palivá,
– patrí medzi obnoviteľné zdroje energie,
– znižuje zaťaženie transportných komunikácií redukciou transportu fosílnych palív,
– znižuje nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia redukciou transportu, spracovania a využívania fosílnych palív
(havárie produktovodov, výstavba a prevádzka zásobníkov
plynov a ropných produktov, skládkové hospodárstvo, emisie),
– umožňuje ovládanie ceny energie,
– prevádzka je bezpečná, s minimálnym dopadom na životné
prostredie a záber pôdy.
Využívanie geotermálnej energie sa tiež stáva hybnou silou
rozvoja malého a stredného podnikania v regiónoch, napríklad
pri pestovaní rýchlenej zeleniny a kvetov, chove rýb a hydiny, pri

4

Tab. 1 Podiel jednotlivých druhov obnoviteľných a druhotných zdrojov
energie na technicky využiteľnom potenciáli, podľa Koncepcie využívania obnoviteľných zdrojov energie  vypracovanej MH SR, schválenej
uznesením vlády SR č. 282/2003
Technicky využiteľný potenciál

Druh
biomasa

[TJ]

[%]

60 458

46,7

geotermálna energia

22 680

17,5

solárna energia

18 720

14,5

odpadové teplo

12 726

9,8

biopalivá

9 000

6,9

malé vodné elektrárne

3 722

2,9

veterná energia
Celkom

2 178

1,7

129 484

100,0

výstavbe a využívaní zariadení určených na rekreačné a rehabilitačné účely.
Nevyhnutným podkladom pre rozvoj využívania geotermálnej energie sú údaje o distribúcii, kvantite a kvalite jej zdrojov,
o podmienkach na ich optimálne využite na rôzne účely. Uvedený
komplex informácií poskytuje geologický výskum a prieskum.

Základný geologický výskum
Systematický výskum zdrojov geotermálnej energie s realizáciou geotermálnych vrtov,  na Slovensku začal v roku 1971 riešením úlohy rozvoja vedy a techniky pod názvom „Geotermálna
energia“, ktorej riešiteľským pracoviskom bol Geologický ústav
Dionýza Štúra v Bratislave.
V rámci základného výskumu financovaného zo štátneho
rozpočtu (v rokoch 1971 – 1994) bola urobená charakteristika povrchovej a hlbinnej stavby Západných Karpát vo vzťahu
k predpokladanej priestorovej distribúcii geotermálnych vôd,
charakteristika priestorového rozloženia zemského tepla, realizovaných bolo 61 geotermálnych vrtov, získaná bola orientačná predstava o množstvách geotermálnej energie a vôd. Jedným
z najvýznamnejších výsledkov bolo vymedzenie 26 perspektívnych geotermálnych oblastí s priaznivými podmienkami na energetické využívanie geotermálnych vôd.
Geotermálne vrty, ktorých realizácia vyplynula z geologického zhodnotenia, boli vŕtané mimo výverových oblasti termálnych
vôd, ktoré sú využívané na liečebné účely v kúpeľoch. Celková
výdatnosť týchto vrtov (hlbokých 210 – 2 800 m) predstavovala
904 l/s geotermálnych vôd s teplotou na ústí vrtu od 20 do 92 °C
a mineralizáciou 0,4 – 90 g/l. Tepelný výkon takto overených
geotermálnych vôd predstavoval množstvo geotermálnej energie
o hodnote 176 MWt, z ktorého 31 MWt (131 l/s) pripadalo na
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9

Príspevok z konferencie Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009
exploatáciu systémom reinjektáže a ostatné množstvo 145 MWt
(773 l/s) na exploatáciu sólo vrtmi.
Poznatky získané počas viac ako dvoch desaťročí výskumu  
geotermálnych zdrojov na Slovensku sú komplexne  zhrnuté v „Atlase geotermálnej energie Slovenska“. Toto dielo vypracoval Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, publikované bolo v r. 1995.
V textovej časti atlasu je uvedený súhrn geologických, geofyzikálnych, hydrogeotermických a geochemických poznatkov,
ktoré boli získané počas skúmania geotermálnej energie. Základom sú poznatky, ktoré boli získané hlavne základným výskumom, pri ktorom sa podstatne rozšírili poznatky o terciérnej
výplni panví a kotlín, o predterciérnom podloží celých vnútorných Západných Karpát a hlavne o teplotnom poli, tepelnom poli
a hydrogeotermálnych pomeroch.
Geotermálna aktivita územia je znázornená v mapách, ku
ktorým patria – tematická geotermálna mapa, mapa tepelného
toku na povrchu, mapa tepelného toku na moho-diskontinuitu,
geotermálne mapy Slovenska, mapy geotermálnej aktivity vymedzených oblastí, hydrogeotermálne mapy vymedzených oblastí, mapy technologických vlastností geotermálnych vôd a ich
likvidácie po tepelnom využití. Mapy sú doplnené rezmi, karotážnymi profilmi geotermálnych vrtov a tabuľkami s údajmi získanými geologickými prácami.
Poznatky o geotermálnych zdrojoch Slovenska zo základného výskumu sa stali súčasťou aj ďalšieho diela, ktorým je „Atlas
geotermálnych zdrojov Európy“ (Publ. No. EUR 17 811 of the
European Commission). Súčasťou tohto atlasu je stručná hydrogeotermálna charakteristika s hodnotením zdrojov perspektívnych oblastí, pričom detailnejšie sú tu hodnotené Liptovská
kotlina a centrálna depresia Podunajskej panvy.
Výsledky geologického výskumu zdrojov geotermálnych
vôd na Slovensku boli použité tiež pre zostavenie mapy „Zdroje
geotermálnych a minerálnych vôd“, ktorá je súčasťou Atlasu krajiny Slovenskej republiky, vydaného MŽP SR a SAŽP v r. 2002.
Na mape je schematicky znázornená geologická stavba územia,
hlavné kolektory geotermálnych vôd, perspektívne oblasti alebo
štruktúry geotermálnych vôd, výdatnosti a teplota zdrojov, ako aj
tepelný výkon geotermálnych vôd.
Na základe výsledkov základného výskumu a prieskumu
geotermálnych zdrojov môžeme konštatovať, že Slovenská republika má vďaka svojim prírodným podmienkam významný potenciál geotermálnej energie, ktorý je ohodnotený na 5 538 MWt.
Zdroje geotermálnej energie sú zastúpené predovšetkým geotermálnymi vodami, ktoré sú viazané najmä na triasové dolomity
a vápence vnútrokarpatských tektonických jednotiek, menej na
neogénne piesky, pieskovce a zlepence, resp. na neogénne andezity a ich pyroklastiká. Tieto horniny ako kolektory geotermálnych vôd mimo výverových oblastí sa nachádzajú v hĺbke
200 – 5 000 m a vyskytujú sa v nich geotermálne vody s teplotou
15 – 240 °C. Na základe rozšírenia kolektorov a aktivity geotermického poľa bolo na území Slovenskej republiky vymedzených
26 perspektívnych oblastí alebo štruktúr vhodných pre získavanie geotermálnej energie).

Regionálny geologický výskum
a vyhľadávací prieskum
Vláda SR uznesením č. 619 zo dňa  7. septembra 1993 a Národná rada SR uznesením č. 339 zo dňa 18. novembra 1993 schválili
Stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, v ktorej je uvedená aj požiadavka ďalšieho hodnotenia  perspektívnych
geotermálnych oblastí vymedzených základným výskumom.
V Návrhu koncepcie využitia geotermálnej energie v SR,
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ktorý vláda schválila uznesením č. 861 z 10.decembra 1996,
bolo Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR)
uložené zabezpečiť regionálny výskum a vyhľadávací prieskum prvých perspektívnych oblastí. Požiadavka a podpora na
pokračovanie týchto geologických prác bola následne uvedená
v Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja z októbra 2001
a v Koncepcii geologického výskumu a prieskumu územia SR
do roku 2006 (perspektívne do roku 2010), ktorá bola schválená
uznesením vlády č. 334 zo dňa 3. apríla 2002.
V súlade s uvedenými dokumentmi MŽP SR zabezpečilo
ukončenie regionálneho výskumu a vyhľadávacieho prieskumu
v oblasti Košická kotlina – na lokalite Ďurkov, Levočská panva –
v časti Popradská kotlina, Liptovská kotlina, Skorušinská panva,
centrálna depresia podunajskej panvy – na lokalite Galanta, komárňanská vysoká kryha, Žiarska kotlina, Hornonitrianská kotlina, topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina a humenský chrbát.
V Rimavskej kotline  v súčasnom období prebiehajú finálne práce regionálneho hydrogeotermálneho zhodnotenia, ktoré skončia
v roku 2009, v Rudnianskej kotline tieto práce začínajú. Vykonané geologické práce priniesli nasledovné výsledky.

Košická kotlina – lokalita Ďurkov
Rezervoár geotermálnych vôd sa nachádza v hĺbke 2 000 –
3 500 m. V priebehu roka 1998 a v prvej polovici roka 1999
v nej boli odvŕtané a odskúšané tri geotermálne vrty GTD-1 až 3
s vertikálnou hĺbkou 2 252 – 3 210 m. Najvýznamnejšie prítokové zóny sú lokalizované na strope triasových dolomitov veporika
s puklinovou a krasovou priepustnosťou. Výdatnosť voľného prelivu počas krátkodobých hydrodynamických skúšok sa pohybovala v intervale 50 – 65 l/s s teplotou na ústí vrtov 123 – 129°C.
Nameraná ložisková teplota v hĺbke 3 000 m dosahovala 143 °C.
Priemerná hustota tepelného toku dosahuje 94,4 mW/m2. Hodnota celkovej mineralizácie sa pohybuje v intervale 25 – 32 g/l.
Chemické zloženie geotermálnych vôd je výrazného Na-Cl typu
s nízkym zastúpením Na-HCO3 zložky.
V oblasti Ďurkova boli prírodné zásoby geotermálnej energie ohodnotené na 113,4 MWt, čo zodpovedá množstvu zásob
geotermálnych vôd o hodnote 470 l/s.

Levočská panva – časť Popradská kotlina
Kolektory geotermálnych vôd sú v predterciérnom podloží
tvorené triasovými karbonátmi, reprezentujúcimi chočský a krížňanský príkrov. V centre Popradskej kotliny dosahujú hrúbky
chočského príkrovu 200 – 1 100 m. Neobyčajne veľké hrúbky
1 200 – 2 000 m dosahuje chočský príkrov v oblasti v. a jv. od
vrbovského zlomu pri prechode do Levočských vrchov.
Teploty na predpaleogénnom podloží Popradskej kotliny dosahujú 50 – 85 °C.  Priemerná hustota tepelného toku v kotline je
67 mW/m2. Chemické zloženie vody predstavuje Ca-Mg-HCO3SO4 typ s mineralizáciou od 2,9 do 4,1 g/l.
Celkové prírodné zdroje geotermálnych vôd Popradskej kotliny sú 215,6 l/s, čo zodpovedá celkovému prírodnému množstvu
zdrojov geotermálnej energie 33,8 MWt.

Liptovská kotlina
Podložie paleogénu Liptovskej kotliny je budované choč
ským a krížňanským príkrovom. z morfoštruktúrneho hľadiska
je ho možné rozčleniť na niekoľko depresií a elevácií. Najväčšia
hrúbka paleogénnych sedimentov je v depresii Liptovskej Mary
a dosahuje 2 200 – 2 300 m.
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Teplotné pole v Liptovskej kotline je značne variabilné. V kokavskej depresii a bešeňovskej elevácii je teplotné pole porušené
konvektívnym prenosom tepla, teplota v hĺbke 1 000 m sa pohybuje v rozmedzí 29 až 46°C, v hĺbke 2000 m 46 až 76°C. Hustota
zemského tepelného toku sa pohybuje od 52,0 do 71,7 mW/m2.
Celkové prírodné zdroje geotermálnych vôd Liptovskej kotliny predstavujú 248 l/s, čo zodpovedá celkovému prírodnému
množstvu zdrojov geotermálnej energie 34,5 MWt.

vodami s rezervoárovou teplotou 30 – 160 °C. Chemické zloženie geotermálnych vôd v Žiarskej kotline reprezentuje pravdepodobne Ca-Mg-SO4, resp. Ca-Mg-SO4-HCO3 typ s mineralizáciou
2 – 4 g/l.
Prírodné množstvo zdrojov geotermálnych vôd s teplotou
vody 60 °C (sklenoteplická štruktúra) a 110 °C (žiarska štruktúra) predstavuje 65,3 l/s, čo zodpovedá prírodnému množstvu
zdrojov geotermálnej energie 22,29 MWt.

Skorušinská panva

Komárňanská vysoká kryha

Skorušinská panva je budovaná horninami centrálno-karpatského paleogénu s hrúbkou od 200 do 2600 m, v ich podloží sa
nachádza chočský a krížňanský príkrov, obalová jednotka a kryštalinikum. Geotermálne vody sú viazané na triasové dolomity
krížňanského a chočského príkrovu. Ich hrúbka sa pohybuje od
300 do 600 m, maximálna hĺbka ich uloženia je v sv. časti depresie a to -3600 m n. m.
V závislosti od hĺbky uloženia kolektorov sa teplota geotermálnych vôd pohybuje v intervale 25 – 125 °C. Na väčšine územia sa hustota tepelného toku nachádza v intervale 60 – 65 mW/
m2. Mineralizácia geotermálnych vôd je Ca-Mg-HCO3, resp. CaMg-HCO3-SO4 typu a jej hodnoty sa pohybujú v intervale 0,6
– 2,5 g/l.
Celkové prírodné zdroje geotermálnych vôd panvy predstavujú 118 l/s, čo zodpovedá celkovému prírodnému množstvu
zdrojov geotermálnej energie 24 MWt.

Komárňanskú vysokú kryhu obmedzuje izobata 700 – 800 m
kriedového karbonátového podložia, resp. tektonické línie prebiehajúce v blízkosti týchto izobát. Geotermálne vody sú viazané
na triasové dolomity a vápence.
Teplotné pole komárňanskej vysokej kryhy je v hlavnej miere formované konvektívnym prenosom tepla a charakterizujú ho
anomálne nízke hodnoty teplôt. Ich priemerná hodnota v hĺbke
1 000 m je 24 °C, v hĺbke 2 000 m 34 °C a v hĺbke 3 000 m 44 °C.
Hustota tepelného toku je okolo 60 mW/m2. Chemické zloženie
geotermálnych vôd je tu reprezentované Ca-Mg-HCO3 typom
s mineralizáciou okolo 0,7 g/l.
Celkové prírodné množstvo zdrojov geotermálnych vôd
predstavuje hodnotu 133 l/s, čo zodpovedá celkovému prírodnému množstvu zdrojov geotermálnej energie 9,7 MWt.

Centrálna depresia podunajskej panvy –
lokalita Galanta

Geotermálne vody Hornonitrianskej kotliny sú viazané na
karbonáty krížňanského a chočského príkrovu, od čoho sa potom
odráža aj ich chemické zloženie. Vody z karbonátov chočského
príkrovu sú Ca(Mg)-HCO3 typu s celkovou mineralizáciou do
1 g/l a vody z krížňanského príkrovu Ca(Mg)-HCO3-SO4 typu
s celkovou mineralizáciou 2,1 g/l.
Teploty v hĺbke 500 m pod povrchom sú 22,5 – 32,5 °C,
v hĺbke 1000 m 35 – 50 °C, v hĺbke 1500 m 50 – 65 °C, v hĺbke
2000 m 60 – 80 °C, v hĺbke 2500 m 70 – 90 °C a v hĺbke 3000
m pod povrchom budú dosahovať hodnoty 80 – 100 °C. Hustota
tepelného toku sa pohybuje v rozmedzí 70,2 – 84,4 mW/m2 so
štatistickým priemerom 79,2 ± 4,6 mW/m2.
Celkové prírodné množstvo zdrojov geotermálnych vôd
predstavuje hodnotu 140 l/s, čo zodpovedá celkovému prírodnému množstvu zdrojov geotermálnej energie 29,1 MWt.

Centrálna depresia podunajskej panvy – oblasť Galanta predstavuje zo štruktúrno geologického hľadiska galantskú priehlbinu a jej najbližšie okolie s výskytom, resp. využívaním geotermálnych vrtov.
Priemerná hodnota teploty v hĺbke 1000 m je 50,3 °C, v hĺbke 1500 m 69,6 °C, v 2000 m 88,5 °C a v hĺbke 2500 m dosahuje
106,0 °C. Hustota tepelného toku sa pohybuje v rozmedzí 71,4 –
81,6 mW/m2 s priemernou hodnotou 76,8 mW/m2.
V tejto oblasti sa vyskytujú petrogénne geotermálne vody
Na-HCO3 typu s mineralizáciou do 1g/l, vody Na-Cl typu s prítomnosťou zložky  A1 nad 30 mval% a Na-HCO3 typu s mineralizáciou 1 – 5 g/l a výrazného Na-Cl typu s mineralizáciou
5 – 10 g/l.
Celkové prírodné množstvo zdrojov geotermálnych vôd predstavuje hodnotu 176,0 l/s, čo zodpovedá celkovému prírodnému
množstvu zdrojov geotermálnej energie 39,7 MWt.

Žiarska kotlina
Predterciérne podložie Žiarskej kotliny je budované chočským príkrovom, a to v jv. a sz. časti územia triasovými karbonátmi a v strednej časti ipoltickou sériou (bridlice, pieskovce). V
hlbšej stavbe pod chočským príkrovom ležia mezozoické horniny
(trias – krieda) série Veľkého boku, resp. krížňanského príkrovu.
Hustota tepelného toku sa pohybuje v intervale 80 – 100 mW/m2,
s charakteristickou hodnotou 95 mW/m2.
Z hľadiska kolektorov geotermálnych vôd budujú triasové
karbonáty chočského príkrovu vrchné hydrogeotermálne štruktúry, v ktorých sa predpokladajú geotermálne vody s rezervoárovou teplotou v intervale 20 – 150 °C. Triasové karbonáty série
Veľkého boku, resp. krížňanského príkrovu budujú spodné hydrogeotermálne štruktúry, v ktorých sa uvažuje s geotermálnymi
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Hornonitrianska kotlina

Topoľčiansky záliv a  Bánovská kotlina
V území topoľčianskeho zálivu a Bánovskej kotliny sú
geotermálne vody viazané predovšetkým na triasové karbonáty,
ktoré sa nachádzajú v podloží terciérnych hornín. Predterciérne
podložie budujú paleozoicko-mezozoické horniny hronika, v hlbšej stavbe, pod hronikom, miestami pod terciérnymi horninami ležia mezozoické horniny fatrika. Chemické zloženie týchto
geotermálnych vôd reprezentuje Ca-Mg-HCO3 typ s mineralizáciou okolo 0,48-0,78 g/l.
Teploty v hĺbke 1000 m pod povrchom sa v priestore Bánovskej kotliny a severnej časti topoľčianskeho zálivu pohybujú na
úrovni 25 – 45 °C, v hĺbke 1500 m dosahujú 35 – 55 °C, v hĺbke
2000 m 45 – 70 °C, v hĺbke 2500 m 60 – 85 °C a v hĺbke 3000 m
pod povrchom sa pohybujú na úrovni 75 – 95 °C. Hustota tepelného toku v území predstavuje hodnoty 55,1–74,2 mW/m2 s priemerom 63,5 ± 7,6 mW/m2.
Množstvo geotermálnej vody s teplotou 33–40 °C (prírodné
zdroje) v území topoľčianskeho zálivu a Bánovskej kotliny je
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vyčíslené na 141,7 l/s a odpovedá mu množstvo geotermálnej
energie 12,469 MW.

Humenský chrbát
Humenský chrbát predstavuje pruh mezozoických hornín,
hlavne v podloží terciérnych hornín, ktorý sa ťahá pozdĺž bradlového pásma. Je budovaný fatrikom – sedimentami triasu až
kriedy. Kolektorom geotermálnych vôd sú triasové karbonáty,
ktorých hrúbka sa pohybuje od 880 do 1100 m. Chemické zloženie vody reprezentuje zmiešaný Ca-(Mg)-Na-SO4-HCO3-Cl typ
s mineralizáciou okolo 0,8 g/l a Na-Cl typ s mineralizáciou  4,7
a 10,6 g/l.
Geotermálna aktivita územia humenského chrbta je podľa
hodnôt hustoty tepelného toku zvýšená, rovnomerne stúpa od
bradlového pásma zo 75 mW.m2 do východoslovenskej panvy
až na 95 mW.m2. Priemerná teplota v hĺbke 500 m je 29,3 °C,
v hĺbke 1000 m je 47,2 °C a v hĺbke 2000 m je 83 °C.
Množstvo geotermálnych vôd v oblasti humenského chrbta je
vypočítané na 341 l/s.  Množstvo geotermálnej energie (tepelný
výkon) humenského chrbta predstavuje 750,5 MW.

Využívanie geotermálnej energie
Na Slovensku je doteraz evidovaných 120 geotermálnych
vrtov, ktorými sa overilo okolo 1 787 l.s-1 vôd s teplotou na ústi
vrtu 18 – 129 ° C. Geotermálne vody boli získané vrtmi hlbokými 92 – 3 616 m. Výdatnosť voľného prelivu na ústi vrtov sa
pohybovala v rozmedzí od desatín litra do 100 l.s-1. Prevažuje
Na-HCO3, CA-Mg- HCO3  a  Na-Cl typ vôd s mineralizáciu 0,4
– 90,0 g/l. Tepelný výkon vôd pri využití po referenčnú teplotu
15 °C je 306,8 MWt, čo predstavuje 5,5 % z celkového potenciálu geotermálnej energie SR, ktorý bol geologickým výskumom
ohodnotený na 5 538 MWt.
Z hľadiska súčasného stavu využívania geotermálnej energie
sa geotermálne vody vyžívajú celkovo na 36 lokalitách v poľnohospodárstve, na vykurovanie budov a na rekreačné účely s celkovo využívaným tepelným výkonom 131 MWt, čo predstavuje
2,3 % z celkového potenciálu geotermálnej energie SR a 42,7 %
z  tepelného výkonu doteraz evidovaných geotermálnych vrtov.
V poľnohospodárstve sa geotermálne vody využívajú v 12
lokalitách na vykurovanie skleníkov pri produkcii rýchlenej zeleniny (uhorky, paradajky, paprika, baklažány a i.) ako aj kvetov
(Bešeňová, Podhájska, Čiližská Radvaň, Topoľníky, Tvrdošovce,
Horná Potôň, Dunajská Streda, Vlčany, Veľký Meder, Topoľovec, Dunajský Klatov, Kráľová pri Senci). Celková plocha pokrytá týmto typom produkcie je okolo 25,86 ha. Na chov rýb sa
geotermálne vody využívajú na dvoch lokalitách vo Vrbove a v
Turčianskych Tepliciach.
Geotermálna energia sa využíva na vykurovanie kancelárskych a technických priestorov v Galante, Topoľníkoch, Komárne, Bešeňovej, Liptovskom Trnovci a Poprade. Hotelové priestory sú vykurované v Bešeňovej, Veľkom Mederi, Podhájskej
a Štúrove. V Galante sú geotermálnou vodou vykurované aj byty,
nemocnica a dom dôchodcov. V Novákoch – Koši sa geotermálna voda využíva na vykurovanie šatní baníkov a na ohrev vetracieho vzduchu pre hnedouhoľné bane.
V 32 lokalitách sa geotermálna voda využíva na rekreačné
účely, hlavne na plnenie bazénov (Poprad, Vrbov, Liptovský Trnovec, Bešeňová, Oravice, Podhájska, Senec, Kráľová pri Senci,
Dunajská Streda, Galanta, Veľký Meder, Lehnice, Diakovce, Topoľníky, Tvrdošovce, Nové Zámky, Šaľa, Poľný Kesov, Gabčíkovo, Štúrovo, Komárno, Patince, Bánovce nad Bebravou, Malé
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Bielice, Partizánske, Chalmová, Koplotovce, Kremnica, Sklené
Teplice, Rajec, Dolná Strehová, Tornaľa).
Vyššie uvedené porovnanie celkového dokumentovaného
a reálne využívaného tepelno–energetického potenciálu geotermálnych vôd  na Slovensku svedčí o neuspokojivom využívaní
tohto zdroja energie. V súlade s „Analýzou skutočného využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR“, ktorú vypracovalo MH
SR v decembri 2005, možno za hlavné príčiny existujúceho stavu považovať vysoké finančné náklady na realizáciu geotermálnych vrtov, na zabezpečenie potrebnej techniky a technológií,
ale aj nízku informovanosť o možnostiach podpory na realizáciu
projektov, z domácich, resp. zahraničných zdrojov.  
Napriek uvedeným bariéram je v posledných rokoch zaznamenávaný rast záujmu o využívanie geotermálnej energie. Pre
ilustráciu prínosu využívania tohto zdroja energie uvádzame, že
pri výrobe 25 MWt tepelnej energie z geotermálnych zdrojov sa
v našich podmienkach ušetrí za rok asi 42 600 t hnedého uhlia
(pri 200 dňoch vykurovania), alebo 16 mil. m3 zemného plynu.
Nahradením týchto palív sa znižujú u hnedého uhlia emisie tuhých látok o 208 t/rok, SO2 o 790 t/rok, NOx o 125 t/rok a CO2
o 42 t/rok, u zemného plynu predstavuje zníženie emisií tuhých
látok 1,5 t/rok, u SO2 0,3 t/rok, u NOx 59 t/rok a u CO2 4,32 t/rok
(Atlas geotermálnej energie Slovenska).
Konkrétnym príkladom prínosu využívania zdrojov geotermálnej energie je uvedenie do prevádzky energocentra na báze
geotermálnych vôd v Galante. Po jeho sprevádzkovaní bola zastavená činnosť kotolne miestnej nemocnice na báze nízko kalorického uhlia, v ktorej sa ročne spotrebovalo 6 200 t uhlia, pričom bolo produkovaných 330 t/rok SO2, 36 t/rok NO2, 159 t/rok
CO2 a 600 t/rok škváry. Náklady na výrobu tepla sa znížili tiež
o poplatky za znečisťovanie ovzdušia (v roku 1996 dosahovali
156 000 Sk). Súčasne sa znížila spotreba zemného plynu v kotolni sídliska Sever z 3 mil. Nm3 za rok na 1,2 mil. Nm3 za rok, čím
došlo  k zníženiu emisií o 60 % voči predchádzajúcemu stavu.

Záver
Na záver môžeme skonštatovať, že na Slovensku je ukončený základný výskum zdrojov geotermálnej energie, v rámci
ktorého bolo vymedzených 26 perspektívnych geotermálnych
oblastí. Regionálny výskum prípadne vyhľadávací prieskum je
ukončený v oblasti centrálna depresia podunajskej panvy – na
lokalite Galanta, komárňanska vysoká kryha, Liptovská kotlina, Košickej kotlina – na lokalite Ďurkov, Levočská panva –
v časti Popradská kotlina, Žiarská kotlina, skorušinská panva,
Hornonitrianská kotlina, topoľčianský záliv a Bánovská kotlina
a humenský chrbát. V dvoch oblastiach tieto práce prebiehajú,
v Rimavskej kotline a Rudnianskej kotline. Výsledkom realizovaných geologických prác je poznanie hydrogeotermálnych pomerov, množstva geotermálnych vôd a ich parametrov, množstva
geotermálnej energie, podané sú návrhy na perspektívne lokality
pre overenie geotermálnych vôd pomocou vrtov, hodnotené je
geologické riziko v danej oblasti, uvedený je optimálny spôsob
využitia vôd. Metodika hydrogeotermálneho hodnotenia je rovnaká, ako je metodika hodnotenia zdrojov geotermálnej energie,
používaná v rámci Európskej únie (Hurter – Haenel, 2002), čo
znamená, že i výsledky sú vzájomne porovnateľné. Regionálny
geologický výskum a vyhľadávací prieskum vymedzených perspektívnych oblastí zabezpečuje MŽP SR v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR ku Koncepcii geologického výskumu
a prieskumu územia SR z rokov 1996 a 2002, Návrhu koncepcie
využitia geotermálnej energie v SR z roku 1996 a Návrhu energetickej politiky SR z roku 2006.

7

Príspevok z konferencie Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009

Nové projekty využitia geotermálnej energie
pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom
na Slovensku
Ing. Oto Halás
Slovgeoterm, a.s., Bratislava

Slovensko sa v Európe radí medzi krajiny s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami. Väčšina geotermálnych
zdrojov v krajine poskytuje geotermálnu vodu s teplotou nižšou ako 100 °C, ktorá je nedostatočná pre výrobu elektrickej
energie, avšak optimálna pre využitie v sústavách centralizovaného zásobovania teplom.
Hromadná bytová výstavba zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch je typická centralizovaným spôsobom výroby
tepla a preto takmer v každom meste na Slovensku existuje sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT).
V dnešných dňoch je účinnosť výroby tepla v mnohých
z týchto sústav na hranici akceptovateľnosti a je nevyhnutné
pristupovať k ich rekonštrukciám a prestavbám. V rámci obnovy zdrojov tepla je potrebné zohľadňovať lokálne možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Vo vybraných
oblastiach sa ako obzvlášť výhodný alternatívny zdroj javí
geotermálna energia, ktorá má rovnako centrálny charakter
a napojenie na SCZT by predstavovalo získanie stabilného
a cenovo výhodného ekologického obnoviteľného zdroja tepla. V súčasnosti sú rozpracované viaceré projekty využívania geotermálnej energie v existujúcich SCZT nachádzajúce
sa v lokalitách s dobrou preskúmanosťou. V tomto článku
sú bližšie popísané projekty v mestách Veľký Meder, Sereď, Šaľa, Michalovce a Prešov.

Geotermálny projekt v meste Veľký Meder
Mesto Veľký Meder s takmer 10 000 obyvateľmi sa nachádza v južnej časti Slovenska a je veľmi populárne najmä
vďaka termálnemu kúpalisku, ktoré je v prevádzke od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Pre potreby kúpaliska sa využívajú dva geotermálne vrty, pričom tieto tvoria
počas rokov prevádzky spoľahlivý a hodnotný zdroj jednak
geotermálnej vody využívanej priamo v bazénoch a jednak
geotermálneho tepla využívaného na vykurovanie, vetranie
a prípravu teplej úžitkovej vody v areály kúpaliska. Práve
dlhoročné pozitívne skúsenosti s prevádzkovaním geotermálneho systému a možnosť širokej verejnosti byť v priamom
„styku“ s geotermálnou vodou vyvára v meste kladný vzťah
k možnosti ďalšieho vyžívania geotermálnej energie.
V meste sa v súčasnosti nachádzajú dva systémy SCZT,
každý s jednou centrálnou kotolňou s plynovými kotlami
(Stred I s inštalovaným tepelným výkonom 7,3 MWt a ročnou výrobou tepla 37 000 GJ; Stred II s 2,2 MWt a 18 000
GJ). Obe SCZT zásobujú teplom a teplou úžitkovou vodou
8

bytové domy (celkom 1 828 bytových jednotiek) a ďalšie objekty občianskej vybavenosti. Napriek snahe prevádzkovateľa o udržanie systému v čo najlepšom stave je nevyhnutné
v blízkej budúcnosti pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcií
oboch sústav. V rámci rekonštrukcie je navrhnuté zlúčiť zdroj
tepla oboch sústav do priestorov súčasnej kotolne Stred I
a vybudovať potrubné prepojenie oboch sústav. Tým by bola
dosiahnutá centralizácia zdroja tepla a možnosť dosiahnutia
hospodárnejšej prevádzky sústav. Zároveň bude celé tepelné
hospodárstv transformované zo štvorrúrkového na dvojrúrkove, t.j. centrálna príprava TÚV bude zmenené na lokálnu
prípravu v domových odovzdávacích staniciach umiestnených v každom zásobovanom objekte.
Vzhľadom na vhodné geologické podmienky v oblasti
overené viacerými vrtmi je možné uvažovať s využívaním
geotermálnej energie na dodávku tepla do zrekonštruovaných
a zlúčených SCZT v meste. Navrhnuté je odvŕtanie ťažobného geotermálneho vrtu s hĺbkou do 2 500 m, pričom očakávané parametre geotermálnej vody sú: teplota na hlave vrtu
85°C, výdatnosť voľným prelivom 10 l/s, mineralizácia 5 –
6 g/l, teoreticky využiteľný energetický potenciál 2,9 MWt.
Geotermálna voda bude dopravovaná prostredníctvom predizlovaného potrubia uloženého v zemi od vrtu do výmenníkovej stanice umiestnenej v centrálnej kotolni Stred I. Následne
bude prostredníctvom výmenníkov tepla využitá na ohrev vykurovacej vody sústavy. Tepelný výkon výmenníkov na ohrev
vykurovacej vody bude 2 500 kW. Ako špičkový a záložný
zdroj tepla budú slúžiť nové plynové kotle s celkovým inštalovaným výkonom 11,5 MWt. Tepelne využitá geotermálna
voda bude odvádzaná potrubím k navrhovanému reinjektážnemu vrtu VM-2 a následne reinjektovaná späť do ložiska.
Z celkového množstva tepla vyrobeného v zlúčenom zdroji tepla cca 55 000 GJ bude až 65% dodaných prostredníctvom geotermálnej energie (cca 35 550 GJ). To bude viesť
k úspore zemného plynu cca 1,2 miliónov m3 ročne a zníženiu
emisií CO2 o 2 200 ton ročne.
Investičné náklady na realizáciu geotermálneho projektu
vrátane kompletnej rekonštrukcie a zjednotenia existujúcich
SCZT sú vyčíslené na 7,3 mil. € (220 mil. SK). Bol vypracovaný komplexný projekt pre stavebné povolenie a v súčasnosti prebieha stavebné konanie.

Geotermálny projekt v meste Sereď
Mesto Sereď leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiv o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9
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ky v Podunajskej nížine na pravom brehu Váhu. Počet obyvateľov mesta je približne 18 000. Územie mesta patrí medzi najúrodnejšie časti Slovenska. V meste Sereď je vybudovaných
šesť sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) vo
forme blokových kotolní s teplovodnými rozvodmi zásobujúcimi bytové domy a budovy občianskej vybavenosti. Výskyt
geotermálnych vôd bol potvrdený a kvantifikovaný Projektom geologickej úlohy – Sereď. Na základe tohto projektu
je možné konštatovať, že v okolí mesta Sereď sa vyskytujú
geotermálne vody vhodné na energetické využitie pre potreby
mesta. Dostupná geotermálna voda má vhodné energetické
parametre pre využitie v niektorej z existujúcich SCZT.
Na území mesta Sereď je vybudovaných šesť SCZT. Jedná
sa o teplovodné sústavy s blokovými kotolňami vybavenými
plynovými kotlami a tlakovo závislým napojením na zásobované objekty. Z hľadiska polohy, najvyššieho tepelného výkonu a výroby tepla, typu a modernosti sa ako najvhodnejšia
na využívanie geotermálnej energie javí kotolňa K5. Kotolňa
K5 sa nachádza v južnej časti mesta na pravom brehu rieky Váh. V kotolni sú inštalované štyri teplovodné kotle na
zemný plyn, ktorých celkový inštalovaný výkon je 8,7 MW.
Primárne rozvody tepla sú dvojrúrové napojené na domové
odovzdávacie stanice (DOS) umiestnené priamo v zásobovaných objektoch, ktoré boli inštalované v priebehu roku 2006.
Potrubná sieť tepelných rozvodov ostala pôvodná, pričom
potrubie je uložené v kanáloch a izolované čadičovou vlnou.
Pôvodné rozvody teplej úžitkovej vody (TÚV) sa nevyužívajú. Zásobovaných teplom je celkovo 17 bytových domov
s celkovým počtom 960 bytových jednotiek a ďalšie objekty
občianskej vybavenosti. Ročná výroba tepelnej energie sa pohybuje na úrovni 39 000 GJ.
Navrhnutý je ťažobný geotermálny vrt SEG – 1 situovaný
v južnej časti mesta na pravom brehu rieky Váh. Projektovaná hĺbka je 1 600 m s možnosťou prehĺbenia do 1 800 m.
Predpokladané základné parametre geotermálnej vody sú
nasledovné: teplota na hlave vrtu 63°C, výdatnosť čerpaním
prelivom 10 l/s, mineralizácia 3,5 – 5 g/l, teoreticky využiteľný energetický potenciál 2,0 MWt. Geotermálna voda bude
dopravovaná prostredníctvom predizlovaného potrubia uloženého v zemi od vrtu do výmenníkovej stanice umiestnenej
v kotolni K5. Následne bude prostredníctvom výmenníkov
tepla s celkovým tepelným výkonom 1,63 MWt a tepelných
čerpadiel s celkovým tepelným výkonom 1,3 MWt využitá na
ohrev vykurovacej vody sústavy. Elektrická energia na pohon
tepelných čerpadiel bude vyrábaná v kogeneračnej jednotke
spaľujúcej zemný plyn. Ako špičkový a záložný zdroj tepla
budú slúžiť existujúce plynové kotle s celkovým inštalovaným výkonom 8,7 MWt. Tepelne využitá geotermálna voda
bude vypúšťaná do rieky Váh.
Geotermálna energia v kombinácií s tepelnými čerpadlami zabezpečia cca 78% ročnej výroby tepelnej energie
(30 420 GJ), zvyšok bude pokrytý tepelnou energiou vyrobenou kogeneračnou jednotkou (11% – 4 290 GJ) a plynovými
kotlami (11% – 4 290 GJ). Úspora zemného plynu oproti súčasnému stavu je cca 0,8 mil. m3 ročne, čo zodpovedá zníženiu emisií CO2 o cca 1 550 ton ročne.
Investičné náklady na realizáciu geotermálneho projektu v meste Sereď sú vyčíslené na 3,3 mil. € (100 mil. SK).
V súčasnosti sa pripravuje komplexný projekt pre stavebné
povolenie.
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9



Geotermálny projekt v meste Šaľa
Mesto Šaľa s 25 000 obyvateľmi je situované približne
70 km východne od Bratislavy. Geografická poloha mesta
v geotermálne aktívnej oblasti poskytuje možnosť využívania
geotermálnej energie pre účely vykurovania. V meste sú vybudované dve sústavy centralizovaného zásobovania teplom
(SCZT), na ktoré je možné napojiť geotermálny zdroj a zásobovať geotermálnym teplom bytové domy a objekty občianskej vybavenosti. Z viacerých hľadísk sa javí ako najvýhodnejšie vybudovať geotermálnu stanicu pri centrálnej kotolni
CK31, situovanej v západnej časti mesta.
Centrálna kotolňa CK31 dodáva teplo do bytových domov
a objektov občianskej vybavenosti. V každom objekte zásobovanom teplom z SCZT je nainštalovaná domová odovzdávacia
stanica (DOS), ktorá pracuje na tlakovo-nezávislom princípe.
V DOS sa ohrieva sekundárna vykurovacia voda a prietokovým systémom sa pripravuje TÚV. Počet DOS napojených na
rozvody z kotolne CK 31 je 82. Projektovaný teplotný spád
primárneho okruhu je 100/50 °C. Inštalované sú štyri plynové
kotle s celkovým tepelným výkonom 20,7 MWt. Ročne sa
v CK31 vyrobí približne 87 000 GJ tepla.
Navrhnuté je vybudovanie ťažobného geotermálneho vrtu
GTŠ-1 s celkovou hĺbkou 2 100 m, ktorého očakávané parametre sú nasledovné: teplota na hlave vrtu 73 °C, výdatnosť
čerpaním prelivom 15 l/s, mineralizácia 3,5 – 5 g/l, teoreticky
využiteľný energetický potenciál 3,8 MWt. Geotermálna voda
bude dopravovaná prostredníctvom predizlovaného potrubia
uloženého v zemi od vrtu do výmenníkovej stanice umiestnenej v kotolni CK31. Následne bude prostredníctvom výmenníkov tepla s celkovým tepelným výkonom 3,5 MWt a tepelných čerpadiel s celkovým tepelným výkonom 3,0 MWt
využitá na ohrev vykurovacej vody sústavy. Elektrická energia na pohon tepelných čerpadiel bude vyrábaná v kogeneračnej jednotke spaľujúcej zemný plyn. Ako špičkový a záložný
zdroj tepla budú slúžiť existujúce plynové kotle. Tepelne využitá geotermálna voda bude vypúšťaná do rieky Váh.
Geotermálna energia v kombinácií s tepelnými čerpadlami zabezpečia cca 73% ročnej výroby tepelnej energie
(63 510 GJ), zvyšok bude pokrytý tepelnou energiou vyrobenou kogeneračnou jednotkou (15% – 12 717 GJ) a plynovými
kotlami (12% – 10 715 GJ). Úspora zemného plynu oproti
súčasnému stavu je cca 1,4 mil. m3 ročne, čo zodpovedá zníženiu emisií CO2 o cca 2 900 ton ročne.
Investičné náklady na realizáciu geotermálneho projektu v meste Sereď sú vyčíslené na 4,5 mil. € (136 mil. SK).
V súčasnosti sa pripravuje komplexný projekt pre stavebné
povolenie.

Geotermálny projekt v meste Michalovce
Mesto Michalovce s takmer 40 000 obyvateľmi sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej nížiny v blízkosti
Zemplínskej Šíravy, druhej najväčšej vodnej plochy v SR.
Na základe vypracovanej hydrogeologickej dokumentácie je
možné konštatovať, že v okolí mesta Michalovce sa nachádzajú zdroje geotermálnej energie vhodné na energetické využitie pre potreby mesta. V meste sa nachádza viacero sústav
centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) zásobujúcich
prevažne bytové domy a objekty občianskej vybavenosti.
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Vzhľadom na pomerne vysoký energetický potenciál geotermálneho zdroja a jeho rovnako centrálny charakter, je veľmi výhodné využívať geotermálnu energiu práve v niektorej
z kotolní existujúcich SCZT.
Pre využitie energetického potenciálu geotermálneho
zdroja boli po zanalyzovaní všetkých možností vybraté kotolne PK-1, PK-2 a PK-3. Jedná sa o kotolne s plynovými teplovodnými kotlami. Teplotný spád vykurovacej vody je štandardný, 90/70 °C. TÚV je pripravovaná centrálne v každej
kotolni kombinovaným spôsobom. Kotolne zásobujú teplom
a TÚV celkovo 126 bytových domov a ďalšie objekty občianskej vybavenosti. Ročná výroba tepla v týchto kotolniach sa
pohybuje na úrovni cca 100 000 GJ.
Navrhnutý je ťažobný geotermálny vrt s hĺbkou 1 900 m
(s možnosťou prehĺbenia o 300 m) situovaný juhovýchodne
od mesta. Očakávané energetické parametre vrtu sú nasledovné: teplota na hlave vrtu 85 °C, výdatnosť čerpaním prelivom
15 l/s, teoreticky využiteľný energetický potenciál 4,7 MWt.
Na umožnenie využívania geotermálnej energie v uvedených kotolniach je potrebné vykonať niekoľko úprav. Hlavná
zmena bude spočívať v centralizovaní zdroja tepla do priestorov kotolne PK-1 a prepojenia potrubných rozvodov. Z kotolní PK-2 a PK-3 budú odstránené kotle a bude vybudované potrubné prepojenie kotolne PK-1 s bývalými kotolňami
PK-2 a PK-3. Teplotný spád primárnej vykurovacej vody
bude 90/50 °C vo vykurovacom období a 70/40 °C v letnom
období (na prípravu TÚV). Inštalovaný tepelný výkon plynových kotlov v kotolni PK-1 bude po úpravách 16,12 MWt.
Geotermálna voda bude privedená do výmenníkovej stanice
v kotolni PK-1 predizolovaným potrubím s dĺžkou 5,2 km.
Geotermálna energia sa bude v centralizovanej kotolni PK-1
využívať na vykurovanie a prípravu TÚV. V prvom stupni
geotermálna voda odovzdá teplo vykurovacej vode vo výmenníku tepla. V druhom stupni bude ochladená geotermálna
voda využitá na predohrev TÚV vo výmenníku tepla.
Množstvo tepelnej energie dodané geotermálnou energiou predstavuje cca 43% (43 000 GJ) z celkovej ročnej
výroby tepelnej energie, pričom zvyšných 67% bude pokrytých plynovými kotlami. Následne bude tepelne využitá
geotermálna voda odvedená pre potreby jej možného ďalšieho využitia v rekreačno-športovom areály (aquaparku) alebo
podobne. Likvidácia využitej geotermálnej vody bude realizovaná vypúšťaním do rieky Laborec.
Investičné náklady na realizáciu geotermálneho projektu v meste Michalovce sú vyčíslené na 10,2 mil. € (308 mil.
SK). Bola spracovaná predprojektová technicko-ekonomická
štúdia realizovateľnosti a v súčasnosti sa hľadá investor.

Geotermálny projekt v meste Prešov
Mesto Prešov s počtom obyvateľov viac ako 91 000 je
tretím najväčším mestom Slovenska. Sídlia v ňom viaceré
krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského
samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku. Cez
územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľská a na Ukrajinu. Historické
jadro mesta je národnou kultúrnou pamiatkou. Mesto Prešov
sa nachádza v blízkosti veľmi perspektívnej oblasti z hľadiska využívania geotermálnej energie. Na základe výsledkov
Projektu geologickej úlohy, ktoré potvrdzujú výskyt a popi10

sujú vlastnosti geotermálnych vôd, je možné konštatovať, že
v blízkosti mesta sa vyskytujú geotermálne vody vhodné na
energetické účely pre potreby vykurovania mesta resp. výroby elektrickej energie. V meste je vybudovaných viacero
sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT). Tieto
sústavy zásobujú najmä bytové domy a budovy občianskej
vybavenosti. Dostupná geotermálna voda, ktorá predstavuje
rovnako centrálny zdroj tepla, má vhodné energetické parametre pre využitie v existujúcich SCZT. Pomerne vysoká teplota geotermálnej vody navyše umožňuje výrobu elektrickej
energie prostredníctvom binárnych cyklov.
Východne od mesta Prešov sa nachádza perspektívna oblasť z hľadiska využívania geotermálnych zdrojov. Teplotné
pomery geotermálneho ložiska postupne narastajú smerom od
mesta Prešov, preto je na získanie geotermálnej vody s dostatočne vysokou teplotou potrebné situovať vrt/vrty ďalej od
mesta. Energetický potenciál geotermálneho zdroja je závislý
od výdatnosti a teploty geotermálnej vody. Zväčšením počtu
ťažobných vrtov sa zvýši výdatnosť a tým aj využiteľný energetický potenciál. V lokalite mesta Prešov sa uvažuje s realizáciou jedného až dvoch ťažobných vrtov s hlbokou 3 250 až
3 500 m, predpokladané parametre geotermálnych vrtov sú
uvedené v tabuľke 1 pre obe tieto možnosti.
Tab. 1 Parametre geotermálnych vrtov pri jednom a dvoch ťažobných
vrtoch
Počet
ťažobných
vrtov

Teplota
geotermálnej vody

Celková
výdatnosť
geotermálnej vody
voľným
prelivom

Výpočtová
referenčná
teplota

Využiteľný
energetický
potenciál
geotermálneho zdroja

[ks]

[°C]

[l/s]

[°C]

[MW]

1

125

40

15

18,4

2

125

80

15

36,8

Predpokladaná mineralizácia geotermálnej vody je na
úrovni 30 g/l, likvidácia tepelne využitej vody vypúšťaním
do povrchových tokov preto neprichádza do úvahy. Je nevyhnutné uvažovať s reinjektážou a vybudovaním reinjektážneho vrtu. Predpokladá sa, že ku každému jednému ťažobnému
(exploatačnému) vrtu bude prislúchať jeden vrt reinjektážny.
V meste Prešov sa nachádza množstvo existujúcich sústav
centralizovaného zásobovania teplom. S ohľadom na situovanie geotermálneho zdroja na východ od mesta, analyzované
boli tepelné hospodárstva v častiach Sekčov, Solivar a Šváby.
Do úvahy pre využitie geotermálnej energie prichádza 8 sústav. Inštalovaný výkon a ročná výroba tepelnej energie týchto zdrojov tepla je uvedená v tabuľke 2.
Vo východnej časti mesta Prešov je na pomerne malej ploche sústredený značný odber tepelnej energie. To je výhodné
z hľadiska možnosti vybudovania horúcovodného resp. teplovodného potrubného rozvodu, ktorý by dodával teplo vyrobené z geotermálnej energie do existujúcich zdrojov tepla.
Bolo vypracovaných 7 alternatívnych možností využívania geotermálnej energie pre energetické účely mesta Prešov.
Vypracované riešenia zahŕňajú individuálnu výrobu tepelnej
energie pre rôzne SCZT, individuálnu výrobu elektrickej
energie, resp. ich kombináciu. Ako zdroj geotermálnej enerv o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9
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Tab.2 Inštalovaný tepelný výkon a ročná výroba tepla v existujúcich
SCZT

Sídlisko

Sekčov

Celkom:

Označenie

Inštalovaný
tepelný
výkon

Predpokladaná výroba
tepla

[MW]

[GJ]

[MWh]

Sekčov K-3

8,32

35 935

9 982

Sekčov K-4

9,2

27 054

7 515

Sekčov K-5

9,9

41 720

11 589

Sekčov K-6

8,7

20 120

5 589

Sekčov K-7

5,1

21 602

6 001

Sekčov K-8

9,65

32 484

9 023

Sekčov K-9

9,65

46 818

13 005

PZT

46,8

118 130

32 814

107,32

343 863

95 518

gie bolo uvažované s jedným resp. dvoma dubletmi. Pre všetky alternatívy boli odhadnuté investičné náklady a bolo spracované posúdenie ekonomickej výhodnosti. Uvedené sú dve
alternatívne riešenia, ktoré sa v tejto fáze javia byť technicky
ako i ekonomicky najvýhodnejšie.

Využitie geotermálnej energie na dodávku tepla
do blokových kotolní a PZT
V tomto alternatívnom riešení sa uvažuje s jedným dubletom, z ktorého sa bude  geotermálne teplo dodávať do horúcovodnej výhrevne PZT a do blokových kotolní K-3 až K-9
na sídlisku Sekčov. Za týmto účelom je potrebné vybudovať
geotermálne stredisko s ťažobným a reinjektážnym vrtom
a výmenníkovou stanicou. Odtiaľ bude sekundárna vykurovacia voda s teplotou cca 122 °C privádzaná horucovodným
potrubím s dĺžkou 7,1 km do kotolní a výhrevne, kde bude
využitá na ohrev vykurovacej vody. Vratná vykurovacia voda
bude dopravovaná naspäť do geotermálneho strediska. Na
zabezpečenie cirkulácie sekundárnej vykurovacej vody je potrebné vybudovať čerpaciu stanicu. Uvažuje sa s napojením
geotermálneho systému na existujúce zdroje tepla bez potreby vykonania zásadných úprav v nadväzujúcich tepelných
rozvodoch. Úpravy budú vykonané v samotných zdrojoch
tepla, kde budú vybudované výmenníkové stanice napojené
na rozvod geotermálneho tepla. Geotermálna energia bude
predstavovať v týchto kotolniach resp. výhrevni základný
zdroj tepla prevádzkovaný v maximálnom možnom rozsahu
počas roka, existujúce plynové kotle preberú úlohu špičkového zdroja tepla. Za týmto účelom je možné pristúpiť k náhrade existujúcich predimenzovaných kotlov kotlami novými,
navrhnutými s ohľadom na aktuálnu výrobu tepla.
Takýmto spôsobom je možné z celkového ročne vyrobeného tepla v uvedených blokových kotolniach a výhrevni
343 863 GJ až 76% vyrobiť geotermálnou energiou. To
zodpovedá 261 086 GJ tepelnej energie, čím sa ročne nahradí
spaľovanie zemného plynu v objeme približne 8,28 miliónov
m3. Takéto zníženie spotreby zemného plynu rezultuje do zníženia produkcie emisií CO2 o približne 16 300 t ročne.
Investičné náklady projektu sú odhadnuté na 15,2 miliónov € (458 mil. SK).
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Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej
energie a dodávku tepla do blokových kotolní
Toto riešenie uvažuje s dvomi dubletmi, z ktorých bude
geotermálna energia využívaná na výrobu elektrickej energie a na dodávku tepla do blokových kotolní K-3 až K-9 na
sídlisku Sekčov. Za týmto účelom je potrebné vybudovať
geotermálne stredisko s dvoma ťažobnými a reinjektážnymi
vrtmi, binárnou elektrárňou a výmenníkovou stanicou. V prvom stupni bude geotermálne energia využitá na výrobu elektrickej energie. Navrhnutá je klasická jednotka ORC s čistým
elektrickým výkonom 1,76 MWe. Geotermálna voda vystupujúca z elektrárne s teplotou cca 80 °C bude vo výmenníkovej stanici ohrievať sekundárnu vykurovaciu vodu, ktorá
bude prostredníctvom približne 5,8 km dlhého teplovodného
rozvodu s teplotným spádom 80/60°C dodávať geotermálne
teplo do uvedených kotolní. Doprava sekundárnej vody bude  
zabezpečená v čerpacej stanici. Geotermálny systém sa napojí na existujúce zdroje tepla bez vykonania zásadných úprav
v nadväzujúcich tepelných rozvodoch. Úpravy budú vykonané v samotných zdrojoch tepla, kde budú vybudované výmenníkové stanice napojené na rozvod geotermálneho tepla.
Geotermálna energia bude predstavovať základný zdroj tepla
prevádzkovaný v maximálnom možnom rozsahu počas roka,
existujúce plynové kotle preberú úlohu špičkového zdroja
tepla. Je možné pristúpiť k náhrade existujúcich predimenzovaných kotlov kotlami novými, navrhnutými s ohľadom na
aktuálnu výrobu tepla.
Takýmto spôsobom je možné prostredníctvom geotermálnej energie ročne vyrobiť cca 15 437 MWhe elektrickej
energie dodanej do siete a až 85% z celkového ročne vyrobeného tepla v uvedených blokových kotolniach, ktoré je
225 733 GJ (62 704 MWh).  Geotermálnou energiou sa teda
vyrobí 190 797 GJ (52 999 MWh) tepelnej energie, čím sa
ročne nahradí spaľovanie zemného plynu v objeme približne
6,05 miliónov m3. Takéto zníženie spotreby zemného plynu
rezultuje do zníženia produkcie emisií CO2 o približne 11 900
t ročne.
Investičné náklady projektu sú odhadnuté na 30,7 miliónov € (925 mil. SK). Bola spracovaná predprojektová technicko-ekonomická štúdia realizovateľnosti a v súčasnosti
prebiehajú rokovania so správcami tepelných hospodárstiev
a hľadá sa investor.

Záver
Nadpriemerný výskyt geotermálnych zdrojov na Slovensku, ich dobrá preskúmanosť a existencia mnohých rozsiahlych sústav centralizovaného zásobovania teplom predstavuje výborné východiskové podmienky pre realizáciu nových
geotermálnych projektov so zameraním na vykurovanie
miest. Geotermálna energia je ekologicky nezávadný, lokálny a stabilný obnoviteľný zdroj energie, ktorý je nezávislý
na klimatických a trhových podmienkach. Narastajúce ceny
zemného plynu a v poslednej dobe aj značná neistota v súvislosti so spoľahlivosťou jeho dodávky sú silnou motiváciou
pre obce a výrobcov tepla na rozvoj a podporu využívania
geotermálnej energie.
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Koncepcia návrhu a využívania geotermálnej energie
v geotermálnom energetickom systéme
z energetického hľadiska
doc. Ing. Ján Takács, PhD.
Katedra technických zariadení budov, Stavebná fakulta STU Bratislava

Slovensko patrí do tej skupiny krajín, ktoré majú bohaté
a výdatné zdroje geotermálnej energie. Využívanie geotermálnej energie (GE) je rôznorodé a naskytajú sa možnosti
v sústavách centralizovaného zásobovania teplom (CZT).
Pri využívaní tohto netradičného zdroja tepla súvisí nutnosťou maximálne využiť dostupný energetický potenciál. Pri
využívaní GE je potrebné navrhnúť také odberné zariadenia
resp. geotermálny energetický systém (GES), ktorý umožňuje postupné – stupňovité, kaskádovité – využívanie energie
s maximálnou účinnosťou a pri maximálnej ochrane okolitého životného prostredia.
Skutočné využívanie GE závisí na jednej strane od fyzikálno-chemických danosti zdroja GTV, na druhej strane platia
zásady, predpisy a normy, ako aj technické možnosti využívania tejto netradičnej formy energie v navrhovaných odberných miestach ako pri klasických zdrojoch tepla.
Každý geotermálny zdroj má svoje špecifické vlastnosti,
ktoré musíme dokonale poznať, aby sme mohli navrhnúť zariadenie na jeho ťažbu. Z energetického hľadiska ide hlavne
o teplotu na hlave vrtu a o výdatnosť vrtu, z ktorých sa určí
využiteľný energetický potenciál Q´ (tepelný výkon) zdroja
geotermálnej vody a využiteľné množstvo energie Q (množstvo energie za určité časové obdobie). Ďalej je potrebné
poznať fyzikálnu, chemickú, biologickú a bakteriologickú
charakteristiku GTV. Tieto charakteristiky v podstatnej miere
ovplyvnia voľbu GES ako aj samotné využívania GE, ako aj
voľbu materiálov pre potrubia armatúry, čerpadlá a technologické zariadenia a pod.[1]

Koncepcia využívania geotermálnej energie
Vzhľadom na to, že navrhované odberateľské zariadenia budú slúžiť v určitých podmienkach, ktoré sú limitované
príslušnými predpismi a technickými normami, musíme pri
návrhu zariadenia na odberateľskej strane, ako sú napr. vykurovacie sústavy, zosúladiť návrh a výpočet týchto zariadení
s platnými predpismi a normami a danosťami zdroja tepla.
Pri procese prenosu tepla z primárnej teplonosnej pracovnej látky – GTV do sekundárnej teplonosnej pracovnej látky
vo forme vykurovacej vody sa vychádza z rovnakých fyzikálnych zákonitostí a teórií, ako pri využívaní tradičných, klasických zdrojov tepla. Treba však zvážiť ďalšie nepriaznivé
okolnosti, ktoré budú ovplyvňovať napr. prenosovú kapacitu
teplovýmenných plôch výmenníkov tepla namáhaných zvýšenou inkrustáciou a koróziou.
12

Pri navrhovaní všetkých odberných miest sa musí kvalitne
spracovať tepelná bilancia energetických potrieb, pričom sa
vychádza z okamžitých potrieb tepla, ak sa dodáva pre viacerých odberateľov. Bilancie potrieb tepla a energie môžeme
veľmi prehľadnou formou spracovať do odberových diagramov. Pri ich výpočte postupujeme od vyššej teplotnej hladiny
až po najnižšiu.
Po zvolenej koncepcii komplexného využívania GE sa
navrhne bloková schéma využívania, ktorá sa po prepočtoch
upraví na technologickú schému. Z nej je zrejmý rozvod GTV
od zdroja až po posledné odberné miesto a odstránenie využitých odpadových GTV.

Energetická bilancia
Pre optimálny návrh GES je potrebné zistiť možnosti
zdroja tepla, teda primárnu stranu GES. Túto časť bližšie rozvediem neskôr. Sekundárnu časť GES tvoria odberné miesta.

Hlavné energetické parametre zdroja
geotermálnej energie
Základnými parametrami zdroja geotermálnej energie –
geotermálneho vrtu sú:
• výdatnosť (voľným prelivom alebo čerpaním) mo,
• teplota na hlave vrtu to,
• počet dní exploatácie n,
• referenčná teplota vychladenej geotermálnej vody tr.
Tieto parametre tvoria okrajové podmienky na stanovenie
účinnosti využívania tohto netradičného obnoviteľného druhu
energie. Pomocou týchto veličín sa vypočíta využiteľný energetický potenciál Q´, využiteľné množstvo energie Q a využiteľné množstvo geotermálnej vody M za zvolené časové
obdobie n. V závislosti od voleného časového obdobia n ide
o denný, týždenný, mesačný, sezónny alebo celoročný algoritmus využívania.
Využiteľný energetický potenciál Q´ vypočítame:
Q´= m.cv.ρ.(to – tr) 		

(kW)		

(1)

Využiteľné množstvo energie Q vypočítame:
Q = 24. Q´. n . 10-3		

(MWh) 		

(2)
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Využiteľné množstvo geotermálnej vody M vypočítame:
M = 24. n. mo. 3 600. 10-3
kde:
n–
mo –
v–
ρ–
cv –
to –
tr –

(m3)		

(3)

počet dní exploatácie (d),
výdatnosť geotermálneho zdroja v (l/s),
špecifický objem geotermálnej vody (m3/kg),
špecifická hustota (kg. m-3),
špecifické teplo geotermálnej vody (kJ/(kg K),
eplota geotermálnej vody na záhlaví vrtu (°C),
referenčná teplota vychladenia geotermálnej vody, pri
otvorených geotermálnych systémoch (tr = +15 °C), pri
uzatvorených geotermálnych systémoch s reinjektážou
sa rovná teplote ochladenej geotermálnej vody (tr = +35
až 40 °C) .

Odberné miesta
Pod pojmom odberné miesta sú myslené technologické
zariadenia ktoré sú určené na využitie energie obnoviteľného
zdroja energie či už priamo alebo nepriamo ako to bolo popísané v predchádzajúcej časti. Medzi odberné miesta radíme:
• vykurovacie sústavy,
• vetranie a klimatizácia,
• príprava teplej vody,
• poľnohospodárstvo,
• bazénové hospodárstvo,
• technológie.
Vykurovacie sústavy. Pre vykurovanie stavebných objektov je rozhodujúca teplota sekundárnej vody po výstupe
z rekuperačného výmenníka tepla, pričom primárna teplonosná látka je geotermálna voda. V podmienkach Slovenska je
možná nasledujúca voľba:
Pre rozpätie teplôt 95 až 70 °C:
• teplovodné vykurovacie sústavy s článkovými alebo doskovými vykurovacími telesami, prípadne s registrami
z hladkých alebo rebrových rúr,
• veľkoplošné teplovodné stenové a stropné sálavé vykurovacie sústavy,
• teplovzdušné vykurovanie, resp. teplovzdušné sušenie,
• teplovodné zavesené sálavé panely.
Pre rozpätie teplôt 70 až 60 °C:
• teplovodné vykurovacie sústavy so zväčšenou teplovýmennou plochou s článkovými alebo panelovými vykurovacími
telesami alebo registrami z hladkých a rebrových rúr,
• veľkoplošné teplovodné stenové a stropné vykurovacie
sústavy,
• teplovzdušné vykurovanie;
Pre rozpätie teplôt 60 až 40 °C:
• teplovodné vykurovacie sústavy s nadmerne zväčšenou
teplovýmennou plochou s článkovými, resp. panelovými
telesami alebo registrami z hladkých a rebrových rúr,
• veľkoplošné stropné a podlahové vykurovacie sústavy;
Pre rozpätie teplôt 40 až 30 °C:
• veľkoplošné nízkoteplotné podlahové vykurovacie sústavy,
• veľkoplošné nízkoteplotné vykurovacie sústavy určené
na predohrev pôdy, napr. v skleníkoch a fóliovníkoch, na
športových štadiónoch a pod.;
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Pre rozpätie teplôt do 30 °C:
pôdne vykurovanie – temperovanie v skleníkoch a fóliovníkoch, na štadiónoch a pod.,
• vykurovanie technologickej vody pre rybné hospodárstvo.
Pre vykurovacie sústavy v obytných a občianskych budovách, kde je dôležité estetické hľadisko, sa používajú väčšinou
oceľové alebo liatinové článkové telesá, prípadne panelové –
doskové vykurovacie telesá alebo moderné konvektory. V kúpeľniach sa s obľubou používajú rúrové vykurovacie telesá
tvoriace register. V priemyselných prevádzkach a priestoroch,
ako sú sklady, práčovne a pod., sa používajú vykurovacie telesá z hladkých príp. rebrových rúr.
Vo vykurovacích sústavách v priemyselných objektoch
určených na výrobu sa väčšinou používajú teplovzdušné nástenné súpravy v kombinácii s vykurovacími telesami z hladkých alebo rebrových rúr spojených do registrov s viacerými
horizontálnymi potrubiami nad sebou.
Vo vykurovacích sústavách obytných a občianskych budov sa okrem klasických vykurovacích sústav môžu využívať nízkoteplotné veľkoplošné sálavé vykurovacie systémy
(stropné, stenové a podlahové). Prevažne ide o nepriame využívanie GTV, to znamená, že GTV je primárna teplonosná
látka. Teplota sekundárnej pracovnej látky po výstupe z výmenníka tepla sa dosiahne priamo alebo po zmiešavaní na
výstupnú teplotu 40 až 45 °C.
Vo vykurovacích sústavách objektov určených na pestovanie kvetov a rýchlenej zeleniny (v skleníkoch a fóliovníkoch)
prevládajú vykurovacie telesá z hladkých alebo rebrových rúr
spojených do registrov s viacerými ležatými rúrami nad sebou. Prípadne sa vytvorí prepojenie hladkých alebo rebrových
rúr. V závislosti od chemického zloženia sa GTV volí na priame alebo nepriame využívanie. Ak teplota pracovnej látky po
výstupe z I. stupňa dosahuje hodnoty 30 až 35 °C, napojí sa II.
stupeň vykurovacej sústavy s pozemným alebo podzemným
vykurovaním skleníka alebo fóliovníka. Týmto opatrením sa
dosiahne jednak lepšie (dôkladnejšie) vychladenie GTV, ale
aj skrátenie vegetačného obdobia pestovaných kultúr.
Vetranie a klimatizácia. Pri vetraní a klimatizácii sa môže
GE využiť ako zdroj tepla pre ohrievače, a tak vytvoriť vhodné
podmienky vnútorného životného prostredia pre objekty, ktoré
disponujú veľkými priestormi, ako sú kryté plavárne, telocvične, športové a priemyselné haly a priestory určené na pestovanie zeleniny a kvetov (fóliovníky a skleníky). Pomocou
teplovzdušných súprav sa ohrieva vzduch, a tým sa upravuje
stav vykurovaného prostredia, pričom primárnou teplonosnou
pracovnou látkou je GTV s teplotou v rozpätí 30 až 90 °C.
Sekundárnou teplonosnou látkou je ohriaty teplý vzduch. Veľkosť teplovýmennej plochy výmenníka tepla a materiál rozvodov sa navrhuje v závislosti od zdroja GTV [3].
Teplovzdušné sušenie nachádza uplatnenie v poľnohospodárstve a v priemysle, kde sa ohriatím teplého vzduchu suší
krmivo a produkty rastlinnej výroby prípadne sa vysušuje
drevo alebo iné priemyselné produkty. Primárnou teplonosnou látkou je geotermálna voda s teplotou 90 až 50 °C a sekundárnou teplonosnou látkou je ohriaty teplý vzduch.
Tieto dva spôsoby využívania sa môžu veľmi dobre dopĺňať, pretože teplovzdušné vykurovanie sa vyžaduje v zimnom, prípadne v prechodnom období, a teplovzdušné sušenie
sa využíva na jar, v lete a na jeseň.
•
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Príprava teplej vody. Využívanie GE na prípravu teplej
vody (TV) najmä od kvalitatívnych vlastností GTV. Pojmom
kvalita GTV sa rozumie jej teplota a chemické zloženie. Naše
GTV dosahujú teplotu zvyčajne do 92 °C a vieme ich využívať na prípravu TV vody dvoma základnými spôsobmi:
• priamym odberom GTV a jej rozvodom až k spotrebiteľovi (podmienkou je, aby chemické zloženie GTV vyhovovalo požiadavkám platnej STN. Takýto prípad sa na
Slovensku nevyskytuje.
• nepriamym odberom GTV, keď je primárnym zdrojom
tepla a TV sa pripravuje z pitnej vody v rekuperatívnom
výmenníku tepla a v konečnom dôsledku v energetickom
systéme tvorí sekundárnu sieť. Využitie GE sa zvyšuje
s rastúcou teplotou. Účinnosť je podmienená postupným
ohrevom TV a inkrustáciou, ktorá znižuje účinnosť prenosu tepla cez teplovýmenné plochy.
Odporúčaná teplota teplej vody je 50 až 55 °C. Pre sprchy
a hygienické zariadenia v areáloch termálnych a rekreačných
kúpalísk určí teplotu po dôkladnej analýze GTV orgán hygienickej služby, a to pre každé kúpalisko osobitne.
Poľnohospodárstvo. V poľnohospodárskych priestoroch
je možné aplikovať vykurovacie sústavy, vetranie a klimatizáciu   a prípravu teplej vody a hlavné využitie sa naskytá
pre objekty určené na pestovanie kvetov a rýchlenej zeleniny (skleníkov a fóliovníkov) sa vykurujú pomocou vodných
(horúcovodných, teplovodných alebo nízkoteplotných) alebo
teplovzdušných vykurovacích sústav. Energetické systémy
pracujúce na báze vodných alebo teplovzdušných sústav a využívajúce netradičné obnoviteľné energie sú podobné, líši sa
len zdrojová časť. Podstatou využívania obnoviteľných energií je, že nahrádzajú klasické zdroje tepla a využívajú danosti
určitej lokality [4, 5].
Bazénové hospodárstva. Na plnenie bazénov sa používajú rozličné druhy technologickej vody [1]. Podľa druhu prevádzky bazéna sa rozlišuje :
a) Priame plnenie prietokových bazénov GTV, keď teplota
zdroja je len o niečo vyššia, ako je požadovaná teplota
bazéna, a kvalita vody zodpovedá požiadavkám orgánu
hygienickej služby. Pre tieto bazény je predpísaná výmena
bazénovej vody, z čoho vyplývajú veľké nároky na prietok, t. j. zdroj GTV (takmer celá výdatnosť zdroja GTV sa
spotrebuje pre bazénové hospodárstvo).
b) Priame plnenie prietokových bazénov riedenou vodou,
ktorá vzniká zmiešaním GTV a úžitkovej vody tak, aby
sa dosiahla požadovaná predpísaná teplota vody v bazéne. V tomto prípade je už priaznivejšia bilancia spotreby
GTV, ktorú môžeme spotrebovať aj na iné účely (na prípravu alebo predprípravu teplej úžitkovej vody, technológiu a pod.).
c) Nepriame využívanie GE, keď sa pomocou GTV ohrieva
bazénová voda, tj. upravená pitná voda. Bazénová voda
cirkuluje cez recirkulačný systém (filtre, chemickú úpravu
vody a obehové čerpadlá). Pri tomto systéme sa hospodárne využíva energia obsiahnutá v primárnej GTV. Celková
výmena obsahu bazéna sa uskutočňuje v intervaloch približne 4 až 6 mesiacov. Do bazénového hospodárstva sa
denne dopĺňa asi 5 až 10 % vodného obsahu, ktorú ohrievame pomocou GE [1].
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V prípadoch a) a b) sa jedná o prietočné typy bazénov, pri
ktorých sú veľké nároky na prietokové množstvá (1-až 10-násobná výmena vody za deň, závisí to od typu bazéna). Tieto
bazény veľmi zle hospodária s energiou (odpadová voda obsahuje energiu teploty bazénovej vody).
V prípade b) sa mieša GTV so studenou upravenou úžitkovou vodou, pričom dochádza k znehodnocovaniu energie.
Prípad c) predstavuje riešenie, ktoré by sa v budúcnosti
malo uplatňovať v rekreačných zariadeniach. Nevýhodou je,
že sa musí vyriešiť recirkulačný systém, ktorý vyžaduje veľké
energetické vstupy a investície.
Technologické využívanie pre chov rýb. Príprava technologickej vody pre chov rýb dopĺňa komplexné využitie
GE na poslednom stupni. Zároveň treba pripomenúť, že ide
o veľký podiel energie, ktorá v energetických bilanciách už
tvorí odpad. Technologická voda sa pripravuje priamo s ochladenou geotermálnou vodou alebo nepriamo v krytých alebo v otvorených nádržiach s teplotou od 12 do 30 °C podľa
druhu chovaných rýb. Pri nepriamom využívaní je GE primárnou energiou a technologická voda sa ohrieva vo výmenníku tepla. [1]

Bloková schéma geotermálneho
energetického systému
Na základe daností geotermálneho zdroja navrhneme
vhodné odberné miesta podľa obr. 1 aj bloková schéma s doplnením potrebných parametrov(prietoku a teploty). Pričom
predpokladáme postupné viacnásobné využívanie, aplikáciou
niekoľkých výmenníkov tepla zaradených za sebou.
Na odbernom mieste vyčíslime množstvo využitej energie
podľa vzťahu:
Q1´= m1.cv.(t1 – t2) 		

(kW)		

(4)

kde:
m1 – hmotnostný prietok v sekundárnej sieti odberného miesta v (kg/s),
cv – špecifické teplo geotermálnej vody (kJ/(kg K),
t1 – teplota v prívodnom potrubí odberného miesta (°C),
t2 – teplota vratnej vody z odberného miesta (°C).
Pomocou vzťahu 4 sa vyčísli potreba tepla pre odberné
miesta. Pri období (deň, týždeň, mesiac) sa vyčíslia potreby
energie pre odberné miesta a vyčísli sa potreba energie za toto
obdobie:
Q1 = 24. Q1´. n. 10-3		

(MWh) 		

(5)

V rekuperatívnom výmenníku tepla dochádza k odovzdávaniu tepla z primárnej teplonosnej látky – geotermálnej vody
prostredníctvom teplovýmennej plochy sekundárnej teplonosnej látke, podľa obr. 2. Tieto procesy môžeme popísať
nasledovne:
Geotermálna energia je primárna a množstvo tepla, ktoré
odovzdá vo výmenníku tepla môžeme vyjadriť:
Q´GTV = cGTV . mg,0 . (tg,0 – tg,1)		

(kW)

(4)

kde:
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Množstvo tepla, ktoré je odovzdané sekundárnej teplonosnej látke, ktorou je bazénová voda, môžeme vyjadriť:
QVYK = cv . m1 . (t1 – t2)			

(kW)

(5)

kde je:
cv – špecifické teplo teplonosnej látky vykurovacej vody (kJ/
(kg.K)),
m1 –
hmotnostný prietok teplonosnej látky vstupujúcej do
výmenníka tepla (kg/s),
t1 – teplota teplonosnej látky - vykurovacej vody na výstupe
z výmenníka tepla (°C),
t2 – teplota teplonosnej látky - vykurovacej vody na vstupe
do výmenníka tepla (°C).
V rekuperačnom výmenníku tepla sa dosiahne ochladenie
geotermálnej vody na strane primárnej a na strane sekundárnej
sa ohrieva teplonosná látka pre vykurovaciu sústavu z nižšej
teploty t2 na požadovanú teplotu pre prívod do vykurovacej
sústavy. V závislosti od daností zdroja tepla je možné radiť
takto niekoľko výmenníkov za sebou, podľa obr. 1.

Hodnotenie účinnosti využívania
geotermálnej energie
Pre vypočítané množstvo GTV a volený teplotný spád na
odbernom mieste sa vypočítajú energetické bilancie a vyjadrí sa užitočné, resp. neužitočné – odpadové množstvo energie, pričom sa vychádza z teoreticky využiteľného množstvo
energie Q1ic pre i-té odberné miesto:
Q1ic = M1i. cv. (to - tr).

Obr. 1 Schéma zapojenia geotermálneho energetického systému

1
3600

(MWh)		

(6)

kde je:
M1i – množstvo geotermálnej vody pre i-te odberné miesto
(m3) za volené sledované obdobie,
cv – špecifické teplo geotermálnej vody (kJ. kg-1. K-1),
to – teplota geotermálnej vody na záhlaví vrtu (°C),
tr – referenčná teplota vychladenia GTV pri otvorených
GES tr = +15 °C, pri uzatvorených GES s reinjektážou
tr = teplote vychladenej GTV.
Užitočne využité množstvo energie je:
Qiu = M1i. cv. (to - t1).

1 		
3600

(MWh)

(7)

Nevyužité – odpadové množstvo energie je:
Obr. 2 Odovzdávanie tepla v rekuperačnom výmenníku tepla
VT 1 – rekuperatívny výmenník tepla, Q´GTV – množstvo tepla dodané geotermálnou energiou, Q´VZK – množstvo tepla dodané do vykurovacej sústavy

cGTV – špecifické teplo geotermálnej vody (kJ/(kg.K)),
mGTV – množstvo geotermálnej vody vstupujúcej do výmenníka tepla (kg/s),
tg,0 – teplota geotermálnej vody na vstupe do výmenníka
tepla (°C),
tg,1 – teplota geotermálnej vody na výstupe z výmenníka
tepla (°C).
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1 		
3600

(MWh)

(8)

Qic = Qiu + Qio			

(MWh)

(9)

Qio = M1i. cv. (t1 - tr).
Zároveň platí:

kde je:
Q1c – celkové množstvo GE pre zvolené časové obdobie
(MWh),
Qu – celkové množstvo GE užitočne využité v odbernom
mieste (MWh),
Qo – celkové množstvo GE na prípravu teplej úžitkovej vody
(MWh).
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Obr. 3 Grafické hodnotenie účinnosti využívania geotermálnej energie
v GES

1 – strata tepla v potrubných rozvodoch, 2 – teplovodná vykurovania sústava,
3 – nízkoteplotná vykurovania sústava, 4 – prietočné bazény, 5 – odpadové teplo
z bazénov, 6 – nevyužitá energia – odpad

Ak je teplota výstupnej, vychladenej GTV z výmenníka
tepla vyššia ako 30 °C, treba uvažovať ešte o ďalšom vhodnom využití, napr. na predprípravu teplej vody, alebo na prípravu technologickej vody pre bazénové hospodárstvo, chov
rýb, prípadne pre inú vhodnú technológiu – topenie snehu
a pod.
Účinnosť využívania geotermálnej energie sa hodnotí na
základe spracovanej energetickej analýzy využívania netradičného obnoviteľného zdroja tepla. Matematicky je účinnosť využívania geotermálnej energie vyjadrená ako podiel
užitočne využitého množstva tepla k celkovému teoretickému
množstvu tepla:
n

η=

Σ (Qu)

i=!

. 100			

%

(10)

Qteo

Kde:

1. Základným východiskom sú z daností zdroja geotermálnej
energie - teda geotermálneho vrtu. Podstatné parametre sú
množstvo geotermálnej vody, ktorú charakterizuje výdatnosť v l/s (voľným prelivom alebo čerpaním), teplota na
hlave vrtu a chemické zloženie.
2. Využívanie geotermálnej energie sa má aplikovať v základnom zaťažení (príprava TV, vykurovanie, VZT, prípadne technológia). Špičková energia je dodávaná z doplnkového tzv. špičkového zdroja tepla na ušľachtilé palivo
(zemný plyn, prípadne biomasu).
3. Vypracuje sa podrobná tepelná bilancia budúcich zásobovaných objektov ( stanovia sa potreby tepla a potreby
energie za sledované obdobie). Následne sa navrhne trasa
potrubných rozvodov, ktorou budú tieto odberné miesta
zásobované. Stanovia sa prípojné hodnoty v kW a príslušné teplotné spády na výmenníkoch tepla.
4. Pre navrhnutý geotermálny energetický systém sa navrhnú
dôležité monitorovacie miesta, kde sa budú sledovať prietoky teplonosnej látky a priebehy teplôt. Zvolí sa vhodný
riadiaci a monitorovací systém, ktorý bude riadiť odber
energie a sledovať okamžité potreby energie  a bude upravovať parametre podľa vopred stanoveným priorít a pružne upravovať celú sústavu.
5. Riadiaci a monitorovací systém bude pravidelne sledovať
a vyhodnocovať účinnosť využívania netradičného zdroja
energie na báze geotermálnej vody, pričom bude do systému zasahovať tak, aby sa dosiahla maximálna miera využitia.
6. Zaradením riadiaceho a monitorovacieho systému do sústavy GES sa docieli maximálne šetrný odber GTV čím sa
podstatne môže zvýšiť životnosť celého diela.
7. Využité odpadové geotermálne vody budú zneškodňované
tak, aby v maximálnej miere nepriaznivo nevplývali na
okolité životné prostredie.
8. Využívaním GE sa ušetrí nemalé množstvo klasických
energetických zdrojov, uhlia a hlavne zemného plynu. Do
okolia sa nevypustia škodliviny, ktoré by vznikali spaľovaním klasických primárnych energetických zdrojov.
Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA
1/0734/08.
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n

Σ (Qu)
i=!

je súčet užitočne využitého množstva energie v odberných
miestach (MWh) za sledované časové obdobie,
Qteor. – teoretické využiteľné množstvo energie v odberných miestach (MWh) za sledované časové obdobie.
Praktická ukážka grafického znázornenie hodnotenia účinnosti využívania netradičnej energie v geotermálnom energetickom systéme za sledované časové obdobie je zobrazené na
obr. 3.

Záver
Pri hodnotení energetickej účinnosti využívania geotermálnej energie v odberných miestach musíme dodržať niektoré overené skúsenosti a odporúčania, ktoré môžeme zhrnúť
do nasledovných bodov:
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Zaznamenali sme

Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009 – IGD
Ing. Viliam Višacký, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V dňoch 26. - 29. mája 2009 sa v účelových zariadeniach
Národnej rady Slovenskej republiky v Častej-Papierničke konali
Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009. Toto podujatie pozostávalo z dvojdňovej konferencie, jednodňového kurzu
a zároveň seminára a technickej exkurzie do firmy Galantaterm
s.r.o. v Galante.
Dôležitosť a význam tohto podujatia podporila aj záštita
troch ministerstiev: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo pôdohospodárstva
SR. Hlavným organizátorom bol Výskumný ústav vodného hospodárstva, ktorý v spolupráci s partnerskými organizáciami (Medzinárodá geotermálna asociácia – sekcia pre Európu, Európska
asociácia pre geotermálnu energiu, Medzinárodná letná škola
o priamom využití geotermálnej energie, Slovgeoterm a.s., Slovenská geotermálna asociácia, Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Environmental Protection and Water Management RI Kht., Slovenská
vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku) obhájil
projekt na podporu tohto podujatia cez Višegrádsky fond.
Myšlienkou podujatia bolo prediskutovať situáciu v oblasti
energie a problematiku využitia geotermálnej energie v krajinách
Višegrádskej štvorky ako aj v krajinách západnej, strednej a východnej Európy. Na podujatie boli pozvaní ako pozorovatelia
odborníci z členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Z krajín Višagrádskej štvorky sa podujatia zúčastnilo 96 odborníkov;
z ostatných krajín Európskej únie sa zúčastnilo 21 účastníkov
a z krajín mimo Európskej únie bolo 13 účastníkov. Celkovo tak
bolo prítomných 130 účastníkov z 22 krajín.
Počas medzinárodnej konferencie, ktorej hlavným mottom
bol národný rozvoj využívania geotermálnej energie, sa rozoberali tieto témy:  
Sekcia 1: Výroba elektrickej energie z geotermálnej vody
– možnosti, technická a ekonomická dostupnosť v strednej
Európe, predsedajúci sekcie: Ruggero Bertani, ENEL, Taliansko
Sekcia 2: Projekty využitia geotermálnej energie na vykurovanie – technická a ekonomická dostupnosť v podmienkach strednej Európy, predsedajúci sekcie: Pierre Ungemach,
GPS, Francúzsko
Sekcia 3: Možnosti širšieho využitia geotermálnej energie
v poľnohospodárstve a priemyselnej výrobe v strednej Európe, predsedajúci sekcie: Kiril Popovski, MAGA, Macedónsko
Sekcia 4: Využitie geotermálnej energie v kúpeľoch a balneologických centrách v strednej Európe, predsedajúci sekcie:
John Lund, ORT, USA
Sekcia 5: Kogeneračné projekty – geotermálna energia
v kombinácii s konvenčnými zdrojmi, predsedajúca sekcie:
Maria Todorovic, BU, Srbsko
Sekcia 6: Tepelné čerpadlá s využitím geotermálnej vody
– perspektívne smery rozvoja v strednej Európe, predsedajúci
sekcie: Burkhard Sanner, EGEC, Brusel, Belgicko
Sekcia 7: Legislatívne aspekty – organizácia dobrej právnej a ekonomickej podpory rozvoja využitia geotermálnej
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energie v strednej Európe, predsedajúca sekcie: Roisin Goodman, SLR Consulting, Írsko
Sekcia 8: Zdroje geotermálnej energie na Slovensku –
perspektívy rozvoja, predsedajúca sekcie: Andrea Vranovská,
VÚVH, Bratislava, SR
Medzinárodnú konferenciu uzavrel Marián Fendek za Slovenskú geotermálnu asociáciu.
Na tretí deň sa uskutočnil pracovný seminár Európskej asociácie pre geotermálnu energiu a zároveň medzinárodný kurz
organizovania úspešného rozvoja geotermálnych projektov
s cieľom umožniť orientáciu na riadny proces vypracovania
geotermálnych projektov, ktorý je potrebný pre definovanie potrebnej právnej, finančnej a organizačnej podpory a zostavenie
úspešných stratégií rozvoja. Predsedajúcim bol Miklós Antics,
EGEC, Brusel, Belgicko a prezentované boli nasledovné oblasti
problematiky:
• Získanie povolenia a schválenie, Roisin Goodman, Írsko
• Geologický výskum a prieskum geotermálnej energie na Slovensku, Miroslav Bím, Peter Hanas, Anton Remšík, MŽP SR
a ŠGÚDŠ, Bratislava, SR
• Finančný plán, Gerhard Sabathiel, SAM, Viedeň, Rakúsko
• Vŕtanie, Pierre Ungemach, GPS, Paríž, Francúzsko
• Príprava geotermálneho poľa na využívanie, Miklos Antics,
GPS, Paríž, Francúzsko
• Projekt elektrárne – návrh a výstavba zariadení, Mario Gaia,
Turboden, Taliansko
• Projekt priameho využitia - návrh a výstavba zariadení, John
Lund, OIT, Klamath Falls, U.S.A.
• Plytké geotermálne systémy - Tepelné čerpadlá na podzemné
zdroje, Erich Mands, EGEC, Belgicko
• Generovanie príjmov, EGEC delegát
• Kogenerácia, EGEC delegát
• Záverečné ekonomické hľadiská, Kiril Popovski, MAGA,
Skopje, Macedónsko
Odborná exkurzia v Galantaterme s. r. o. bola názornou ukážkou využitia geotermálnej energie na vykurovanie a rekreačné
účely v Galante. Dva aktívne geotermálne vrty patriace k vrtom
nádrže Podunajská panva boli vytvorené v roku 1983 a 1984
s cieľom poskytnúť zdroj tepla a teplej vody pre domácnosti so
1236 bytami v obytnej štvrti Galanta-sever, pre nemocnicu a iné
mestské budovy vrátane škôl, škôlok, domova dôchodcov a obchodných domov.
Parametre:
inštalovaný výkon (kw/mw)   8 MWh (Geotermálna tepláreň)
náklady projektu
(celkovo v eur)
  2 760 000 EUR
typ projektu
  mestský
počet užívateľov vyprodukovanej energie:
  1236 obydlí, mestská nemocnica
  s centrom starostlivosti, školy,
  škôlky, domov dôchodcov,
  obchodné domy
nahradený druh energie:
  prírodný plyn, uhlie
začiatok prevádzky:
  1996
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Európsky aktuálny inštalovaný výkon 1060 MW už prevýšil
cieľ 1000 MW, ktorý bol plánovaný pre rok 2010 v Bielej
knihe z 1997; Nová cieľová hodnota 6000 MW pre rok 2020
bola definovaná v bruselskej Deklarácii (EGEC, 2009);
Vylepšená energetická prevodná účinnosť pre geotermálne
elektrárne, prispôsobená pre konvenčné turbíny rovnako ako
pre ORC, Kalina, atď .
Úspešná demonštrácia EGS (Enhanced Geothermal Systems)
na kľúčových miestach ako Soultz-Forets vo Francúzsku
a rozširovanie technológií na ďalšie miesta a regióny; Zvýšená celková účinnosť v geotermálnych CHP (Combined Heat
and Power) systémoch;
Zlepšenie prieskumných metód, inštalačných technológií
a prvkov sústavy (pumpy, rúry, turbíny, atď);
Geotermálne vykurovanie cez nízko-teplotné zdroje prevyšuje 2500 MWt inštalovaného výkonu a má rastúci trend o
50 MWt za rok. Toto tempo rastu by mohlo viesť k zdvojeniu
predpokladanej kapacity 6000 MWt do 2020, ako vyhlásila
bruselská deklarácia;
Povrchová geotermálna energia a tepelné čerpadlá (GSHP)
majú tempo rastu inštalácií ešte viac okázalé a kapacita 8000
MWt by mohla byť dosiahnutá ak ostane 10% rast za rok
zachovaný (Rybach, 2006);
Pre sektor vykurovania kombinovaná hĺbková a povrchová
energetická produkcia smeruje do dosiahnutia ambiciózneho
cieľa 39 000 MWt uvedený v bruselskej deklarácii;
Zlepšuje sa hodnotenie lokality (vrátane GIS podpory), prieskumu a inštalácie, taktiež pre povrchové systémy a rozširovanie úspešných realizácií z niektorých krajín do celej EU;
Legálny a regulačný proces bol naštartovaný v roku 2005
mimo geotermálneho a stratigrafického spoločenstva; táto
akcia je známa ako „Kistelek Process“ (podľa miesta v južnom Maďarsku, kde bolo prvé stretnutie (pozri www.egec.
org);
Pre povrchové geotermálne systémy sa zavádzajú certifikáty
kvality a štandardizácia.

Odporúčania IGD
•

•
•
•
•

Ďalšie zvýšenie účinnosti tepelných čerpadiel, optimalizácia
systémových prístupov, použitie progresívnych riadiacich
systémov, vylepšené komponenty a materiály (kompresory,
chladivo, rúry, atď.);
Budovanie nových sietí diaľkového kúrenia; optimalizácia
existujúcich sietí obzvlášť vo východnej/juhovýchodnej Európe a Turecku;
Zvýšená aplikácia a inovačné koncepty pre geotermálnu
energiu v agrokultúre, akvakultúre, priemyselných sušiacich
procesoch, atď;
Demonštrácia nových aplikácií ako odmrazovanie a topenie snehu na cestách, letiskových dráhach, atď, odsoľovanie
morskej vody a geotermálne absorpčné chladenie;
Taktiež netechnický vývoj má veľkú dôležitosť, v rámci administratívnej a legálnej transparentnosti, vhodnej infraštruktúry a kvalifikovanej práce, informovania verejnosti atď.;
Závery IGD

•
•
•

Geotermálna energia v Európe má obrovský potenciál a dobre napreduje;
Geotermálna energia by mala významne prispievať k reálnemu dosiahnutiu 20 % podielu obnoviteľnej energie v EU;
Geotermálna energia je regenerovateľný – udržateľný –
osvedčený – dosiahnuteľný a realistický zdroj energie.
* * *

Príspevky z konferencie sú publikované v zborníku, ktorý si
možno objednať:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava
Telefón: 00421 2 59 343 238;
Fax: 00421 2 54 416 334;
E-mail: simkova@vuvh.sk

Rakúske energetické dni na Slovensku
Zaujímavým vkladom do problematiky obnoviteľných zdrojov
energie boli aj Rakúske energetické dni na Slovensku, ktoré sa
uskutočnili 16. júna v Prešove a 17. júna v Bratislave vďaka výbornému organizačnému zabezpečeniu Rakúskej energetickej agentúry
v spolupráci s Obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva
v Bratislave a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.
Podujatie zaštítil rakúsky minister životného prostredia, Niki Berlakovich, minister životného prostredia SR, Viliam Turský a štátny
tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Peter Žiga.
Slovenská republika si uvedomuje potrebu a naliehavosť trans
formácie na  nízko-uhlíkovú a menej energeticky náročnú ekonomiku
a od začiatku sa s plnou vážnosťou zaoberá ambicióznymi cieľmi EÚ
v oblasti zmeny klímy a obnoviteľných zdrojov. Sme pripravení pris
pieť k ich úspešnému plneniu a podporujeme ambíciu EÚ a ďalších
medzinárodných rokovaní na dosiahnutie politickej dohody..., – uviedol na úvod slovenský minister životného prostredia.  Jednoznačná
podpora alternatívnym zdrojom energie odznela aj z úst štátneho
tajomníka MH SR: - Obnoviteľné zdroje energie môžu zohrať dô
ležitú úlohu pri zlepšení exportnej orientácie Slovenska. Ich význam
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na základe výhľadov pre nasledujúce desaťročia vzrastie a z tohto
hľadiska zameranie sa na produkciu „zelených“ technológií bude
znamenať zvýšenie exportu. Táto dlhodobá výzva si už v súčasnosti
vyžaduje finančné prostriedky do výskumu a vývoja, ako aj podporu
inovačnej schopnosti podnikov v tejto oblasti.
Na Rakúskych energetických dňoch sa prezentovalo celkovo 30
rakúskych firiem z oblasti alternatívnych zdrojov energií, optimalizácie spotreby energie a vyspelých technológií. Bola to predovšetkým
príležitosť na iniciovanie nových rakúsko-slovenských projektov,
ale aj posilnenie už existujúcej dlhodobej a dobrej spolupráce dvoch
susedov v strede Európy. Partnerstvo, spolupráca a výmena skúseností zohrávajú významnú úlohu už aj preto, že do roku 2020 sa Slovensko zaviazalo dosiahnuť 14-percentný podiel na svojej celkovej
spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov; záväzok Rakúska je 34
percent. A tak už len zostáva dúfať, že spolupráca s Rakúskom, ktoré
je na Slovensku druhým najväčším investorom, prinesie opäť svoje
ovocie v podobe úspešných, kvalitných a prospešných projektov.
- red v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9
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Polder verzus mokraď
Ing. Otakar Hrabovský
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice

Protipovodňová ochrana pri svojom komplexnom účinku
a zachovaní nárokov rôznych záujmov musí predovšetkým
zabezpečiť bezpečnosť chráneného územia s primárnym
zameraním na neohroziteľnosť ľudských obydlí, v ďalšom
na minimalizáciu materiálnych škôd a v neposlednom rade
minimálny zásah do prirodzeného rázu krajiny, nehovoriac
o neporušiteľnosti jestvujúcej fauny a flóry v priestoroch blízkych, či v širšej oblasti protipovodňovej činnosti. S minimálnym zásahom do životného prostredia úzko súvisí aj ideálny
minimálny záber stavebnej činnosti pri riešení protipovodňových opatrení.
S prihliadnutím na uvedené nároky je možné riešiť protipovodňovú ochranu obcí v hornej časti povodia potokov aj
radikálnou metódou – t. z. s okamžitým efektom - a to akumuláciou Q100 – ročnej vody výstavbou suchých nádrží – poldrov.
Akumulačný objem vytvorený hrádzou je navrhnutý väčšinou
na transformáciu celej povodňovej vlny, prípadne jej časti,
podľa maximálnej kapacity potoka v chránenom území.
Rozhodnutie budovať poldre vychádza zo snahy správcu
toku minimalizovať zásahy do prirodzene tečúceho potoka
v intravilánoch. Vylúčia sa technické zásahy do prirodzeného rázu potoka v intraviláne obce pod poldrom, minimalizuje
sa záber súkromných pozemkov pre realizáciu technických
opatrení pre prevod povodňových vôd rozširovaním, prehlbovaním potoka resp. budovaním ochranných hrádzí. Neovplyvní sa jestvujúci hladinový režim podzemných vôd a jej
vzájomná pôsobnosť s povrchovými vodami, k čomu väčšinou dochádza v prípade iného technického riešenia odtokových pomerov pri zabezpečovaní protipovodňových opatrení.
Jedným z mála stavebných zásahov do prírody je výstavba
zemnej hrádze poldra, pričom plocha zátopy až na zemník
a prehrádzku ostáva nedotknutá a jej občasné zatopenie (napr.
raz za 100 rokov) na pár hodín nebude mať negatívne dôsledky na existujúcu faunu a flóru. Výstavbou zemnej hrádze sa
vytvorí akumulačný priestor, pričom na kóte hladiny vody,
pri ktorej bude transformovaný potrebný objem z povodňovej
vlny, sa navrhuje kóta koruny bezpečnostného prepadu, ktorý
je dimenzovaný taktiež na maximálny prietok pri povodni.
Toto zabezpečenie vyplýva z možnosti vytvorenia situácie

znefunkčnenia nehradeného dnového výpustu s kombináciou
prívalu opakovanej povodňovej vlny. Z uvedeného vyplýva,
že poldre sú navrhnuté tak, že po transformácii celej povodňovej vlny bezpečnostný priepad odvedie prípadnú ďalšiu
povodeň bez ohrozenia stability zemnej hrádze. Samozrejme
riešenie tohto extrému je pozitívne iba z pohľadu bezpečnosti
a ochrany priehradného telesa…
Uvedené výhody výstavby poldrov však môžu priniesť
pri dlhodobej „nečinnosti“ určité nepredvídané nebezpečenstvá, s ktorými je potrebné sa   zaoberať. Ten najzávažnejší
problém sa javí na kontaktnej ploche medzi zeminou hrádze
poldra a telesom dnovej výpuste alebo iného objektu, ktorý je
zabudovaný do telesa zemnej hrádze a križuje  ju.
Pri návrhu objektov poldra v zmysle STN o malých vodných nádržiach ako aj pri ich realizácii je nutné  zabezpečovať optimálnu vlhkosť hutnenej zeminy kvôli jej dokonalému
napojeniu sa na obetónované potrubie dnovej výpuste, resp
iného konštrukčného prvku (oporný múr).Toto je ošetrené  
najmä návrhom sklonu zvislej časti obetónovania v pomere
10:1 resp až 5:1, a následného  pačokovania tejto betónovej
plochy ílovitým mliekom resp. pačokom zo zeminy, z ktorej
sa buduje  homogénna hrádza. Pačokovanie sa realizuje bezprostredne pred tým, ako sa ukladá a hutní zemina na kontakte s objektom.
Pri prevádzkovaní malých vodných nádrží ( MVN) sa časom v telese zemnej hrádze vytvorí depresná krivka, ktorá vytvorí optimálne podmienky aj na kontakte zeminy s betónom
dnovej výpuste. V telese zemnej hrádze poldra depresná krivka nevznikne. Nemá prečo, lebo aj po naplnení akumulačného
objemu  na pár hodín raz za „N“ rokov a pri zhutnenom násype hrádze , ktorej koeficient priepustnosti sa rádovo pohybuje
okolo k = 10-6 m/s, dôjde iba k navlhnutiu pár cm hrádze na jej
povrchu. A tu si možno plne neuvedomujeme tú skutočnosť,
že zeminy, ktoré sú v kontakte s betónom  dnovej výpuste, sú  
vystavené počas celej životnosti rôznym teplotným zmenám
prenášanými betónovou konštrukciou. Niekoľkoročné vplyvy
na zmeny teplôt môžu mať za následok zmeny vlhkosti zeminy na kontakte s betónom, a následné vysúšanie, zmrašťovanie a  postupnú zmenu štruktúry zeminy. Zmenou vlhkosti

Obrázok 1
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Obrázok 2

Obrázok 3

zeminy – teda vysušením zeminy môže dôjsť aj k zmene jej
objemu a následnému odtrhnutiu zemného telesa hrádze poldra od betónových konštrukcií. (obrázok č. 1) Takto vzniknutá komunikácia medzi návodnou a vzdušnou stranou hrádze
vytvára predpoklady na veľmi nebezpečný stav. Hrádza poldra, ktorá prehradením údolia vytvára priestor na zachytenie
povodňovej vlny, môže pri určitej úrovni akumulácie cestou
spomínaných deformácií vytvoriť v konečnom dôsledku oveľa nebezpečnejšiu prívalovú vlnu ako prirodzená povodňová
vlna v predmetnom profile, nehovoriac o havárii a teda o zničení hrádze poldra.
Pri budovaní jednej bočnej nádrže na Slovensku bolo potrubie dnovej výpuste vystavené podobným podmienkam cca
10 rokov. Nádrž sa budovala v akcii „Z“, teda vtedy keď sa
našli nejaké financie, keď bola vôľa a chuť... Autor článku bol
pri hutnení zeminy okolo dnovej výpuste ako autorský dozor.
Zhutnenie bolo realizované v zmysle projektu a aj napriek
tomu po 10 rokoch, keď sa nádrž prvý krát napustila, práve
priesaky na kontakte medzi betónom a zeminou boli príčinou  okamžitého  vypustenia nádrže a jej sanácie injektážou.
Prieskumom bola zistená zmena štruktúry zeminy a zmena
miery zhutnenia v mieste predmetného styku betón – zemina.
Popísaný prípad je veľmi podobný prevádzkovaniu poldrov
s pohľadu „ nečinnosti „  dnovej výpuste.
Z uvedeného dôvodu je potrebné sa zamyslieť nad takým
technickým riešením, ktoré by predpokladané nebezpečenstvo vylúčilo. Každý polder sa navrhuje na určitý objem, ale
bežne sa navrhuje na taký objem, ktorý zabezpečí akumuláciu
povodňovej vlny pri maximálnom odtoku vody nehradeným
výpustom, ktorý sa rovná kapacite neupraveného potoka v intraviláne. Pri poznaní kriviek objemov nádrží resp. poldrov je
všeobecne známe, že spodná časť krivky je väčšinou strmá, čo
znamená, že pri relatívne vysokom „h“ je objem minimálny.
(obrázok č. 2) Ak uvážime, že tento objem pri výške vzdutia
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napr. 5,00 m vieme v hornej časti „Krivky objemov“ nahradiť
niekoľkými cm, je viac ako potrebné tento poznatok prakticky realizovať pri návrhu poldrov. To znamená, funkčný objekt
poldra navrhnúť tak, aby v dolnej časti nádrže vznikol stály
objem – vodná nádržka. Vytvorením určitého vodného stĺpca sa vytvorí depresná krivka, ktorá „obalí“ teleso spodnej
výpuste a zabezpečí potrebnú  vlhkosť zeminy.(obrázok č. 3)
Predpokladaná vlhkosť zeminy vytvorí navrhované podmienky napojenia zeminy na betónové teleso spodnej výpuste aspoň v návodnej časti hrádze. Navrhovaným riešením sa síce
nevyriešia uvedené problémy na celej hrádzi, ale určite sa
priaznivo prejavia v najchúlostivejších miestach každej hrádze vodohospodárskeho charakteru t.j. v miestach kontaktu
dvoch ťažko prepojiteľných konštrukčných prvkov – betónu
a zeminy. Uvedený návrh je iba jeden z možných alternatív
vyriešenia daného problému a   je aktuálny iba pre riešenia
prevodu vody uzatvoreným potrubím popod teleso zemnej
hrádze.
Vytvorením malej vodnej plochy sa vlastne otvára priestor
na proklamované požiadavky jednotlivých obcí, ale aj iných
organizácií na vytvorenie minimálnej vodnej plochy MVN
s obmedzenými podmienkami jej využitia. Vytvorí sa tým
možnosť vzniku nového biotopu – mokrade.
Pri návrhoch riešenia prevodu vody  otvoreným napr. „U“
profilom na celú výšku hrádze poldra alebo formou mosta, sa
problém vysychania zeminy javí akútnejší a pravdepodobne
aj ťažšie riešiteľný. Účinky striedajúcich sa rôznych ročných
teplôt môžu byť počas niekoľko desiatok rokov a na tak veľkých kontaktných plochách medzi betónovou konštrukciou
a zeminou veľmi nepriaznivé z pohľadu vytvorenia komunikácií vody na ich rozhraní. Podobný problém je pozorovateľný v miestach napojenia telesa cestnej komunikácie v násype
na krídla mostov, či nadjazdov. Tu však dochádza aj k poklesu cesty a predmetný kontakt zeminy nie je zaťažený tlakom
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vody ako je to u poldrov. Z uvedeného dôvodu bude potrebné
na kategorizovaných poldroch pravidelný monitoring v rámci TBD a prípadná injektáž po zistení nebezpečných zmien
štruktúry resp. vlhkosti zemín na kontakte s betónom.
Súčasťou poldrov je aj vybudovanie protieróznych priečnych stavieb nad možnou maximálnou zátopou, ktorými sa zabráni zanášaniu a teda zmenšovaniu transformačného objemu
sedimentmi. Po zaplnení objemu vytvoreného prehrádzkou sa
bežne sedimenty využijú na rekultiváciu eróznych strží. Je na
uváženie, či financie určené na vyčistenie prehrádzky (odkop,
naloženie, odvoz, určenie skládky, zosúladenie ukladania sedimentov so zákonom o odpadoch) nevynaložiť radšej na stabilizáciu potoka výstavbou ďalšej prehrádzky nad zanesenou
prehrádzkou a postupne proti toku stabilizovať celé povodie
potoka. (obrázok č. 4)
Je treba v súvislosti s predchádzajúcim zamyslieť sa nad
paralelou našej proklamovanej enormnej snahy o zadržania
maximálneho objemu vôd v priestoroch povodí našich riek
– a to na maximálnu snahu zadržať sedimenty v tom ktorom
povodí práve stabilizáciou tokov v ich hornej časti povo
dia. Myslím si, že naša zem je nám tak isto drahá ako voda
padnutá na ňu... (Lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo
nie sú súčasťou protipovodňových opatrení???) Nehovoriac
o zanášaní už upravených tokov týmito sedimentmi, ktoré nám
zmenšujú prietokové profily a tým znehodnocujú financie do
týchto úprav vložených a následných financií na ich údržbu
a sprietočnenie.
Pri odstránení lesných porastov ako aj náletových stromov
a krovia počas výstavby poldra vzniká dostatočné množstvo
drevnej hmoty na vybudovanie  zrubových prehrádzok v kombinácii so sedimentmi zo zátopy doplnenými geotextíliou na

zabránenie ich vyplavovaniu z telesa prehrádzky.
Ďalším problémom pri návrhu poldrov sú samotné funkčné objekty a ich neodmysliteľné hrablice, ktoré zabezpečujú
zachytávanie plavenín pri rôznych úrovniach hladiny vody
v priestore transformácie vody. Najmä pri návrhu poldrov, kde
základné parametre sa už vymykajú obmedzeniam stanovenými STN o MVN. U vyšších poldrov  považujeme klasické
odberné mníchy, resp. združené funkčné objekty za prepych,
keď si uvedomíme, že ich automatická funkcia nehradeného
otvoru nie je obmedzovaná prevádzkovými súbormi. Oveľa
jednoduchšie budú výpustné objekty v dĺžke celého návodného svahu  opatrené hrablicami. Ich čistenie bude možné zo
schodov, ktoré budú vybudované súbežne s konštrukciou odtokového žľabu. Dĺžka takéhoto objektu bude o niečo väčšia,
ale nie tak náročná s titulu statiky. Podobné odberné objekty
sa s úspechom používajú pri odkaliskách. (obrázok č. 5)
Keďže je možná deštrukcia a následná demontáž hrablíc
cudzími osobami (aj iných kovových konštrukčných prvkov),
ktorých znefunkčnenie je nebezpečné najmä z pohľadu upchatia
nehradeného otvoru, bude potrebné zaoberať sa aj možnosťou
budovania hrablíc z iných ako kovových materiálov – pravdepodobne betónových alebo umelohmotných hrablíc, ktoré by
nemali byť korisťou končiacou v zberných surovinách.
Je treba veriť, že výstavba prietokových poldrov nebude
len niekoľkomesačným módnym výstrelkom, ale že sa začlení medzi stabilné prvky protipovodňových opatrení v horných
a stredných úsekoch povodí riek a potokov. Ich účinnosť bude
povýšená pri postupnom komplexnom riešení protipovodňových opatrení v minipovodiach výstavbou sústavy spolu súčinných poldrov a nie iba ich individuálnou výstavbou v niektorých povodiach.

Obrázok 4

Obrázok 5
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23. kongres a 77. výročný míting
Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady (ICOLD)
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

V prekrásnom brazílskom hlavnom meste Brasília sa v dňoch 21. – 29. mája 2009 konal svetový kongres a výročný míting
Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady (ICOLD). Za účasti asi 1350 odborníkov z 80 členských krajín ICOLD sa nielen
prerokovávali technické otázky súvisiace s výskumom, projektovaním, výstavbou, údržbou a prevádzkou priehrad a nádrží,
ale hovorilo sa aj o vlastnom fungovaní tejto celosvetovej organizácie priehradárov. Nuž a samozrejme, účastníci podujatia
mali možnosť vidieť aj niektoré brazílske, ba aj argentínske priehrady.

Hneď úvodom treba povedať, že Brazília je priehradárska
veľmoc. Má tradíciu v projektovaní a výstavbe priehrad a brazílski inžinieri – priehradári sú uznávaní po celom svete. Inštalovaný výkon vo vodných elektrárňach je asi 80.000 MW (pre
porovnanie, na Slovensku asi 2.400 MW, z toho na vodnom diele
v Gabčíkove 720 MW). Zúčastniť sa na takomto podujatí znamená vynikajúcu príležitosť pre výmenu, resp. získanie skúseností,
získanie kontaktov pre možné expertízy, kontaktov pre možné
stáže mladých zahraničných priehradárov na Slovensku, resp.
stáže (či pracovné príležitosti) našich špecialistov vo svete.
Na kongrese sa prerokovávali tieto otázky:
Q 88 – Priehrady a vodná energia
1. Úloha priehrad a nádrží v rámci obnoviteľnej energie. Energetický potenciál vody a súčasný rozvoj.
2. Vodná energia a udržateľný rozvoj: príspevok na dosiahnutie
miléniových rozvojových  cieľov a na redukciu skleníkových
plynov; zelené certifikáty.
3. Plánovanie, projektovanie a stavba priehrad pre energetické
využitie: technické, finančné, sociálne a environmentálne
aspekty; vhodné praktiky v sociálnych a environmentálnych
záležitostiach.
4. Úloha vodnej energie a viacúčelové nádrže: pravidlá prevádzky a interakcia s ostatnými využitiami.
5. Prečerpávacie vodné elektrárne: špecifické projekty a požiadavky
Q 89 – Manažment sedimentov v existujúcich a nových
nádržiach
1. Posúdenie vecí (vrátane transportu sedimentov, environmentálnych a ekonomických vplyvov).
2. Manažovanie sedimentácie v nádržiach a povodiach – nové
riešenia.
3. Vyhodnotenie skúseností na existujúcich projektoch: tranzit,
odplavenie, bagrovanie.
4. Efektivita a náklady na záchytné nádrže a ich prevádzka.
5. Špecifické príkazy pri správe nádrží (zvláštna manipulácia).
Q 90 – Zlepšenie (úprava, rekonštrukcia) existujúcich
priehrad
1. Zlepšenie štrukturálneho prevedenia a hydraulickej výkonnosti existujúcich priehrad.
2. Zlepšenie pre priblíženie sa k novým pravidlám (normám,
predpisom, odporúčaniam) pre environmentálne alebo prevádzkové požiadavky užívateľov.
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3. Technické variantné riešenia zvyšovania priehrad (prípady
priehrad sypaných a betónových, úpravy priľahlých objektov).
4. Ekonomické vyhodnotenie zvyšovania priehrad (vrátane
zvýšenia kapacity    protipovodňového, akumulačného priestoru alebo z iných ohľadov).
Q 91 – Bezpečnosť priehrad
1. Vyhodnotenie rizík: metódy a výsledky (vrátane ľudského
faktora).
2. Pravidlá a aspekty ekonomické.
3. Vplyvy na prevádzku nádrží.
4. Bezpečnostné plány a komunikácia.
5. Dozor a dohľad na priehradách.
Z prejednávaných otázok vidno, že hádam každý špecialista
sa v tejto širokospektrálnej problematike musel „nájsť”. Počas
piatich dní odzneli štyri generálne referáty a asi 50 vybraných
príspevkov, tie najkvalitnejšie a technicky najzaujímavejšie boli
prezentované priamo. Príspevky budú k dispozícii na CD v knižnici Slovenského priehradného výboru (SkCOLD) a neskôr aj
v knižnej forme.
Počas hlavných podujatí sa uskutočnilo aj zasadanie jednotlivých technických výborov; Slovensko má zastúpenie vo Výbore
pre podzemné priehrady (Ing. Marián Minárik, STU) a vo Výbore pre rozvoj a riadenie povodí a úlohu priehrad v nich (Ing. Holčík, VV, š.p.). Existuje možnosť obsadiť aj iné špecializované
výbory, je ich spolu 25. Problémom je však účasť našich členov.
Pracovať vo výbore znamená najskôr byť istú dobu jeho „čakateľom“, zúčastňovať sa na jeho práci a až po istej, nešpecifikovanej
dobe sa špecialista stáva riadnym členom príslušného výboru.
Nuž a za kolegami z príslušného výboru musí čas od času niekde
vycestovať a tam nastáva problém – finančný, samozrejme. Výbor pre podzemné priehrady je výbor nový, pracuje asi len dva
roky, vo Výbore pre rozvoj a riadenie povodí a úlohu priehrad
v nich (predseda Výboru je Španiel p. E. Cifres) sa spracováva
o.i. norma o plavbe po veľkých riekach, na ktorej sme sa podieľali. Norma bude mať charakter odporúčací a bude celosvetová.
Jej distribúcia sa predpokladá v roku 2010.
Počas 77. výročného mítingu sa uskutočnili voľby niektorých
funkcionárov ICOLD. Za prezidenta bol po prof. Bergovi (Španielsko) zvolený na obdobie rokov 2009 – 2012 pán Jia Jinsheng z Číny; kandidovali tiež Arthur Walz z USA a Andy Hughes
z U.K. Volil sa tiež jeden viceprezident pre Európu a z kandidátov Flögl (Rakúsko) a Ruggeri (Taliansko) bol práve posledne
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uvedený víťazom. Pre tzv. 6. post, teda do centrály v Paríži, bol
jediný kandidát, pán Ekpo z Nigérie, ktorý aj tento post získal.
Za mesto následného kongresu v roku 2012 je voľbou určené
Kyoto v Japonsku. Podľa krátkeho filmu, ktorým Japonci lobovali za výber svojho bývalého cisárskeho hlavného mesta, budú
účastníci kongresu v Kyote spokojní. Kyoto nebolo jediným
uchádzačom, o usporiadanie kongresu mali záujem aj kolegovia
z Káhiry. Výročný míting v roku 2011 bude v Luzerne, Švajčiarsko (ďalšie kandidátske mestá boli Ouagadougou, Burkina Faso
a Lillehammer, Nórsko).
Počas „voľného“ dňa, v nedeľu 24.5., sa konalo sympózium,
ktoré sa tentoraz venovalo nádržiam a priehradám pre multifunkčné využitie. Sympózium otvoril predseda Brazílskeho priehradného výboru, pán Edilberto Maurer. Tento muž, na pleciach ktorého bola organizácia kongresu aj výročného mítingu,   privítal
všetkých asi 1200 účastníkov sympózia vrátane dvoch ministrov
(Čína, Brazília). Vo svojom príspevku uviedol, že v Brazílii, krajine so 190 miliónmi obyvateľov, majú inštalovaný výkon vo
vodných elektrárňach asi 80.000 MW a vysvetlil plány vo vodnej
energetike do budúcnosti. A tie sú skutočne grandiózne, hlavne
na tokoch Paraná, Tieté, Amazonka, Tocantins (tu sa končia práce na VE Tucuruí  s inštalovaným výkonom 8.370 MW!). O dobách výstavby radšej pomlčím. A treba zdôrazniť, že brazílske
podniky, či už projektanti alebo stavebné firmy sú schopné stavať
obrovské vodné diela aj v Mexiku, Venezuele, Peru, Nikarague,
ba aj v Afrike a Číne. A to všetko dosiahla krajina, kde pred 50
rokmi nedokázali vyrobiť ani bicykel. Videl som vo svete v oblasti priehradného staviteľstva už kadečo, ale čo predviedli brazílski kolegovia, to je čosi výnimočné.
Na sympóziu odznelo asi 20 príspevkov z celého sveta. Za
všetky spomeniem prezentáciu Dr. Martina Wielanda o vplyve
zemetrasenia z 12. mája 2008 v čínskej provincii Sečuán, kde
zahynulo asi 87 tisíc ľudí a kde boli poškodené desiatky priehrad.
Dr. Wieland viedol skupinu expertov, špecialistov na zemetrasenie a priehradné telesá a týmto bol (čo je v Číne skutočne čosi
výnimočné) umožnený vstup do postihnutých oblastí, aby zdokumentovali stav priehrad po zemetrasení.  
Na zasadanie Frankofónneho klubu pri ICOLD prizývajú kolegovia z frankofónnych oblastí Európy, Kanady, Ázie a Afriky

aj zástupcu Slovenska, zrejme z dôvodov „historických“ či skôr
tradičných. Členovia tohto výboru sú minimálne dvojjazyční,
a tak dokážu prípadne preložiť materiály ICOLD z angličtiny do
francúzštiny a opačne.
Pri ICOLD funguje aj tzv. Európsky klub. Nie žeby mal dajaké špecifické postavenie, to vôbec nie. Ale pred niekoľkými
rokmi sa zástupcovia európskych štátov uzniesli na vytvorení
tohto klubu výlučne z praktických dôvodov. Aby nemuseli prizývať členov ICOLD z ďalekej Austrálie, Ázie a Ameriky na prejednávanie otázok, ktoré sú zaujímavé a špecifické výlučne pre
Európu. Je skoro povinnosťou zástupcu Slovenska sa stretnutí
zúčastňovať.
Organizátori pripravili špecializovanú výstavu, ktorá fungovala počas trvania kongresu. Traja účastníci zo Slovenska priniesli množstvo materiálov jednotlivých vystavujúcich firiem,
tieto sú záujemcom k dispozícii na Stavebnej fakulte STU (Ing.
Minárik) a na Vodohospodárskej výstavbe, š.p. (vladimir.holcik@vvb.sk).    
Mnohí účastníci podujatia iste ocenili pred- a po-kongresové
študijné (jedno až sedem denné) cesty na vodné diela v Brazílii
a Argentíne. Samozrejme, mohli vidieť aj mnohé mestá (napr.
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Buenos Aires), kultúrne pamiatky a aj neskutočne krásnu prírodu povodia Amazonky. Tým všetkým môžeme len závidieť...
Organizátori tejto priehradárskej olympiády nezabudli ani na
kultúrne podujatia. Napríklad prehliadka Brasílie, čo je zážitok
sám o sebe. Vidieť mesto plné skvostov architektov Oscara Niemeyera a Lucia Costu (nie iba ich), parlament, národné divadlo,
neopakovateľnú katedrálu, nádherné moderné hotely, administratívne budovy, knižnicu, múzeum, obrazáreň – nuž to je zážitok! Alebo pamätník osvieteného prezidenta Juscelina Kubitseka
(pôvodom z Tábora) a jeho múzeum.
Ak mám hodnotiť toto svetové podujatie inžinierov – priehradárov, môžem len konštatovať, že bolo skutočne na vysokej
úrovni. Na tom sa zhodli všetci, s ktorými som mal možnosť
o tom hovoriť a ktorí už nejaké tie priehradárske kongresy absolvovali. A za to patrí vďaka Brazílskemu priehradnému výboru
(CBDB), jeho prezidentovi Edilbertovi Maurerovi a mnohým
jeho kolegom.

Vážení čitatelia,
v predchádzajúcom čísle Vodohospodárskeho spravodajcu sme na strane 5 uverejnili zoznam pracovníkov, ktorých minister životného prostredia ocenil pri príležitosti Svetového dňa vody.
Žiaľ, do textu sa dostali preklepy, a tak boli chybne uvedené mená nasledujúcich pracovníkov: Ing. Jana Poórová,
PhD., Ing. Miroslav Sklenařík a prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Menovaným sa ospravedlňujeme.
- redakcia -

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9



23

Zaznamenali sme

Watenvi a Ochrana pred povodňami
Brno 2009

Tento rok už po pätnásty raz organizovalo Združenie odboru vodovodov a kanalizácie ČR (SOVAK ČR) medzinárodnú vodohospodársku výstavu VODOVODY – KANALIZÁCIE. Od roku 2006, kedy sa výstava z Prahy premiestnila na
výstavisko v Brne,  bola spojená s medzinárodným veľtrhom
pre tvorbu a ochranu životného prostredia ENVIROBRNO.
V tomto roku  tieto sesterské akcie prezentovali pod novým
spoločným názvom Watenvi – medzinárodný vodohospodársky a ekologický veľtrh. Zúčastnilo ho 317 vystavovateľov
z 12 štátov. Na výstave bolo naozaj všetko, na čo si len vodohospodár a environmentalista pomyslí.  Zaujalo ma zariadenie na biologické odstraňovanie dusíka z vody a niektoré
skutočne umelecky stvárnené expozície. AQUA je slovenská,
ale Watenvi je skutočný veľtrh, s tým sa nedá nič robiť, len
ho navštíviť.     
Veľtrh mal veľmi bohatý   sprievodný program. V rámci
predsedníctva Českej republiky v Európskej únii sa uskutočnilo stretnutie vodných riaditeľov európskych štátov s cieľom
informovať sa o stave spoločnej politiky v oblasti ochrany
vôd. Na výstavisku   tiež prebiehalo zasadnutie komisie pre
ekonomiku a legislatívu Európskeho zväzu národných dodávateľov vody a poskytovateľov služby odpadových vôd
(EUREAU).
Mňa však oslovila predovšetkým otvorená expozícia medzinárodnej konferencie s názvom Ochrana pred povodňami
Brno 2009, ktorá bola súčasťou Watenvi. Táto konferencia je
už ôsmym ročníkom svetového unikátneho projektu, ktorý bol
pre rok 2009 zaradený na zoznam oficiálnych akcií českého
predsedníctva EÚ. Otvorenú expozíciu  tvoril veľkokapacitný  

bazén, na ktorý boli napojené tri samostatné časti – model
vodného toku, ukážka líniových mobilných protipovodňových
hradení a ochrana domu a kanalizácie. Líniové mobilné protipovodňové zariadenia budú počas výstavy testované podľa
testovacieho protokolu US Army Corps of Engineers, ktorý
v roku 2008 osobne v Brne predstavil jeho spoluautor, Dr.
Donald Ward z Výskumného a vývojového centra vo Vicksburgu. Elektrickú energiu zabezpečovali zčasti elektrovolické panely. Hydrologické merania zabezpečovali zariadenia
ČHMÚ. V hornej časti akumulačného bazénu bol model simulujúci rozdiel odtoku z pevnej plochy a priepustnej plochy;
bolo to urobené tak, akoby zrážka plnila nádrž s vodou. Z nádrže bol simulovaný odtok riekou, pričom na pravom brehu sa
nachádzala inundácia s osídlením, kde boli farebne vyznačené
plochy, ktoré sú zatápané pri I., II., a III. povodňovom stupni.
Po ľavej strane bol situovaný polder s ovládaným vtokom.
Predvádzajúci nechal postupne zatopiť ohrozené územie a po
jeho manipulácii s vtokovým uzáverom na poldri sa výrazne
znížila hladina v toku ako aj v ohrozených územiach. Na dolnom úseku rieky bola hať s plavebnou komorou, cez ktorú sa
preplavovali diaľkovo ovládané plavidlá. Z testovacích protipovodňových bariér ma zaujala bariéra s hliníkovým štítom,
na ktorý sa naťahuje a predsúva plastový materiál. Vytvára
pred ňou akoby predsunutý koberec, ktorý znižuje priesakovú
rýchlosť pod bariérou. Tretí bazén bol tvorený nafukovacími
gumenými profilmi. V bazéne bol postavený dom, ktorého
obvodové steny boli natreté špeciálnym izolačným náterom,
dokonale brániacim priesakom cez murivo. Okná, kanalizácia
a všetky otvory v dome boli uzavreté špeciálnymi uzávermi.

Celkový pohľad na  riečny model s poldrom

Zrážkovo – odtokový model s priepustným a nepriepustným podložím
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Protipovodňová bariéra  a chránený objekt

Vlnostroj a bariéry

Česi sa skutočne poučili z povodní, ktoré ich postihli, my
na toto poučenie ešte len čakáme. Ako sa vraví; každý sa učí
na vlastných chybách, múdry  by sa mal však poučiť na cudzích chybách.
Pri bazénoch  v obdĺžnikovom žľabe bol postavený model zemnej 15-metrovej hrádze, ktorá mala v telese po výške
umiestnené navalcované vláknobetónové dosky, výrazne znižujúce porušenie hrádze na vzdušnej strane aj za predpokladu preliatia hrádze. Vláknobetón s riadenou charakteristikou
kvality je vyrobený z recyklovaného stavebného materiálu tehlového alebo betónového - s pridaním vhodných vlákien,
cementu a vody. Na modeli to vyzeralo všetko v poriadku, ale
realizácia v praxi by bolo zrejme veľmi komplikovaná a pravdepodobne v takomto prevedení aj neefektívna. Umiestňovať

špeciálne prefabrikované vrstvy len k vôli minimálnej úspore
sypaného materiálu na vzdušnej strane (na návodnej strane
je to dosť problematické) a statickej bezpečnosti pri preliatí
hrádze sa mi nezdá veľmi racionálne. Efektívnejšie sa mi javí
používať recyklovaný stavebný materiál pri výstavbe ciest
a aj sypaných hrádzí. No je to nápad, treba ešte nájsť niekoho,
kto ho vyskúša v realite.
Watenvi 2009 je výstava na úrovni a skutočnosť, že Brno
je zo Slovenska len na skok, by sme mali využívať vo väčšej
miere. Mám pocit, že enormné úlohy, ktoré pred nás stavia
Európska únia vo vodnom hospodárstve,  riešime viac administratívne ako v praxi, čo nie je najlepšia vízia do blízkej
budúcnosti.      
JL – SVHS

Dunaj a my
26. júna 2009 sa v Bratislave na dunajskom boteli Fairway uskutočnila tlačová beseda pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja. Paralelne prebiehali na petržalskom brehu,
na pláži Incheba, rozmanité súťaže, do ktorých sa zapojilo asi
500 detí. Ministerstvo ŽP už tradične vyvíja na deň Dunaja
podobné aktivity, pretože reálnosť ochrany a zodpovedného
prístupu k rieke Dunaj vidí predovšetkým vo výchove detí
a mladej generácie.
Význam 2. najväčšej európskej rieky spájajúcej 180 miliónov ľudí podčiarkla na tlačovej besede generálna riaditeľka Sekcie vôd a energetických zdrojov MŽP SR, Mgr. Oľga
Sršňová. Ing. Ján Munkáči, technicko-prevádzkový riaditeľ
SVP, š.p., priblížil novinárom projekt protipovodňovej ochrany Bratislavy naplánovaný na obdobie 2007 – 2010 a zároveň
informoval o aktuálnej povodňovej situácii. Uviedol, že situácia nie je zďaleka taká dramatická ako pri povodniach v roku
2002. Priaznivú prognózu pre nasledujúce dni vo vývoji počasia a zrážok komentoval generálny riaditeľ Slovenského
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hydrometeorologického ústavu, Ing. Ján Kucharčík a napokon, pre novinárov istotne zaujímavé čísla týkajúce sa energetického využitia Dunaja, uviedol riaditeľ úseku prevádzky
a údržby Vodohospodárskej výstavby, š.p., Ing. Peter Kmeť.
Tri-štyri dni predtým som sa pri ceste električkou pozerala
na dunajské nábrežie. Bolo to v čase po intenzívnej zrážkovej
činnosti v Nemecku a Rakúsku, kde spadlo za deň 200 mm
zrážok, a tak Dunaj robil starosti aj našim vodohospodárom.
Na nábreží postávali hlúčiky ľudí, niektorí s obavami, iní len
tak zo zvedavosti pozorovali vody Dunaja. Či je Dunaj bujný, či je pokojný, azda každý Bratislavčan ho má vo svojej
duši a mesto, v ktorom žije, by si jednoducho bez Dunaja
nedokázal predstaviť. Je mnoho fenoménov na tomto svete,
ktoré ľudí spájajú. V ktorých okamžite nájdu spoločnú reč.
Napríklad hudba. A istotne rieka. Snáď sa v praxi podarí aj
dôslednejšia realizácia motta tohtoročného Medzinárodného
dňa Dunaja: Spoločné vody – spoločná zodpovednosť.
- red 25

Zaznamenali sme

Pripomenuli sme si
Svetový deň životného prostredia
Súčasťou osláv Svetového dňa životného prostredia je aj
odovzdávanie cien ministra a čestných uznaní  za mimoriadne
výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie. Z rúk ministra životného prostredia Slovenskej republiky, Viliama Turského, ich nominovaní prevzali 5. júna 2009
v obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave.
Cena sa udeľuje od roku 1999 ako nefinančné čestné
ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos
v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky. Nominácie sú v štyroch kategóriách: obce, podniky,

občianske združenia a jednotlivci alebo kolektívy. Tento rok
ich prevzali títo pracovníci, ktorým srdečne blahoželáme:

CENA MINISTRA
•
•
•

RNDr. Mikuláš Lisický, CSc. (In memoriam)
Predkladateľ: MŽP SR
RNDr. Peter Bohuš
Predkladateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Jozef Medveď
Predkladateľ: Občianske združenie Gbelcia crassisceps –
pre pomoc prírode

Čestné uznanie
•
•
•
•
•
Cenu za environmentálny projekt „Daj si vodu z vodovodu“ preberá
z rúk ministra generálna riaditeľka Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s., Denisa Beňačková

Ing. Ján Danč
Predkladateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
RNDr. Miroslav Chmelík, CSc.
Predkladateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Cyril Kunzo
Predkladateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
RNDr. Marta Mitošinková
Predkladateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
RNDr. Vladimír Pastirčák
Predkladateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
- archív MŽP SR -

SJWP – finále slovenského národného kola
O aktivitách OZ Mladí vedci Slovenska informujeme čitateľov Vodohospodárskeho spravodajcu pravidelne a radi,
pretože ich aktivity Konferencia mladých vedcov a Finále
slovenského národného kola Stockolm Junior Water Prize sú
o mladých študentoch, ktorí svoj voľný čas využívajú s podporou angažovaných pedagógov na riešenie vodohospodárskych problémov od výmyslu sveta. Skôr, ako sa budeme
venovať aktuálnemu ročníku SJWP, je potrebné pogratulovať
vlaňajšiemu víťazovi slovenského kola, Oliverovi Rovnému,
ktorý aj v Štokholme úspešne obhájil svoju prácu Vplyv ekologických činiteľov na sukcesiu mŕtvych ramien rieky Moravy, a obsadil štvrté miesto. Diplom mu odovzdalo Jej Veličenstvo, švédska korunná princezná Viktória.
Slovenské finále SJWP sa rovnako ako vlani uskutočnilo vo Vodárenskom múzeu BVS, a.s. v dňoch 31. mája až
2. júna 2009. Súťaž organizuje OZ Mladí vedci Slovenska za
podpory BVS, a.s., menovite jej generálneho riaditeľa, Ing.
Daniela Gemerana. Finále otvoril a po celý čas viedol národ26

ný koordinátor SJWP na Slovensku, RNDr. Ján Šipoš, CSc.
Finále sa zúčastnilo 55 študentov s 32 projektmi. No
a témy, posúďte sami: Minerálka ako prvá pomoc, Najlepší čistiaci prostriedok na ničenie baktérií, Spôsoby šetrenia
s pitnou vodou, Biokorózia betónových kanalizačných potrubí, Voda ako tepelný zdroj energie... A čo poviete na tému –
Bubliny a ako hučí voda.
Na finalistov čakala naozaj kvalifikovaná porota, v ktorej majú svoje miesto aj traja členovia našej redakčnej rady.
Predsedom hodnotiacej komisie bol Ing. Štefan Elek, vedúci
odboru vodohospodárskeho rozvoja BVS, a.s. a členmi boli:
Ing. Pavel Hucko, CSc., VÚVH; Ing. Tibor Elek, EKOPROAQUA; RNDr. Viera Chrenščová a Mgr. Anna Miklovičová
z Katedry krajinnej ekológie PF UK Bratislava; RNDr. Oľga
Majerčáková, CSc., a Mgr. Katarína Melová z SHMÚ. Súťažiaci obhajovali svoje projekty pred svojimi postermi. Po
veľkej námahe a tvrdej práci poroty nakoniec vzišli títo víťazi:
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9

Zaznamenali sme
sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov za projekt Sledovanie
vplyvu hydrologických a environmentálnych faktorov na
rast a vývoj cibule kuchynskej. Účasť na Medzinárodnej
konferencii mladých bádateľov zameranú na problematiku
klimatických   zmien na Smolenickom zámku získali riešiteľky Simona Hlinková, Michaela Bobková a Patrícia Kolláriková z Gymnázia V. B. Nedožerského, Matice slovenskej
16, Prievidza za projekt Kyslé dažde a ich vplyv na životné
prostredie v Trenčianskom kraji.
Cenu BVS za najangažovanejšieho pedagóga v hodnote
400 eur si odniesla RNDr. Emília Biléj z Gymnázia na Exnárovej ulici v Košiciach a Cenu BVS pre najaktívnejšiu školu
v hodnote 1000 eur získala Stredná priemyselná škola stavebná na Konkolyho ulici 8 v Hurbanove.
Všetkým oceneným blahoželáme, ale nie iba im. Blahoželáme tiež tým, ktorí sa do finále prebojovali, a samozrejme aj celému organizačnému tímu.
Slovenské finále národného kola SJWP znovu potvrdilo, že na Slovensku máme dobrých pedagógov a šikovných
žiakov, čo nám pomohlo zistiť OZ Mladí vedci Slovenska,
Zarážajúce však je, že o potenciálnych vodohospodárov sa
nezaujímajú univerzity ani vodohospodárske organizácie.
Z tých 55 mladých by mala väčšina skončiť na štúdiu vodohospodárskych smerov či už na technických alebo prírodovedeckých univerzitách. Ak sa tak neudeje, premárnili by sme
naozaj veľkú šancu. To by bola ozaj škoda pre budúcnosť.
Otvorenie súťaže SJWP vo Vodárenskom múzeu

JL - SVHS

1. cenu získal projekt:
Úprava kyslých banských vôd pomocou síran redukujúcich baktérii, riešiteľ: Jozef Molnár, Gymnázium, Exnárova 10, Košice.
Autor sa v projekte zaoberá kultiváciu SRB (síran redukujúci baktérie) a následným vybratím vhodných substrátov,
ktoré sprostredkúvajú  životu potrebné látky pre rast SRB. Vo
svete používaný laktát sodný je však finančne náročný. Autorovi sa podarilo nájsť vhodnejší substrát, a tým znížiť náklady
pri odstraňovaní škodlivín z vôd.
2. cenu získal projekt:
Odhalenie priemyselnej kontaminácie analýzou riečnych sedimentov metódou HPLC-FD/UV, riešiteľ: Michal
Tomáš, Gymnázium Juraja Hronca, Novohradská 3, Bratislava.
Hlavým cieľom bolo zistiť kontamináciu Dunaja, vedľajším cieľom bolo ukázať rôznorodosť výskytu chemických látok na rôznych miestach toku.
3. cenu získal projekt:
Kvalita zrážkovej vody na území mesta Košíc, riešiteľ:
Martin Vojtek, Gymnázium, Poštová 2, Košice.
Motiváciou pre realizáciu tohto projektu bolo potvrdiť
alebo vyvrátiť hypotézu o výskyte  kyslých zrážok na území
mesta Košice.
Udelené boli aj dve špeciálne ceny: Účasť na Medzinárodnom letnom vedeckom tábore v Mníchove získali riešitelia
Marián Babinčák a Juraj Goč z Gymnázia a základnej školy
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9



Víťaz SJWP 2009 pri svojom posteri: Jozef Molnár z košického gymnázia
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Zaznamenali sme

Envirofilm po 15. raz
Pokiaľ je to možné, snažím sa rezervovať si čas na dve „mimovodárske“ akcie na Slovensku. Jednou  je Envirofilm v Banskej Bystrici a druhou Ekotopfilm v Bratislave. Pri oboch festivaloch nejde
len o filmy, ale aj o bohatý sprievodný program. Ten bol tohto roku
na Envirofilme naozaj bohatý, čo je na jednej strane výborné, no na
druhej strane neostáva potom čas na pozeranie súťažných filmov.
15. ročník Envirofilmu prebiehal   v znamení Medzinárodného
roka astronómie, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 400. výročia
prvých pozorovaní ďalekohľadom Galileo Galileim. Odrazilo sa to
z časti aj na premietaných nesúťažných filmoch venovaných astronómii, ale hlavne prostredníctvom besedy s RNDr. Jiřím Grygarom,
CSc., českým astronómom a astrofyzikom, ktorý výraznou mierou
spopularizoval astronómiu v Československu cez televízny seriál
Okná vesmíru dokorán.
Zaujímavá bola aj beseda s Rudolfom Šusterom a Petrom Dolinským, ktorú moderovala Mária Gallová z hvezdárne Banská Bystrica. Náš exprezident sa veľmi úspešne venuje filmárskej a literárnej
tvorbe, čo mu ide skutočne veľmi dobre. Samozrejme, ako bývalý
prezident má neporovnateľné výhodnejšie podmienky než obyčajný človek. Jeho film z Antarktídy je naozaj dobrý po každej stránke. Druhý diskutujúci, Peter Dolinský, pracovník SAV, sa zúčastnil
dvoch pracovných pobytov v Antarktíde.
Môj záujem sa sústredil predovšetkýmna dva filmy - Modré zlato: Vojna o vodu a Šesť stupňov, ktoré môžu zmeniť svet. Prvý film,
inšpirovaný knihou Modré zlato o problematike vody na planéte, bol
premiérou amerického filmu na Slovensku. Škoda, že k filmu nebola
odborná diskusia, pretože obyčajne len ja sa v takýchto prípadoch
dostávam do pozície oponenta. To, že s vodou je to na svete zlé, si
všetci viac-menej uvedomujeme. Je nás na svete veľa, poľnohospodárstvo si vyžaduje obrovské množstvo vody, s vodou zle hospodárime. Autori knihy a filmu sa  k problému postavili jednostranne
– voda patrí všetkým a každý má ňu právo. S tým samozrejme súhlasím, horšie je to s požiadavkou cenovej dostupnosti, o tej vieme aj na
Slovensku svoje. Jedna vec je prísť k prameňu a napiť sa, druhá vec
je pustiť si z kohútika vodu vo svojom byte. Našťastie, pre svet je tu
MVO Ľudia a voda, ktorá má recept ako svet zachrániť, príkladom
je Vodný les na Slovensku. Keď vidíte a počujete tieto slová, získate
okamžite predstavu o odbornosti aktérov filmu. Na vysvetlenie treba
ešte doplniť, že režisér filmu má za manželku Slovensku z východného Slovenska a premiéry svojho filmu na Slovensku sa nemohol
zúčastniť, lebo nemal peniaze na letenku, hoci táto by mu bola po
príchode na Slovensko samozrejme preplatená.
Druhý film bol tiež americký a bol hororovo zameraný na vplyv
klimatických zmien. Priznám sa, že som sa na 96-minútovom filme
nudil, a keby nebola po ňom beseda, bol by som odišiel. Osobne si
myslím si, že si vôbec nevieme predstaviť katastrofu pri narastajúcich klimatických zmenách. Najkrajšie na veci je, že katastrofické
filmy o klimatických zmenách produkuje krajina, ktorá tento proces svojím spôsobom života v podstate odštartovala. Prebiehajúca
finančná kríza nám mala pomôcť pri zmene konzumného životného
štýlu, ale máme chuť tento štýl zmeniť? Účastníkmi besedy, ktorá
prebiehala po filme, boli štátny tajomník MŽP SR a zároveň riaditeľ
festivalu, Jaroslav Jaduš, profesor Milan Lapin, jednotka na klimatické zmeny na Slovensku, a sympatický riaditeľ Greenpeace na Slovensku, Juraj Rizman. Besedu viedla pani Katka Javorská.  Zostava
bola rovnaká ako vlani a myslím, že aj predvlani. Problém takejto
besedy je, že okrem negatív nie je na Slovensku o čom hovoriť. Pokiaľ nebude politická vôľa pohnúť s problémom krajiny, konzumu,
dopravy - nie je o čom diskutovať.
Súčasťou Envirofilmu bola   už po trinásty raz aj konferencia
Krajina – človek – kultúra a zhodou okolností v rovnakom čase bola
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v Banskej Bystrici aj ďalšia konferencia na tému vodné plánovanie..., ale o tom na inom mieste.  
Vráťme sa k Envirofilmu. Tohto roku sa ho zúčastnili filmári 33
krajín sveta (v histórii festivalu najväčší počet krajín) so 141 filmami. Výberová komisia vybrala z nich 52 filmov.  Pri týchto výberoch
ma vždy fascinuje otázka, ako by sa zhodli pri výbere dve rôzne
poroty. Tá na Envirofilme sa mi zdá, že preferuje skôr filmársku kvalitu. Chýbajú mi filmy, ktoré by nám pomohli na Slovensku riešiť environmentálne problémy a mám obavy, že táto porota o slovenských
environmentálnych problémoch veľa nevie.
Hlavnú cenu festivalu Envirofilm – Grand prix 2009 -  si odniesol súbor nemeckých filmov, ktoré sú akoby detektívnymi príbehmi
o odhaľovaní ekologických zločinov; o ilegálnej výrobe a predaji
freónov; pytliactve pri rybolove a zabíjaní tigrov.  Zo slovenských
filmov si odniesli ceny: História Tatier, autorov Milan Mila a Ivana
Janovského, Bhután – hľadanie šťastia, od Pavla Barabáša, Umenie
prežiť od Paľa Krála, Špania dolina od Miroslava Lubellana.. Téme
voda sa venovalo niekoľko filmov ako napr. belgický film Modré
zlato, holandský Vode odolný, maďarský Panónska púšť, slovenský
Ponory medzi mostmi, nemecký Potoky, raky, tmavé jaskyne, ne-

Riaditeľ festivalu Envirofilm 2009 Jaroslav Jaduš
a predseda poroty Steve Lichtág (vľavo)

mecký Bobor, Losos a strmé bralá, izraelský Hula – neskrotný močiar, slovenský Rieka Orava. Rozmýšľam, že by sme si mohli urobiť
takú pofestivalú prehliadku filmov s vodohospodárskou tematikou
na jednotlivých OZ. Jednak sú to filmy s tematikou nám blízkou
a v každom sa dá nájsť pozitívna inšpirácia.
Envirofilm je  zaujímavý aj svojimi sprievodnými podujatiami
určenými mládeži. Na prvé miesto by som dal detskú výtvarnú súťaž
Zelený svet, ktorá je len o rok mladšia ako Envirofilm.  Do tejto výtvarnej súťaže bolo prihlásených 3390 prác, z toho 98 zo zahraničia.
Deti baví pracovať aj v detskej porote.
Dôležité je, že sa Envirofilm nekoná len v Banskej Bystrici, ale
zároveň aj vo Zvolene, Banskej Štiavnici a Kremnici. Ďalej sa organizujú  po Slovensku aj pofestivalové premietania ocenených filmov,
takže kdekoľvek na Slovensku je možné si pozrieť víťazné filmy.
Myslím si, že dostatočne dobre si neuvedomujem význam Envirofilmu vo výchove mladej, ale aj dospelej generácie. Tento festival by
mal byť naozaj oslavou životného prostredia, čo si ale vyžaduje ešte
väčšie nasadenie tak štátnej správy, ako aj podnikateľských subjektov pôsobiacich v regióne.  Veď lepšie životné prostredie nie je len
vecou Agentúry pre životné prostredie a Ministerstva životného prostredia. Na úspešných priebehoch Envirofilmu má  svoj rozhodujúci
podiel tím Ing. Dagmar Rajčanovej, ktorý si svoje úlohy plní naozaj
profesionálne.
JL - SVHS
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Konferencia o krajine a seminár o vode
V Banskej Bystrici sa 14. mája súbežne konali dve konferencie. Už 13. raz sa tu uskutočnila konferencia Krajina – Človek
– Kultúra, ktorá je súčasťou Medzinárodného festivalu filmov
o životnom prostredí Envirofilm. Túto konferenciu organizuje Slovenská agentúra pre životné prostredie a Fakulta ekológie
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene za gescie
Ministerstva životného prostredia. Nosnou témou tohto ročníka
bola problematika implementácie Európskeho dohovoru o krajine, orientovaná na prezentáciu možností na regionálnej úrovni.
Hlavnú myšlienku prezentovalo heslo konferencie: „Sieťovanie
skúseností regiónov s manažmentom krajiny“, nakoľko súčasné
trendy v oblasti starostlivosti o krajinu smerujú k vytváraniu sietí,
ktoré zabezpečujú výmenu inovatívnych postupov v manažmente
krajiny. Prečo organizátori hovoria o sieťovaní skúseností a nie
o výmene skúseností sa mi nepodarilo zistiť. Cieľom konferencie
bolo nájsť odpovede na otázky v nasledujúcich okruhoch tém:
– koncepcií a stratégií európskych i slovenských regiónov,
– pozitívne príklady realizácie opatrení zameraných na ochranu, manažment a plánovanie krajiny – od krajinných koncepcií k realizácii,
– starostlivosť o krajinu, integrácia záujmov ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva,
– hodnotenie kvality krajiny a charakteristického vzhľadu krajiny na vybraných územiach.
Len krátko na vysvetlenie. Európsky dohovor o krajine bol
koncipovaný pod záštitou Rady Európy. Dohovor bol podpísaný členskými štátmi počas konferencie európskych ministrov vo
Florencii 20. októbra 2000. V tento deň ho podpísalo 18 členských štátov Rady Európy. Platnosť nadobudol 1. marca 2004.
Slovensko sa aktívne zapájalo do jeho koncipovania, ale dohovor
sme podpísali až v decembri 2005. Kladom dohovoru je, že spája
záujmy ochrany prírody a ochranu kultúrnych hodnôt pamiatkového fondu. Jeho veľkým prínosom je skutočnosť, že v sebe
integruje doterajšie „oddelené“ medzinárodné dohovory, ktorých
pozornosť je venovaná prírodným, kultúrnym ekologickým, spoločenským a ďalším aspektom starostlivosti o krajinu. Európsky
dohovor o krajine navrhuje opatrenia aj na medzinárodnej úrovni. Na národnej úrovni vyžaduje vytvorenie krajinných koncepcií, skvalitnenie vzťahov medzi miestnymi a štátnymi orgánmi
správy územia a verejnosti. Preto na mňa pôsobilo úsmevne, že
seminár, ktorý súčasne prebiehal v Banskej Bystrici pod názvom
„Vodné plánovanie v zmysle smernice 2000/60/ES Európskeho
parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode) vo
vzťahu k ochrane prírody a krajiny“ bol organizovaný samostatne. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámenie odbornej verejnosti s procesom vodného plánovania v súlade s požiadavkami
európskych smerníc o vode, informovanie o medzinárodných
plánoch manažmentu povodí Dunaja a Visly, predstavenie vypracovaného plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska
ap. Nepochybujem o nevyhnutnosti vzájomnej informovanosti
o legislatívnych procesoch vo vodnom hospodárstve, ale na druhej strane nemôžeme problematiku vody oddeľovať od problémov krajiny. Zdá sa, že na Slovensku venujeme v súčasnosti viac
pozornosti legislatívnym procesom, čo je samozrejme potrebné,
ale zároveň ako by nám utekala samotná realizácia. Pritom stav
krajiny predovšetkým v horských a podhorských oblastiach je
katastrofálny a neodkladne si vyžaduje konkrétne riešenia, ktoré
žiaľ nebudú ani lacné ani jednoduché.
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Predsednícky stôl seminára Vodné plánovanie...

Predsednícky stôl konferencie Krajina – Človek – Kultúra

Konferenciu Krajina – Človek – Kultúra otvoril štátny tajomník MŽP SR, Jaroslav Jaduš. Konferencie sa aktívne zúčastnili
zahraniční účastníci z Talianska, Španielska, Českej republiky.
Za Slovenskú republiku koordinuje aktivity v rámci dohovoru
Pavlína Mišíková z MŽP SR, ktorá prejavuje vážny záujem v tejto oblasti niečo dobré urobiť. S projektmi  implementácie EDoK 
sa prezentovali TTSK Trnava, ŽSK Žilina, KSK Košice a Skalica – Holič. Dvojdenná konferencia mala veľmi dobrú odbornú
úroveň a jej účastníci si mohli naozaj odniesť cenné informácie.
Dá sa zodpovedne povedať, že i napriek katastrofálnemu nedostatku finančných prostriedkov aktivity Centra starostlivosti o vidiecke životné prostredie SAŽP prinášajú pre slovenský vidiek
pozitívne výsledky. Čo na Slovensku chýba, je koordinovaný
a systémový postup pri komplexnom riešení problémov krajiny
v súčasných ekonomických, klimatických a spoločenských podmienkach.
Zo záverov, ktoré boli na konferencii prijaté, vyberám len tie
najpodstatnejšie:
• V spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami organizovať informačnú kampaň o implementácii EDoK 
• Dosiahnuť spoločné ponímanie starostlivosti o krajinu ako
dôležitý politický a ekonomický cieľ
• Podporiť spoluprácu a zvýšiť vzájomnú informovanosť inštitúcií, ktoré sa podieľajú na implementácii EDoK v SR s dôrazom na prípravu nových metodických postupov a nástrojov
na ochrany krajiny.
JL – SVHS
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Z vodohospodárskej histórie

Priority huty Štefanská v Kluknave
vo využívaní vodnej energie
Ing. Rudolf Magula, CSc., Ing. Ján Brehuv, PhD.
Ústav geotechniky SAV, Košice

Úvod
Energia vody na území Slovenska bola využívaná od 13. - 14.
storočia na pohon vodných kolies. Akumulovanie vody, jej privádzanie k zdrojom pohonu, resp. spotreby si vyžadovalo veľa
ľudského umu a značné finančné prostriedky. Vodu v nie jednom prípade museli akumulovať v nádržiach, ak prítok nebol
dostatočný, resp. túto privádzali k miestu určenia náhonmi, kanálmi, vyrazenými vodnými štôlňami a pod., aby mohla plniť
svoj účel.
Nakoľko išlo o najlacnejší zdroj pohonu tento našiel uplatnenie, okrem každému známych mlynov na mletie múky z obilia, najmä v baníctve, hutníctve a v nadväzných výrobných činnostiach. Okrem známeho baníctva na zlato, striebro a meď na
strednom Slovensku (s centrami v Kremnici, Banskej Štiavnici
a Banskej Bystrici) bolo od 14. storočia v Európe známe aj medenorudné baníctvo a hutníctvo v regióne Spiša. Ťažba medených rúd a ich zhutňovanie, v tomto regióne, zaujímala v rámci
Európy osobitne dôležité miesto.
V tom čase tzv. uhorská meď, presnejšie „spišská meď“ bola
známa nielen v Európe, ale aj na iných kontinentoch a stala sa
predmetom rozsiahleho zahraničného obchodu. Pre úplnosť treba dodať, že výroba medi tu tvorila až 12 % vtedajšej svetovej
produkcie. Vodné kolesá v baníctve poháňali odvodňovacie, ťažné a iné zariadenia napr. stupy, pri úprave vyťaženej rudy.
Širšie využívanie vodnej energie na území Slovenska v rámci bývalého Uhorska zaznamenávame v 19. storočí, na čo mala
vplyv hlavne priemyselná revolúcia. Prispeli k tomu mnohé významné technické objavy a vynálezy, o. i. aj dynamo a generátor,
v dôsledku čoho sa účinnosť využitia vodnej energie významne
znásobila. Využitie elektrickej energie začalo prenikať do všetkých odvetví priemyselnej výroby a služieb človeku vôbec. Vodná energia začala slúžiť pre pohon vodných turbín, ktoré zabezpečovali pohon dynám a generátorov.
V prvej tretine 19. storočia výkup medených rúd a ich hutnícke spracovanie mal v rukách štát (erár). Hutnícke zisky si
ponechával pre seba a baníkom – ťažiarom nič nerefundoval.
Títo si preto prenajali alebo vybudovali vlastné huty, v ktorých
vyťažené rudy zhutňovali. Významne k tomu prispelo aj združenie Hornouhorských banských ťažiarov (HŤB) založené v roku
1748, ktoré si prenajalo aj vybudovalo niekoľko hút na spracovanie vyťažených rúd. Zvlášť v novovybudovaných hutách vo
veľkej miere bola využívaná vodná energia.

Vodná elektráreň v Kluknave
a elektrárne v blízkom okolí
Na území Slovenska, ktoré bolo súčasťou Uhorska, platil od
roku 1884 zákon schválený uhorským snemom, ktorý určoval
podmienky k povoleniu výstavby hydroenergetických diel a pre
zakladanie spoločností pre ich prevádzku.
Je potrebné uviesť, že v roku 1840 dochádza v Krompachoch
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k výstavbe železiarskeho závodu – Pohornádska železno-priemyselná účastinárska spoločnosť. Tento vyrábal pomerne široký
sortiment strojov a zariadení, známych vo vtedajšom mocnárstve. Pre vlastnú potrebu tu v roku 1889 vybudovali v lokalite
„Stará Maša“ vodnú elektráreň. Vďaka jej prevádzke (dokumentácia je v archívoch tejto spoločnosti) získal závod počas výroby
elektrickej energie cenné skúsenosti, ktoré potom využil aj pri
výrobe rôznych strojov a zariadení.
Jednou z hút, ktoré si združenie HŤB vybudovalo, bola huta
Štefanská v Kluknave, uvedená do plnej prevádzky v roku 1852.
Jej výstavba trvala 3 roky a 3 roky bola v pokusnej prevádzke.
Bola postavená na mieste bývalých hámrov, na pravom brehu
rieky Hornád na ploche 128 000 m2, v katastrálnom území spomenutej obce. Huta slúžila na zhutňovanie tetraedritovej rudy,
z ktorej okrem medi získavali aj ďalšie kovy (ortuť, striebro a antimón). Išlo o najmodernejšiu hutu v krajine.
Na technologické a energetické potreby sa v hute využívala voda a jej energia z rieky Hornád. Pre plnenie spomenutých
potrieb boli vybudované hydrotechnické stavby: pevná hať na
Hornáde, povrchový vodný náhon a jeho vetvy k miestam potreby (k turbíne a podzemný odpadový kanál od turbíny až v roku
1884). Energetický zdroj tvorilo pôvodne 5 vodných kolies
s úhrnným výkonom 80 HP (konských síl), ktoré slúžili k pohonu jednotlivých zariadení. Voda sa tiež využívala v samotnom
technologickom výrobnom procese.
Okolo roku 1880 sa pre rôzne priemyselné výrobky začala
používať chemicky čistá meď. Vedenie HŤB ako aj samotnej
huty v Kluknave sa preto začalo zaoberať myšlienkou výroby
takejto medi. Otázku zavedenia elektrolýzy preto prvý krát nastolili na porade predsedníctva v Spišskej Novej Vsi 29. marca
1883, kde boli prítomní oboznámení o užitočnosti zavedenia novej technológie, ktorá sa uplatňovala pri výrobe určitých kovov,
vrátane medi. Novou hutníckou metódou – elektrolýzou sa v tom
čase vyrábala meď v Nemecku, v pohorí Harz, v hute Oecker
ale aj inde. Preto na zasadnutí výkonného výboru HŤB prijali
uznesenie aby bol A. Soltz, riaditeľ huty Štefan v Kluknave, vyslaný do huty Oecker za účelom oboznámenia sa s novou technológiou. Navrhnutú služobnú cestu A. Soltz vykonal, no vstup
do areálu huty mu nebol umožnený preto, že už v tomto období
nové, progresívne technológie tak v hutách erárnych ako aj v súkromných sa prísne utajovali.
Krátko potom riaditeľ hút a lesov HŤB , barón Anton Leithner nadviazal kontakt s firmou Siemens-Halske v Berlíne s cieľom realizovania pokusov so spomenutou novou technológiou,
ako vyrobiť čistú meď z čiernej medi, vyrábanej v hute Štefanskej (huta Štefan), ktorá ešte obsahovala aj striebro – Ag a antimón – Sb. Pokusy v Berlíne so vzorkou čiernej medi (25 kg) boli
úspešné. Spomenutá firma potom vyrobila elektrolytické zariadenie, ktoré v hute Štefanskej uviedli do činnosti v júni 1884.
Celkové náklady na jeho výrobu a inštaláciu predstavovali 2 778
fl. a 19 grajciarov. Výrobu elektrickej energie zabezpečovalo dynamo poháňané vodnou turbínou, inštalovanou na rekonštruovav o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9
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nom vodnom náhone. Vychádzajúc z úspešnej prevádzky tohto
zariadenia aj v nasledujúcich rokoch, rozhodlo sa vedenie HŤB
vybudovať v areáli huty Štefanskej elektrolýzu o kapacite, aká
bola už postavená vo Vítkoviciach, čo bolo aj definitívne akceptované na valnom zhromaždení HŤB 12. 11. 1888.
Na základe návrhu, vypracovaného vedením huty v Kluknave
na výstavbu elektrolýzy pre kapacitu výroby 1 200 q Cu ročne,
prikročila krompašská firma k vypracovaniu projektu a jeho realizácii. Projekt a rozpočet vypracoval Ing. V. Lorencz, kontroloval Ing. Schwerdt, pracovníci Pohornádskej železnopriemyselnej
účastinnej spoločnosti. Výrobu elektrickej energie zabezpečovalo
dynamo, výrobok fy Ganz Budapest (I = 250 A, E = 25 V). K jeho
pohonu slúžila turbína systému Girard o N = 30 HP, postavená
na jestvujúcom a opäť zrekonštruovanom náhone. Stavebná časť
realizoval staviteľ J. Lipták z Veľkej pri Poprade. Párne kúrenie
dodala fy E. B. Körting z Viedne. Celkové náklady na výstavbu,
vrátane režijných nákladov predstavovali 42 374 fl. a 47 gr.
Elektrolýzu uviedli do plnej prevádzky 11. marca 1890. Už
v 2. kvartáli vyrobili prvých 113 q elektrotechnickej medi. Hlavnú zásluhu na zavedení elektrolytickej rafinácie mal nesporne
riaditeľ huty Ing. A Soltz, ktorému za zásluhy priznali odmenu
1 000 fl. Ing. V. Lorenczovi za usmerňovanie výstavby elektrolýzy a jej uvedenia do prevádzky 960 fl.
Technologické skúšky s Cu – drôtom, vyrobeným železiarňou
v Ózde z elekrolýzou vyrobenej medi dopadli, podľa oznámenia
c. kr. technickej vysokej školy vo Viedni, úspešne. Na základe
spomenutých skúšok bola železiareň z Ózdu ochotná vykupovať
všetku meď vyrobenú v hute Štefanskej v Kluknave pre potrebu
výroby rôznych polotovarov a tovarov vysokej kvality.
Elektrolýza, prvá svojho druhu v bývalom Uhorsku, bola nepretržite v prvádzke v rokoch 1890 až 1896 včítane, kedy sa činnosť huty v Kluknave definitívne zastavila pre nedostatok rudy.
Zároveň bolo zrušené aj združenie HŤB.
V roku 1906 areál huty Štefanskej (dnes Štefanská Huta,
miestna časť Kluknavy) získala Rakúska banská a hutná účastinárska spoločnosť, za účelom využívania existujúcej železničnej
vlečky s rampami, na nakládku praženej rudy do železničných
vagónov s cieľom jej prepravy Košicko - Bohuminskou železnicou do železiarni v Bohumíne, ako aj pre výrobu elektrickej
energie s využitím jestvujúcich hydrotechnických objektov a zariadení, ktoré zrekonštruovala pre svoje potreby.
V novovybudovanej vodnej elektrárni bola inštalovaná Francisová turbína, N = 150 HP; hltnosť 3,3 m3 . s-1; spád 5,7 m;
trojfázový generátor od fy Ganz  N =180 kw; E = 3 000 V; I =
38,5 A; f = 42 Hz.
Zároveň v tom čase Banská a hutná účastinárska spoločnosť
dala v Máriahute (cca 6 km v údolí rieky Hnilec), na už existujúcej vodnej elektrárni postavenej v roku 1897 (1) s Francisovou
turbínou, previnúť generátor na E = 3 000 V. Obidve vodné elektrárne boli potom spojené paralelne čo v roku 1907, pri vzdialenosti 6 km, sa považovalo za unikát. Energetické zariadenia doplnili akumulátormi typu Polak (120 článkov, kapacita 244 Ah),
čo bolo považované za novinku.
V roku 1922 bol majetok ostatne spomínanej spoločnosti vedený ako: Banská a hutná spoločnosť v Prahe. Od roku 1928
bola namiesto Francisovej turbíny, v dnešnej Štefanskej Hute –
miestna časť Kluknavy, inštalovaná Kaplanová turbína, zničená
až počas povodne v roku 1946. V tom istom roku nahradili aj
v Máriahute Francisovú turbínu inou, a to typu Kaplan-Storek.
V rokoch 1939 – 1945 – 47 tento podnik na území Slovenska
mal názov: Banská a hutná spoločnosť, zastupiteľstvo v Bratislave.
V roku 1947 bola realizovaná oprava, resp. obnova všetkých
objektov hate na Hornáde a náhone, poškodených povodňou
v roku 1946, a elektráreň bola daná opäť do prevádzky.
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Pohľad na udržiavaný a používaný, pôvodný drevený, krytý most cez
rieku Hornád z Kluknavy do miestnej časti Štefanská Huta (foto J. Brehuv, december 2007)

Záver
Nasledujúce povodne a nezáujem o potrebné opravy spomínanej sústavy hydrotechnických stavieb spôsobili, že do dnešných
dní sa okrem silne zarasteného prívodného kanála – náhonu, rozdeľovacieho objektu na tomto náhone a dreveného krytého mostu cez Hornád na miestnej komunikácii z Kluknavy do miestnej
časti Štefanská Huta, ktorý slúži aj pre menšie nákladné vozidlá
dodnes (postavený v roku 1852, bol v súčasnosti  zaradený medzi národné technické pamiatky) nezachoval žiadny ucelený vodohospodársky objekt.
Projektová, resp. výkresová dokumentácia je uložená v rôznych archívoch. Podstatná časť projektovej dokumentácie od
roku 1882 týkajúca sa vodohospodárskej časti zaniknutej huty
v Kluknave, aj elektrárne v Máriahute a Krompachoch by sa
mohla nachádzať v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici. Jej vyhľadávanie by si však vyžiadalo samostatný
projekt (1 a 4), určité časové obdobie a zodpovedajúce financovanie.
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Oznamy
Inštitút výskumu krajiny a regiónov Ústavu vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Komisia Predsedníctva SAPV pre ekológiu a krajinné inžinierstvo, Slovenský výbor Programu UNESCO Človek a biosféra, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

organizujú

9. septembra 2009
vedecký seminár

Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia
pri príležitosti 70. výročia narodenia
prof. Ing. Rudolfa Midriaka, DrSc.
Cieľ: Načrtnúť a analyzovať problémy novodobého pustnutia kultúrnej krajiny Slovenska, vychádzajúc z problémov vzniku rozšírenia a zalesňovania spustnutých pôd v predchádzajúcom  storočí, cez tzv. biele plochy, opúšťanie obhospodarovania v podmienkach spoločensko-ekonomických a klimatických zmien, európsku  agrárnu  reformu, zakladanie priemyselných parkov na úrodných
pôdach ap.
Tematické okruhy:
1. Nelesné a spustnuté pôdy na Slovensku a ich zalesňovanie v 20. storočí (triedenie spustnutých pôd, zalesňovanie a integrovaný
prístup k revitalizácii krajiny).
2. Teoreticko-metodologické prístupy k hodnoteniu novodobého pustnutia krajiny v podobe sekundárnej sukcesie po roku 1989
a jeho terminologicko-právne aspekty (názory a prístupy krajinných ekológov, lesníkov, poľnohospodárov, vodohospodárov
v kontexte priestorovej ekologickej stability, integrovaného manažmentu povodí, pozemkových úprav, klimatických zmien, rozvoja regiónov, implementácie smerníc EÚ ap.
3. Prezentácia prípadových štúdií eróznej devastácie krajiny, ochrany pôdy, a sukcesných procesov v krajine.
Kontakt:
Ing. Tomáš Lepeška, PhD., Inštitút výskumu krajiny a regiónov ÚVV UMB
Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: tomaslepeska@yahoo.com, tel. č.: 048 /446 6232

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. v spolupráci s Vodohospodárskou sekciou RZ SKSI Bratislava, W&ET Team, České Budějovice, RÚVZ so sídlom v Košiciach a Československou asociáciou vodárenských expertov

organizujú XII. konferenciu s medzinárodnou účasťou

PITNÁ VODA
7. – 8. október 2009
Trenčianske Teplice, Kúpeľná dvorana
Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej
vody, prevádzkovateľom vodárenských 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.
1.
2.
3.
4.
5.

Prednáškové bloky:
Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie
Zdroje vody a účelové vodárenské technológie
Technológia úpravy vody
Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údržby ...
Sekretariát konferencie:
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Ing. Jana Buchlovičová
Čajakova 14, 811 05 Bratislava
tel.: **421 2 572 014 28, mobil: 0903 268 508, fax: **421 2 572 014 27, e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk
Príslušný materiál je možné si stiahnuť na webových stránkach:
www.hydrotechnologia.sk, www.iwa.sk, www.wet-team.cz
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Oznamy / Predpisy, normy
Výskumný  ústav  vodného  hospodárstva Bratislava v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou  členom ZSVTS pri VÚVH

Vás pozývajú na 6. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
21. – 23. október 2009 – Podbanské
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Odborné zameranie konferencie:
Legislatívne a koncepčné východiská pre rekonštrukciu stokových sietí a ČOV
Ekonomické a strategické prístupy k rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
Rekonštrukcie mestských a priemyselných ČOV
Technológie čistenia Odpadových vôd
Stokovanie
Riadenie a monitoring ČOV a stokovej siete
Modelovanie, dimenzovanie ČOV a stokovej siete
Podrobný program  s organizačnými pokynmi nájdete na: www.vuvh.sk
Dôležité termíny:
17.8.2009– zaslanie kompletných príspevkov, vrátane zaslania podkladov pre reklamu v zborníku
do 30.9.2009 – doručenie záväzných prihlášok na konferenciu a avíz o platbe, prerokovanie reklamnej prezentácie a jej vyplatenie
Kontakt:
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ing. Dagmar Drahovská, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2- 593 43 429, mobil: +421-918 360 165, fax: +421-2-544 11 941, e-mail: drahovska@vuvh.sk

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. Alena Kozáková
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Vo Vestníku ÚNMS SR 5/2009 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN ISO 24510: 2009 Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody. Pokyny na posudzovanie a zlepšovanie služieb užívateľom (75 5030)
STN ISO  24511: 2009 Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti
zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody.
Pokyny na riadenie verejných kanalizácií a posudzovanie ich služieb
(75 5031)
STN ISO  24512: 2009 Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti
zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody.
Pokyny na riadenie verejných vodovodov a posudzovanie ich služieb (75 5032)
STN EN ISO 11348-1: 2009 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška
luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie (75 7745)
– jej vydaním sa ruší:
STN EN ISO 11348-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška
luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie (75 7745)
Zmena 1: 2009 k STN EN ISO 11348-2: 2008 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio
fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca dehydratované baktérie (75 7745)
Oprava 1: 2009 k STN 75 7715: 2008 Kvalita vody. Biologický
rozbor povrchovej vody
STN EN ISO 11348-3: 2009 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška
luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním (75 7745)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
TNI CEN/TR 12566-5: 2009 Malé čistiarne odpadových vôd do
50 EO. Časť 5: Systémy s filtráciou predčistených odpadových vôd
(75 6403)
TNI CEN/TR 15252: 2009 Charakterizácia kalov. Protokol na
validáciu metód na fyzikálne vlastnosti kalov (75 7904)
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TNI CEN/TR 15809: 2009 Charakterizácia kalov. Hygienické
aspekty. Úpravy (75 7908)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
TNI CEN/TR 15214-1: 2009 Charakterizácia kalov. Stanovenie
Escherichia coli v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch rastových médiách a bioodpadoch. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie
na kvantifikáciu (75 7961)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
TNI CEN/TR 15214-2: 2009 Charakterizácia kalov. Stanovenie
Escherichia coli v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch rastových médiách a bioodpadoch. Časť 2: Miniaturizovaná metóda (metóda najpravdepodobnejšieho počtu) po očkovaní do tekutého média
(75 7961)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
TNI CEN/TR 15214-3: 2009 Charakterizácia kalov. Stanovenie
Escherichia coli v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch rastových médiách a bioodpadoch. Časť 3: Makrometóda (metóda najpravdepodobnejšieho počtu) v tekutom médiu (75 7961)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
TNI CEN/TR 15215-1: 2009 Charakterizácia kalov. Stanovenie
Salmonella spp. v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch rastových médiách a bioodpadoch. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie
na kvantitatívnu rasuscitáciu subletálne poškodených baktérií (na
potvrdenie účinnosti čistiacich procesov) (75 7962)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
TNI CEN/TR 15215-2: 2009 Charakterizácia kalov. Stanovenie Salmonella spp. v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch
rastových médiách a bioodpadoch. Časť 2: Pomnoženie v tekutom
selenitovom-cysteínovom médiu a následne v Rappaportovom-Vassiliadisovom médiu na semikvantitatívne stanovenie metódou najpravdepodobnejšieho počtu (MPN) (75 7962)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
TNI CEN/TR 15215-3: 2009 Charakterizácia kalov. Stanovenie
Salmonella spp. v kaloch, pôdach, pôdnych kondicionéroch rastových médiách a bioodpadoch. Časť 3: Stanovenie prítomnosti/neprítomnosti pomnožením v tekutom peptónovom-novobiocínovom médiu a následne v Rappaportovom-Vassiliadisovom médiu (75 7962)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
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Naši jubilanti

K 90. narodeninám
Ing. Pavla Horného
Päť rokov ubehlo ako voda. Vtedy mal 85, a teraz v rubrike Naši
jubilanti sa znovu uvádza meno človeka s veľkým „Č“. Človeka,
ktorého si hlboko vážime, ktorého máme úprimne radi, u ktorého sa
nič nezmenilo, len miesto číslice 85 sa objavila deväťdesiatka. Vieme,
že jeho zdravotný stav je primeraný veku, ale jeho vitalita, aj pracovné ambície sú stále obdivuhodné. Človek, ktorý pred pár rokmi bol
ešte schopný iniciovať a aktívne sa podieľať na organizovaní slávnostného kolokvia k stému výročiu narodenia vodára a vodoprávnika, Ing. Júliusa Knišku, ktorý rozmýšľa o tom, ako čo najlepšie
zachovať pamiatku významných vodohospodárov, či už formou pamätných tabúľ alebo pomenovaním ulíc, kde postavili svoje vodohospodárske podniky, taký človek si zaslúži uznanie a našu pomoc, aby
tieto iniciatívy padli na úrodnú pôdu a stretli sa s pochopením aj
u mladších kolegov.
Keď sa vrátime o desiatky rokov dozadu, teda ešte do minulého
storočia, zistíme, že náš jubilant, Ing. Pavol Horný, je jedným zo
siedmich detí, ktorý húževnatosťou, jemu vlastnou, úspešne absolvoval gymnázium a jeho prvé zamestnanie bolo vo vodnom hospodárstve, ktorému zostal verný až do odchodu do dôchodku. Vyštudovaný inžinier konštruktér, dopravár a vodohospodár, inklinoval viac
k vodnému hospodárstvu a svoje vedomosti aplikoval od roku 1950
v melioračnom výskumnom pracovisku pri bývalom KNV ako vedúci
oddelenia melioračného výskumu. Po organizačných zmenách – delimitácii na Výskumný ústav vodohospodársky - bol samostatným vedeckým pracovníkom a vedúcim melioračnej skupiny. Od roku 1953
do roku 1956 bol vedúcim oddelenia pre reguláciu, plavbu a hydrológiu vo Vodohospodárskom rozvojovom a investičnom stredisku. Do

K 80. narodeninám
prof. Ing. Pavla Urcikána, DrSc.
So želaním pevného zdravia a všetkého najlepšieho si pripomíname významné životné jubileum Prof. Ing. Pavla Urcikána, DrSc.,
dlhoročného pracovníka katedry zdravotného inžinierstva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, neskôr externého profesora, teraz
na zaslúženom dôchodku.
Prof. Urcikán, DrSc. sa narodil dňa 15. júna 1929 v Liptovskom Mikuláši, kde úspešne ukončil reálne gymnázium v roku 1948.
V roku 1957 ukončil s vyznamenaním špecializáciu zdravotná technika na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde
nastúpil do zamestnania na katedru zdravotného inžinierstva ako
asistent, neskôr odborný asistent. V roku 1961 krátko pracoval ako
projektant v Stavoprojekte Bratislava, odvtedy trvalo pôsobil na Stavebnej fakulte SVŠT.
V roku 1973 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, v roku 1975
habilitačnú prácu, v roku 1976 bol menovaný docentom, v roku 1988
získal titul doktor technických vied a v roku 1989 bol menovaný za
profesora.
Prof. Urcikán je významnou vedecko-pedagogickou osobnosťou
vo vednom odbore zdravotné inžinierstvo. Prispel k prehĺbeniu dôležitých teoretických poznatkov a ich praktickej aplikácii v oblasti
hydrológie urbanizovaných území a v hydraulike návrhu a posudzovania stokových sieti a kanalizačných objektov.
Počas svojho veľmi aktívneho pôsobenia na Stavebnej fakulte
SVŠT rozvíjal viaceré predmety charakteristické pre zdravotné inžinierstvo, no najmä obsahovo zamerané na stokovanie a čistenie odpadových vôd. Svoje prednášky neustále aktualizoval a obohacoval
o najnovšie odborné a vedecké poznatky. Zdrojom jeho poznatkov
bolo intenzívne štúdium odbornej a vedeckej domácej a zahraničnej
literatúry, ale najmä jeho vlastná bohatá vedeckovýskumná činnosť
pri riešení aktuálnych problémov vodného hospodárstva, z čoho sa
odvíjala jeho plodná spolupráca s odbornou praxou.
Viaceré významné výsledky jeho prác v oblasti mestskej hydrológie a hydrauliky stokových sietí a kanalizačných objektov boli zapracované do odborných technických noriem, metodických postupov
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roku 1960 bol hlavným inžinierom, neskôr technickým námestníkom
na Krajskej správe vodných tokov (a meliorácií). V dôsledku územnej
reorganizácie po delimitácii ho menovali za technického námestníka
riaditeľa Krajského vodohospodárskeho, rozvojového a investičného
strediska, kde posledné mesiace existencie tejto inštitúcie bol poverený funkciou riaditeľa. Od polovice roku 1966 zastával funkciu
technicko-prevádzkového riaditeľa Riaditeľstva vodných tokov a bol
právnym zástupcom až do zrušenia generálneho riaditeľstva Toky,
vodárne a kanalizácie. Do roku 1970 pracoval na generálnom riaditeľstve Vodných tokov ako technicko-prevádzkový riaditeľ a prvý
zástupca generálneho riaditeľa.
V roku 1971 prešiel na druhú stranu „barikády“ do dodávateľskej sféry a stal sa vedúcim kooperácie a koordinácie výroby v n.p.
Vodohospodárske stavby Bratislava, kde sa neskôr stal vedúcim odboru podnikovej projekcie.
Bol známym odborníkom pre povodňovú ochranu, kde zastával
mnohé významné funkcie a snáď jeho najväčšou skúškou bola povodeň na Dunaji v roku 1965. Podieľal sa na rozvoji rôznych vedeckých inštitúcií, aktívne organizoval a prednášal na stovkách odborných podujatí. Množstvo uznaní, vyznamenaní a rôznych ocenení
nebudeme vymenúvať, pretože zaberajú hodne priestoru nielen na
papieri, ale aj v jeho vitrínach. Venoval sa aj pedagogickej činnosti
a popri zamestnaní učil viac rokov na Priemyselnej škole stavebnej
i na Katedre hydromeliorácií SVŠT v Bratislave.
Milý náš pán inžinier, milý náš Paľko. 18. júna si sa dožil krásneho životného jubilea. Za tých 90 rokov si zažil víťazstvá, ale možno
aj prehry. Nech Ťa hrejú tie víťazstvá. Želáme k nim dobré zdravie
a k tomu ešte dobré nápady, radosť z úspechov Tvojich najbližších po
Tebou vyšliapanej „prúdnici“, ktorej trasa bola vždy optimálna.
Ing. Tibor Elek
a publikované v odbornej literatúre ako odporúčané postupy pri navrhovaní a posudzovaní stokových sietí. Treba pripomenúť jeho rovnice na výpočet hydraulických strát trením a minimálnych rýchlostí
pri tlakovom prúdení odpadových vôd, lokálne parametre na výpočet
výdatností blokových dažďov s platnosťou pre celé územie Slovenska, hydrologickú metódu na bilančné posudzovania vplyvu činnosti
odľahčovacích objektov na vodné toky, originálne postupy výpočtu
výdatností medzného dažďa a výpočtu objemov kanalizačných dažďových nádrží (retenčných, detenčných a spojených s odľahčovaním) pre podmienky Slovenska, príspevky k praktickému návrhu stôk
v rovinatých územiach a odborné články venované problematike hospodárneho nakladania s dažďovými vodami v mestských povodiach,
oblasti veľmi aktuálnej v súčasnosti. Z uvedených oblastí publikoval
vyše 150 odborných a vedeckých príspevkov, z ktorých má viacero
uverejnených vo vedeckých a odborných časopisoch v zahraničí.
V roku 1990, po zákernej chorobe, bol Prof. Urcikán, DrSc. hospitalizovaný a neskôr musel odísť predčasne do dôchodku. Svoje bohaté vedomosti však naďalej odovzdával svojim bývalým študentom
a spolupracovníkom. Ako spoluriešiteľ aktívne pracoval a pracuje
na riešených grantových projektoch katedry na oddelení stokovania
a čistenia odpadových vôd. Dôkazom jeho aktivity a pracovitosti je aj
skutočnosť, že bol hlavným nositeľom prípravy súboru troch dielov
skrípt Stokovanie, ktoré boli vydané v rokoch 2004 až 2008. Uvedený
súbor komplexne pokrýva celú oblasť odkanalizovania miest a obcí
a je porovnateľný s obdobnými publikáciami známymi v zahraničí.
Prof. Urcikán, DrSc. bol počas pôsobenia na fakulte za jeho aktivity viackrát odmenený prakticky všetkými možnými oceneniami,
naposledy mu dekan Stavebnej fakulty STU udelil pamätnú plaketu
pri príležitosti 70. výročia založenia Stavebnej fakulty.
Dovoľujem si popriať nášmu jubilantovi v mene jeho bývalých
študentov, spolupracovníkov z katedry, v mene významných odborníkov z praxe ako aj vo vlastnom mene najmä veľa pevného zdravia, rodinnej pohody, životného optimizmu a ešte veľa odborných
a vedeckých nápadov v publikovaných príspevkoch v oblasti, ktorú
vybudoval a doteraz rozvíja.
Doc. lng. Dušan Rusnák, PhD.
katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta STU v Bratislave
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Naši jubilanti

K 75. narodeninám
Ing. Rudolfa Rosinu
Čas letí sťa voda korytom toku,
na hladine vytvára vždy nové obrazce, čo spájajú ľudí.
Nezastavíš ho Rudko ani v tomto roku,
len farbami Tvojich skúseností ho pre nás všetkých dotvoríš.
Dňa 12. mája 2009 oslávil sedemdesiate piate narodeniny
Ing. Rudolf Rosina, ktorý celý aktívny život venoval vodnému hospodárstvu ako projektant hydrotechnických a hydroenergetických stavieb.
Slovenskú vysokú školu technickú, stavebnú fakultu – odbor hydrotechnické stavby vyštudoval v rokoch 1952 – 1957.
Svoju profesionálnu kariéru začínal ako projektant v Hydroprojekte Bratislava – pracovisko Trenčín, na oddelení pre
hydrotechnické stavby. Ako absolvent svoje teoretické vedomosti uplatňoval pri projektovej príprave malých vodných
nádrží Čiž, Boleráz a úprave rieky Nitry. Na pracovisku
Trenčín sa odborne podieľal aj na koncepčných prácach pri
príprave projektovej úlohy VD Kráľová.
V roku 1974 bol Ing. Rosina menovaný do funkcie hlavného inžiniera projektu pre SVD Gabčíkovo – Nagymaros

K 70. narodeninám
RNDr. Blaženy Horváthovej, CSc.
Oslávenkyňa sa 20. júna dožila sedemdesiatky, vek, keď sa
už patrí bilancovať svoj profesionálny život.
Po ukončení gymnázia v Trnave pokračovala v štúdiu
na Geologicko–geografickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Keď sa fakulta zlúčila s Prírodovedeckou fakultou UK, prešla na špecializáciu hydrológia – klimatológia,
ktorú ukončila s vyznamenaním v roku 1961. Pod vedením
školiteľa, akademika Ota Duba, externe ukončila ašpirantúru
v odbore hydrológia a vodné hospodárstvo na Stavebnej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave.
Začala pracovať ako hydrológ, neskôr ako vodohospodár.
Významne sa podieľala na zavádzaní a využívaní výpočtovej
techniky pri riešení vodohospodárskych bilancií. Podarilo sa jej
presvedčiť zodpovedných na Ministerstve životného prostredia, aby sa na Slovensku zadefinovali charakteristiky minimálnych prietokov. Po vzniku Slovenskej republiky sa angažovala
za ustanovenie normotvornej komisie pre hydrológiu.
Od počiatku svojej kariéry bola publikačne činná. Venovala sa okrem iného problematike teploty vôd, čo aj bola téma jej
kandidátskej dizertačnej práce. Jej výsledky boli publikované
knižne. Prispievala do odborných časopisov a mala nespočetné prednášky na odborných seminároch a konferenciách. Vyše
dvadsať rokov bola členkou redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu.
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a pod jeho organizačným vedením bol pripravovaný „Spoločný zmluvný projekt pre SVD G - N“, úvodné a vykonávacie
projekty VD Gabčíkova, až po jeho uvedenie do prevádzky dostavbou VD Čunovo. Jeho bohaté odborné poznatky a dlhoročné praktické skúsenosti projektanta využíva Hydroconsult š.p
až do dnešných dní, a vďačí mu za odbornú prípravu silnej
generácie projektantov – hydrotechnikov, pre ktorých zostáva
príkladom aj vzhľadom na svoj osobitný ľudský prístup ku
kolektívu spolupracovníkov. Jeho pozoruhodné ľudské vlastnosti i odborné znalosti si rovnako vážia jeho súčasníci ako aj
príslušníci mladších generácií u nás i v susedných štátoch
Je držiteľom mnohých štátnych a rezortných vyznamenaní za prácu v prospech rozvoja vodného hospodárstva.
Vážený pán inžinier, milý Rudko, pri príležitosti
Tvojho vzácneho životného jubilea Ti celá vodohospodárska verejnosť želá do ďalších rokov života pevné
zdravie, optimizmus, sviežosť, mnoho radosti pri stretnutiach s priateľmi a v kruhu najbližších a ešte množstvo príležitostí pre odovzdávanie bohatých profesijných skúseností.
Ing. Ingrid Grundová
Hydroconsult, š.p., Bratislava

Ani po ukončení aktívnej činnosti sa neobrátila k vodnému hospodárstvu chrbtom, naopak, stanovila si nové ciele. Povodne na Slovensku v rokoch 1997 a v 2002 ako aj historické
povodne na území Slovenska ju inšpirovali k napísaniu a vydaniu knihy Povodeň to nie je len veľká voda (2003). V tejto
publikácii, ku ktorej jej inak pomohlo štúdium na Univerzite
tretieho veku, sú zhodnotené málo známe historické udalosti
(a to samozrejme očami hydrológa) z povodní na Váhu, Dunaji a na iných tokoch. Kniha bola priaznivo prijatá nie iba
recenzentmi, ale aj širšou odbornou verejnosťou. Dostala za
ňu cenu prémie Literárneho fondu za literatúru v kategórii
prírodných a technických vied za rok 2003. Pripravený má
rukopis knihy, v ktorom študuje a hodnotí príčiny, priebeh
a dôsledky povodní v „Noemovom roku“ 1813, kedy sa na
Slovensku na mnohých tokoch vyskytli prietoky blízke 500–
ročným. Svoje poznatky o povodniach prezentovala v televíznych a rozhlasových reláciách. Jej prednášky o povodniach
zaujali poslucháčov postgraduálneho štúdia architektúry na
STU. Za všetku túto výsostne odbornú činnosť jej bola udelená na Medzinárodný deň životného prostredia v roku 2008
cena ministra životného prostredia.
Za redakčnú radu, za všetkých spolupracovníkov, s ktorými kedy prišla do styku, za jej dlhoročnú neúnavnú prácu
v oblasti hydrológie a vo vodnom hospodárstve jej ďakujeme
a prajeme k jej životnému jubileu pevné zdravie a ešte veľa
zaujímavej publikačnej činnosti.
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava
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Zaznamenali sme

Od diskusných fór k výjazdu do terénu
Ako sme už informovali čitateľov Vodohospodárskeho
spravodajcu, koncom roka 2008 Slovenská vodohospodárska
spoločnosť zorganizovala štyri diskusné fóra s problematikou
protipovodňovej prevencie horských a podhorských oblastí. Túto aktivitu vyvolali júlové povodne v roku 2008, ktoré
opakovane  katastrofálne postihli  práve východné Slovensko.  
Diskusie širokého spektra odborníkov potvrdili, že problém
je naozaj vážny a z veľkej miery je zavinený zlým hospodárením v krajine. Samozrejme, že len diskusiou sa problémy
neriešia, potrebné je poznať situáciu v teréne, dôkladne ju
analyzovať po každej stránke a až potom hľadať optimálne
postupy na riešenie.
V úzkej spolupráci s SVP, š.p. OZ Košice, vytypovali sme
povodie potoka Slatvinca, ktoré bolo najmä júlovou povodňou vážne poškodené, a rozhodli sme sa tomuto povodiu venovať konkrétnu pozornosť. V povodí sa nachádzajú tri obce
– Kríže, Bogliarka a Kružlov. Povodie je súčasťou Čergovskej
vrchoviny. Starostovia všetkých troch obcí s našou iniciatívou
súhlasili a veľmi aktívne sa do postupu prác zapojili. Dôležitým krokom bolo vytvorenie odborného tímu zo zástupcov
STU v Bratislave, STU v Košiciach, SPU v Nitre, TU vo Zvolene a pracovníkov SVP, š.p. Tím tvoria profesori, docenti,
doktorandi a poslucháči. Len vďaka ich podpore a priamemu
zainteresovanosti bolo možné na riešení problematiky pokračovať na naozaj odbornej úrovni. S odborným tímom úzko
spolupracujú aj pracovníci SAV – Ústav krajinnej ekológie.

9-členný odborný tím navštívil v dňoch 20. až 21. mája
2009 povodie Slatvinca a spolu so starostami obci si povodie
zrekognoskovali a fotograficky zdokumentovali. Na základe
poznatkov z výjazdu tím spracuje analýzu, ktorá bude obsahovať súčasnú platnú legislatívu pre ochranu a využívanie
krajiny a jej posúdenie, súčasný stav povodia potoka Slatvinca a príčiny tohto stavu, vplyv súčasného stavu povodia na
povodňové situácie.
S pracovnou verziou materiálu oboznámime  odbornú verejnosť ako aj všetkých záujemcov na odborných diskusných
fórach v Bardejove a v Bratislave. Odborné pripomienky prítomných zapracujeme do pripravovanej analýzy a spracujeme
jej konečnú podobu. Táto bude slúžiť na alternatívne  ekonomicko – spoločenské návrhy riešenia súčasného stavu v povodí potoka Slatvinca. Po odborných diskusiách by mal vzniknúť
konečný komplexný materiál spĺňajúce kritéria Európskeho
dohovoru o krajine a Rámcovej smernice o vode. Súbežne
s týmto materiálom by odborný tím úzko spolupracoval so
starostami obcí pri riešení aktuálnych problémov územného
charakteru a nevyhnutných prácach na stabilizácii odtoku
vody v krajine. Rozsah a intenzita prác úzko súvisia s podporou kompetentných a zodpovedných organizácií a s tým
priamo súvisiacimi financiami, bez ktorých sa seriózna práca
v súčasnej dobe urobiť nedá.

Erózia na prítoku Slatvinca

Odstraňovanie nánosov v toku  po povodni

36

JL – SVHS

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 7 - 8 / 2 0 0 9

Opustili naše rady

Za Ing. Jurajom Patayom
30. mája sme s hlbokým zármutkom prijali správu o náhlom úmrtí Ing. Juraja Pataya.
Vysokoškolské roky strávil v Nitre, kde v roku 1969 úspešne absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku so špecializáciou na meliorácie. Po ukončení štúdia nastúpil na krátky čas
do štátneho podniku Povodie Váhu, odštepný závod Nitra,
ako referent prevádzky.
V roku 1969 začal pracovať vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Tu, na oddelení hydrauliky
malých tokov, bystrín a melioračných zariadení riešil úlohy
tak z praxe, ako i vedecko-technického výskumu. Špecializoval
sa na problematiku hydrotechnického výskumu zdrsnených
sklzov a stability opevnenia svahov novými opevňovacími
prvkami.
V roku 1983 odišiel pracovať na Ministerstvo lesného
a vodného hospodárstva SSR, na odbor rozvoja vodného hospodárstva, kde úspešne nadviazal na svoju predchádzajúcu
činnosť a z pozície pracovníka ústredného orgánu štátnej správy vodného hospodárstva okrem iného koordinoval a určoval
smer riešenia vedecko-technických a výskumných projektov.
Ďalšou jeho činnosťou bola oblasť tvorby vodohospodárskych
noriem a ich nadväzné prenášanie do vodohospodárskej praxe. Ako pracovník Ministerstva životného prostredia SR riešil
okrem iného úlohy spojené s tvorbou koncepcie rozvoja vedeckovýskumnej základne a normotvornej činnosti, určoval
ciele výskumu a rozvoja v oblasti vôd, zabezpečoval prípravu a realizáciu projektov v rámci programov ochrany vôd na
národnej a medzinárodnej úrovni, ich priebežné a záverečné

hodnotenie. Do jeho pracovnej náplne patrila tiež spolupráca v akreditačných a autorizačných orgánoch zameraných na
zabezpečovanie objektívnych údajov o kvalite a pretečenom
množstve vôd, vrátane tvorby monitorovania stavu kvantity
a kvality povrchových a podzemných vôd. Ing. Patay sa tiež
mnoho rokov aktívne zúčastňoval práce redakčnej
rady Vodohospodárskeho
spravodajcu. Všetky zverené pracovné úlohy riešil
na vysokej odbornej úrovni a s dôslednosťou, ktorá
bola pre neho typická.
Usmievavá tvár Ing.
Pataya, jeho vľúdna
a priateľská povaha a mimoriadne zodpovedný prístup k práci nám všetkým
na Sekcii vôd a energetických zdrojov MŽP SR
budú veľmi chýbať.
Česť jeho pamiatke.
Ing. Dušan Čerešňák s kolektívom pracovníkov
odboru vodnej politiky
a energetických zdrojov MŽP SR
a redakčná rada Vodohospodárskeho spravodajcu

Za Ing. Ľubomírom Chrenkom
Nešťastie či ľudská tragédia v ďalekom Nórsku náhle
a neočakávane, ale predčasne ukončila 24. marca 2009 život
nášho bývalého spolupracovníka a priateľa, Ing. Ľubomíra
Chrenka.
Ing. Ľubomír Chrenko sa narodil dňa 9. februára 1946
v Kremnici, kde navštevoval aj základnú a strednú všeobecnú
školu. Po skončení štúdií na VŠ stavebnej v Bratislave ako
mladý inžinier nastúpil pracovať v roku 1971 do podniku
POVODIE HRONA, závod Zvolen. Z pozície projektanta
prešiel v roku 1972 na miesto majstra stavebnej činnosti,
neskôr pracoval ako úsekový technik. V roku 1976 postúpil
na pozíciu vedúceho referenta TBD a neskôr na pozíciu špecialistu na úseku riaditeľa. Na týchto pozíciách pracoval na
podnikovom riaditeľstve v Banskej Bystrici až do roku 1992.
Dlhoročná prax a bohaté skúsenosti ho predurčili, že v roku
1992 bol vymenovaný za riaditeľa závodu Povodia stredného Hrona Zvolen. V tejto zodpovednej funkcii pracoval do
31.12.2008, až do odchodu na zaslúžený dôchodok.
Svedomitá a kvalitná práca nášho bývalého kolegu neostala bez povšimnutia jeho nadriadených a za vynikajúce pracovné výsledky bol viackrát ocenený. Ako vzorný pracovník
prevzal z rúk generálneho riaditeľa SVP, š.p. ďakovný list za
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dlhoročnú záslužnú, obetavú a príkladnú prácu. Dvakrát bol
ocenený Čestným uznaním za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie, ktoré mu
odovzdal minister životného prostredia SR. Bol zaradený do
zoznamu významných osobností Slovenska.
Popri svojich pracovných povinnostiach mnoho času venoval propagácii a výchove mladej generácie, bol organizátorom viacerých úspešných podujatí. Láska k vode, najvzácnejšej tekutine na našej planéte, sa odzrkadlila aj v jeho osobnom
živote. Popri fotografovaní dominovala u neho dlhoročná
veľká láska k rybárstvu. Bol aktívnym členom Slovenského
rybárskeho zväzu a veľmi rád sám chytal ryby. To sa mu však
stalo aj osudným.
Nestihol nikomu podať ruku na rozlúčku a povedať zbohom. V mene jeho spolupracovníkov, priateľov a všetkých
pracovníkov vo vodnom hospodárstve vyjadrujem týmto úctu
k jeho životu, ktorý prežil veľmi plodne a zodpovedne. Vďaka
za príkladný vzťah k práci. Vyjadrujem úprimnú ľútosť nad
jeho odchodom.
Ing. Rudolf Sýkora
Správa povodia stredného Hrona, Zvolen
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Prístroje SITRANS –
komplexné riešenia pre vodárenstvo
Voda je základnou stavebnou jednotkou v prírode. Jej využitie je spojené s presným zisťovaním vlastností, ktorých je
nositeľom. Spoločnosť Siemens navrhuje nové riešenia v tejto oblasti. Prístroje na meranie fyzikálnych veličín SITRANS
sú komplexným riešením pre vodárenstvo v oblasti merania a regulácie. Prístroje poskytujú presné údaje a zároveň
zaručujú bezproblémovú obsluhu.
Viac k tejto tematike nájdete na: www.siemens.sk/automatizacia
Kontakt
Bratislava
Banská Bystrica
tel.: 02/59 68 24 24
tel.: 048/414 39 00
e-mail: sitrans.sk@siemens.com

Answers for industry.

Košice
tel.: 055/795 48 35

Kongres a výročný
míting ICOLD
v Brazílii

16. MEDZINÁRODNÁ ŠPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA
VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, HYDROENERGETIKY,
OCHRANY IVOTNÉHO PROSTREDIA, KOMUNÁLNEJ
TECHNIKY A ROZVOJA MIEST A OBCÍ

(k článku na strane 22)

22. - 24. 9. 2009

1. Úvodné zasadanie 23. kongresu ICOLD
2. Metropolitná katedrála v Brazílii
(architekt Oscar Niemeyer)
3. Most Juscelina Kubitscheka v hlavnom
meste Brazílie
4. Vodné dielo Itaipu, inštalovaný výkon
14.000 MW, 18 Francisových turbín
Foto: Ing. Vladimír Holčík
1 2
3 4

EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, SR
tel./fax: +421 - 32 - 743 23 82
e-mail: masarykova@expocenter.sk

www.expocenter.sk
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25. PLAVEBNÉ DNI

O B SAH

Milé čitateľky, vážení čitatelia,
verím, že už ste všetci po dovolenkách a že ste si ich užili
a v zdraví sa vrátili do svojich domovov a do práce.
Tak, ako každé dva roky tak aj teraz, v septembri, sa stretávajú odborníci na plavbu a všetko čo s plavbou súvisí už na
25. Plavebných dňoch – medzinárodnej konferencii, ktorá sa
od roku 1971 uskutočňuje striedavo v Česku a na Slovensku.
Tentoraz budeme rokovať v Bratislave a témy konferencie sme
stanovili nanajvýš aktuálne. Veľká skupina príspevkov sa očakáva o stredoeurópskych vodných cestách, o dohode o vodných
cestách medzinárodného významu (AGN), o vývoji plavebných
technológií, o plavebnej infraštruktúre, o rekreačnej a športovej plavbe. Aktuálne sú aj aktivity Európskej únie presunúť časť tovarových prúdov z ciest a diaľnic na vodné cesty
a s týmto cieľom investovať do vodnej dopravy a infraštruktúry vodných ciest. Program NAIADES (Integrovaný európsky
akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu) je tak po
dlhej dobe prvou reálnou možnosťou získať podporu a prostriedky aj pre naše vodné cesty. Možno preto budeme môcť
inak hľadieť na témy, ktoré účastníkov Plavebných dní dávno
unavujú. Hovoriť o technických podrobnostiach splavňovania
Váhu je síce téma pekná, ale ak sa dlhé roky okrem prednášok
na sympóziách, seminároch a konferenciách nič praktického
na Váhu nedeje, tak i najväčší optimisti strácajú vieru, že aj
najmladšia generácia plavebníkov sa splavnenia niekedy vôbec
dožije. A pritom všetky doteraz vypracované štúdie dokazujú, že
splavnenie Váhu po Žilinu by bolo reálnym prínosom, nehovoriac o prepojení na Odru a Labe. Ako paralelu môžem použiť
príklad kanála Mohan – Dunaj. Po uvedení tejto grandióznej
stavby do prevádzky v roku 1992 sa ukázalo, že aj tie najoptimistickejšie odhady tovarových prúdov boli významne prekročené. Nám plavebníkom preto neostáva iné, len splavňovanie
Váhu neustále pripomínať, zdôrazňovať jeho ekonomickú
a environmentálnu výhodnosť, aj keď sa nám to mnohým už
zunovalo. Verím, že okrem aktivít EÚ pomôžu slovenskej plavbe a vodným cestám aj chystané organizačné opatrenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Zriadenie novej investorskej organizácie pre oblasť infraštruktúry vodných ciest
je na najlepšej ceste a má už „požehnanie“ vlády SR.
Vo svojom dôsledku podobné problémy majú aj kolegovia na Labe a Vltave. Plavba po týchto tokoch je alarmujúco
obmedzená a nie iba vinou všeobecnej krízy či nevhodnými
prietokmi. Skôr aktivitami čierno – zelených „environmentalistov“, ktorí sa snažia, a často sa im darí, rozširovať národný
zoznam európsky významných environmentálnych lokalít NATURA 2000 akoby náhodou práve na miesta, kde cítia, že by sa
mohlo niečo udiať v prospech plavby. A tak v Česku sa nemôžu
naplno využívať už realizované miliardové investície v záujme
medzinárodnej plavby.
A aby som nekončil až tak pesimisticky, tak pripomínam, že
sú reálne snahy o realizáciu prepojenia Baťovho kanála na rieku Moravu. Takže aspoň športovci a rekreanti dosahujú po rokoch čiastkové úspechy. Hamdulliláh! Ale nie iba to, podľa posledných informácií sa podarilo dosiahnuť kompromis vo veci
rekonštrukcie Starého mosta v Bratislave. Jeho nová oceľová
konštrukcia bude uložená vyššie, takže nová podjazdná výška
bude spĺňať podmienky stanovené Dunajskou komisiou pre
tento parameter plavebnej dráhy. Šírky plavebných polí podmienky naďalej spĺňať nebudú. Nuž v tom je ten kompromis.
Uvedomujem si, že do úvodníka takéto detaily normálne
nepatria, ale keď tu sú po rokoch snáh predsa len aké-také
úspechy, tak to sem patrí!
Pohodu pri čítaní nášho Spravodajcu všetkým čitateľom,
a účastníkom 25. Plavebných dní zvlášť, praje
Ing. Vladimír Holčík
Slovenský plavebný kongres
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25. Plavebné dni

Z histórie konferencie
PLAVEBNÉ DNI
a informácia o Slovenskom plavebnom kongrese
Ing. VLADIMÍR HAVIAR
predseda Slovenského plavebného kongresu

Tohto roku uplynie tridsaťosem rokov od chvíle, keď sa na
krátkom seminári v priestoroch vtedajšej Československej vedecko-technickej spoločnosti v Prahe položil základ pravidelného stretávania plavebných a vodohospodárskych odborníkov zo
Slovenska a Česka.
V prvom rade treba povedať, že Plavebné dni, ako odborníci
nazvali toto svoje pravidelné stretávanie, vznikli najmä vďaka
iniciatíve Ing. Dr. Jaroslava Čábelka, DrSc., ktorý bol jedným
z hlavných predstaviteľov plavby a vodných ciest v bývalej
ČSSR. Podnetom ku vzniku Plavebných dní v priamej väzbe na
československú sekciu Stáleho medzinárodného združenia plavebných kongresov (PIANC – AIPCN) bolo už v tej dobe pravidelné konanie Priehradných dní vo väzbe na konferencie Medzinárodného priehradného kongresu (AICOLD). Plavebné dni by
však nevznikli a hlavne nepokračovali, keby neexistovala veľká
skupina nadšených odborníkov z oblasti plavby a vodných ciest
sústredených najmä vo vedecko-technických útvaroch jednotlivých vodohospodárskych a plavebných podnikov, výskumných
ústavoch, ale aj príslušných ministerstiev, t.j. konkrétne to boli
podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Labe, Povodie Vltavy, Československá plavba dunajská, Československá
plavba labsko-oderská, Výskumný ústav dopravný, Výskumný
ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Výskumný ústav vodohospodársky v Prahe, Ministerstvo dopravy a spojov ČSSR,
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR. Bolo by nespravodlivé a netaktné zostať iba u týchto vymenovaných organizácií. Plavebné dni sa uskutočňovali aj vďaka obetavej práci
ľudí aj z ostatných, hlavne z miestne príslušných organizácií
konania konferencie. K tomuto výpočtu treba pričleniť od roku
1993 aj súčasný Slovenský plavebný kongres a České plavebné
a vodocestné združenie.
Nadväzujúc na výsledky spomenutého seminára sa 1. Plavebné dni konali v roku 1971 v Dome lodníkov Československej plavby dunajskej v Bratislave. Rokovanie konferencie
a jej závery stanovili zásady pre ďalšie opakovanie Plavebných
dní, ktoré spočívali najmä v pravidelnom ročnom konaní tejto
konferencie – striedavo na území Slovenska a Čiech a Moravy.
Boli určené základné témy konferencie členené na rozvoj, budovanie, modernizáciu a rekonštrukciu vodnej cesty vrátane prístavov a na plavebnú prevádzku, jej bezpečnosť a lodný park. Konferencie dopĺňali odborné exkurzie na najzaujímavejšie miesta
týkajúce sa vodnej dopravy a vodného hospodárstva v najbližšom okolí miesta konania konferencie i spoločenské večery, lebo
odborné námety a odborná diskusia sa neraz najlepšie rozvíjajú
na neformálnom stretnutí prítomných odborníkov.
K vyhláseným nosným témam jednotlivých Plavebných dní
boli odborné referáty vytlačené vo forme Zborníka a na konferencii o nich referovali určení generálni spravodajcovia, ktorí
príslušnú tému zhodnotili a uvádzali.
Plavebné dni mali vo svojej histórii niekoľko zásadných
medzníkov:
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4. Plavebné dni (Ostrava, 1974) sa konali pod vplyvom snahy splavnenia Odry do Ostravy, t.j. napojenia Ostravska 70 km dlhou vodnou cestou od splavnenej Odry do Kozle v Poľskej republike v prvej etape iba pre príležitostnú plavbu malých plavidiel.
Táto skutočnosť sa odrazila aj vo zvýšenom záujme o účasť zo
strany poľských plavebných a vodohospodárskych odborníkov,
čo sa od následných Plavebných dňoch stalo tradíciou. Neboli
to iba poľskí priatelia, ktorí svojou účasťou obohacovali a stále
obohacujú našu konferenciu. Niektorých konferencií sa zúčastnili
aj odborníci z Maďarska, Nemecka, bývalého Sovietskeho zväzu
a takmer pravidelne aj pracovníci územného plánovania zo susedného Rakúska. Následne sa Plavebné dni začali organizovať
najmä v miestach sídiel podnikov povodí, prípadne plavebných
spoločností, t.j. v Bratislave, Piešťanoch, Prahe, Hradci Králové,
Pardubiciach, Znojme, Litoměřiciach, Kralupách nad Vltavou,
ale i na Podbanskom vo Vysokých Tatrách v rámci podpory športovej a rekreačnej plavby na hornom Váhu.
10. Plavebné dni (Ostrava, 1980) prijali odporučenie čelných predstaviteľov rezortu dopravy a spojov a rezortu lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
a Českej socialistickej republiky na zmenu periodicity konferencie z každoročného konania na dvojročný interval, pričom
striedanie miesta konania raz na území Slovenska a raz na území
Čiech a Moravy by zostal zachovaný. Oficiálnym dôvodom na
túto zmenu bola snaha organizátorov získať viac času na kvalitnú prípravu konferencie. S týmto dôvodom možno čiastočne
súhlasiť, ale neuvádzaným dôvodom bola požiadavka týchto orgánov čiastočne obmedziť pravidelné ročné stretávanie príslušných odborníkov, ktorí závery zo svojho rokovania prezentovali
nielen na rôznych odborných, ale aj politických miestach a ktoré
nie vždy korešpondovali s oficiálnym názorom politickej línie
KSČ. Predĺžený, dvojročný interval konania Plavebných dní, bol
potom využitý k podrobnejšej informovanosti širokej základne
plavebných odborníkov o príprave a účasti na medzinárodných
konferenciách plavebných kongresov PIANC (AIPCN). Tento
dvojročný interval konania konferencie Plavebné dni vhodne
nadväzoval na štvorročný interval medzinárodných plavebných
kongresov PIANC (AIPCN) a bolo účelné Plavebné dni využiť
na zoznámenie účastníkov s príspevkami vtedajšej československej sekcie PIANC (AIPCN).
16. Plavebné dni (Znojmo, 1992) boli poslednými v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. V záveroch z týchto Plavebných dní bolo jednoznačne odporučené, aby Plavebné dni zostali
i naďalej spoločným stretávaním sa odborníkov a riadiacich pracovníkov z oboch novovzniknutých štátov, Slovenskej republiky
a Českej republiky, na zdôraznenie integrujúcich záujmov oboch
republík v oblasti plavby a vodných ciest. Ďalej bolo dohodnuté
zachovanie striedania miest konania tejto konferencie, a to už
striedavo vo dvoch samostatných štátoch v Slovenskej republike
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a Českej republike. Z hľadiska Českej republiky aj striedanie konania na území Česka a Moravy.
Hlavným a najväčším prínosom Plavebných dní bolo a stále aj je stretávanie sa plavebných a vodocestných odborníkov
z oboch republík, ktorí si našli svoj úprimný vzťah k problematike plavby v tom najširšom slova zmysle, t.j. nielen k vlastnej
vnútrozemskej plavbe, ale aj k základnému kameňu vodnej dopravy, jej infraštruktúre – vodným cestám a prístavom. Plavebné dni mali a majú vždy vysokú odbornú a spoločenskú úroveň
a pravidelne sa ich zúčastňujú aj zahraniční odborníci.
Plavebných dní sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia
štátnej správy, najčastejšie z oblasti dopravy a ústredného orgánu
pre vodné hospodárstvo. Často sa konajú pod záštitou a za účasti
samotných rezortných ministrov alebo nimi poverených zástupcov. Pochopiteľne, oficiálnych častí konferencie sa pravidelne
zúčastňujú aj predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy.
Plavebné dni nie sú iba pasívnou konferenciou, ale sú aktívnou diskusiou o najaktuálnejších a najproblematickejších otázkach v oblasti plavby a vodných ciest. Vytvorili mnoho špeciálne
odborných a celonárodohospodárskych podnetov na uplatnenie
ďalšieho smeru vo vnútrozemskej plavbe. Okrem už spomínaného napojenia Ostravy na Odru sa diskusie na Plavebných dňoch
sústredili na modernizáciu labskej vodnej cesty súvisiacu so zavedením pravidelnej prepravy energetického uhla do Chvaletíc;
v Košiciach sa diskutovalo o možnostiach napojenia východoslovenských riek Bodrog, Laborca a Latorice na Tisu a Dunaj;
dvakrát v Piešťanoch sa hovorilo o splavnení Váhu realizovaním
projektu Vážskej vodnej cesty; Plavebné dni na Morave zase riešili otázky súvisiace s napojením južnej Moravy na Dunaj využitím dolného toku Moravy ako aj jej prepojenia na Odru a Labe.
Plavebné dni sa venovali aj ekologickým otázkam, a preto
sa diskutovalo aj o nutnosti a možnostiach vybudovania nových
prekladísk minerálnych olejov v zavedených vnútrozemských
prístavoch, ako aj o možnostiach zberu odpadov z lodí.
V posledných ročníkoch Plavebných dní sa veľká pozornosť
venuje odstraňovaniu úzkych miest na Dunaji a zlepšeniu plavebných podmienok na dolnom Labe medzi Střekovom a štátnou
hranicou ČR/SRN, čo umožní ekonomickú realizáciu vodnej dopravy aj pri nízkych prietokoch a nepriaznivých meteorologických podmienkach.
Na každých Plavebných dňoch sa prijímajú závery smerujúce k zabezpečeniu realizácie koncepcie vodnej dopravy v rámci prijatých zásad štátnej dopravnej politiky. Závery nie sú iba
jednoduchým konštatovaním o uskutočnení konferencie, ale sú
výsledkom odbornej a niekedy až búrlivej diskusie. Závery majú
dvojaký význam. Za prvé vytýčiť aktuálny smer v ďalšom rozvoji vodnej dopravy a za druhé ukázať našim politickým a národohospodárskym inštitúciám výhody a prednosti vodnej dopravy,
ako aj potreby, ktoré je potrebné realizovať (aj za pomoci štátu)
na intenzívnejšie zapojenie najekologickejšieho druhu dopravy
do dopravnej sústavy štátu. Z tohto dôvodu sa prijaté závery zasielajú čelným politickým a vládnym predstaviteľom štátu.
Doterajšie kladné hodnotenie Plavebných dní by nikdy nebolo možné bez veľmi obetavej práce vedúcich i administratívnych
pracovníkov rôznych spolupracujúcich organizácií, ktorým touto
cestou ďakujeme.
Záverom možno konštatovať, že celoštátna konferencia
s medzinárodnou účasťou Plavebné dni mali vždy vysokú odbornú a spoločenskú úroveň. Je správne, že plavební a vodohospodárski odborníci majú možnosť si v kultúrnom prostredí
vysvetľovať svoje niekedy i dosť odlišné názory. Iba výmenou
a cibrením myšlienok možno dôjsť k pokroku v každej oblasti,
vnútrozemskú plavbu nevynímajúc. A to by malo byť naším cieľom i do budúcnosti.
Od roku 1971 sa odborníci z oblasti vodnej dopravy a plavby
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(vnútrozemskej a námornej), vodného hospodárstva a staviteľstva, vodných ciest a prístavov a stavby lodí pravidelne stretávajú v dvojročnom cykle na celoštátnej konferencii Plavebné dni.
Túto konferenciu v mene ústredných orgánov štátnej správy pre
dopravu a pre vodné hospodárstvo spoločne pripravovali zástupcovia pochádzajúci hlavne z plavebných podnikov a podnikov
povodí. V priebehu doby sa konferencia stala fórom odborníkov
aj zo zahraničia, na ktorom sa prerokovávali aktuálne otázky
vedúce k zlepšeniu postavenia vodnej dopravy, jej rozšírenia do
nových oblastí štátu, ako aj zlepšenia jej infraštruktúry vrátane
prístavov.
V dôsledku politických zmien z konca novembra 1989 v bývalej Československej federatívnej republike vedúcich k vzniku
dvoch samostatných republík, Slovenskej republiky a Českej
republiky, ústredné orgány štátnej správy stratili záujem o ďalšie organizovanie týchto konferencii. Preto účastníci XVI. Plavebných dní 1992 v Znojme v prijatých záveroch navrhli, aby
v dôsledku očakávaného rozdelenia republiky na dva samostatné
štátne útvary v každej novovzniknutej republike vzniklo dobrovoľné výberové združenie odborníkov bez zárobkových cieľov
a obchodných záujmov na podporu rozvoja a uplatnenia odborných a vedeckých poznatkov v príprave, výstavbe a prevádzke
vodných ciest, plavebných objektov a prístavov v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu na princípoch najstaršej
nadnárodnej organizácie – Stáleho medzinárodného združenia
plavebných kongresov (Permanent International Association of
Navigation Congresses – PIANC) – založenej v roku 1885 ako
celosvetovej apolitickej a neziskovej organizácia pozostávajúcej
z fyzických osôb a právnických osôb (korporácií podnikov a vlád
štátov), ktorá podporuje udržiavanie a prevádzku vnútrozemskej
a námornej plavby dosiahnutím pokroku v návrhoch, výstavbe,
zdokonaľovaní, údržbe a prevádzke vodných ciest a prístavov
na všeobecné využitie a vo všetkých krajinách, čím podstatne
prispievala a naďalej prispieva k technickému rozvoju v tejto
oblasti.
Po dvoch rokoch príprav v máji 1994 vznikol na Slovensku Slovenský plavebný kongres a v Česku České plavební
a vodocestné sdružení, ktoré okrem týchto základných cieľov
prevzali aj ďalšie organizovania konferencie Plavebné dni. Pri
zakladaní Slovenského plavebného kongresu sme dúfali, že nastane pozitívny obrat v rozvoji vodnej dopravy a vodných ciest.
Preto jednou z hlavných úloh je presviedčanie politických a hospodárskych pracovníkov štátu o výhodnosti vodnej dopravy ako
celku a jej rozvoj, vrátane rozvoja vodných ciest bol považovaný
za nevyhnutný proces rozvoja ekonomiky a nie naplnenie snáh
nevládnej organizácie.
Slovenský plavebný kongres združuje vo svojich radoch
fyzické a právnické osoby reprezentujúce odborníkov z oblasti vnútrozemskej plavby, vodného hospodárstva a staviteľstva,
lodného priemyslu, plavebnej prevádzky, vedeckovýskumnej
základne, vysokých škôl stavebného, dopravného a strojníckeho
zamerania a štátnej správy. Hlavným poslaním združenia je rozvíjanie najnovších odborných poznatkov z oblasti plavby a vodných ciest, spracovávanie odborných stanovísk k problematike
prípravy, výstavby a prevádzky vodných ciest a plavby a usporadúvanie odborných konferencií a seminárov.
Na rozdiel od sesterského združenia v Českej republike
z ekonomických dôvodov Slovenský plavebný kongres zatiaľ
nie je členom Stáleho medzinárodného združenia plavebných
kongresov PIANC.
V priebehu doterajšej činnosti Slovenského plavebného kongresu sme vypracovali niekoľko stanovísk týkajúcich sa problematiky vodnej dopravy. V poslednej dobe to boli stanoviská
k návrhu územného plánu mesta Bratislavy, ktorý predpokladá
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zabratie územia okolo bazénov starého Zimného prístavu pre
mestskú výstavbu. Ďalej to boli stanoviská napr. k riešeniu povodňovej ochrany mesta Bratislavy výstavbou bypassu okolo Petržalky; k súhrnnému projektu vodohospodárskych stavieb medzi
Viedňou a slovensko-rakúskou štátnou hranicou zmenou postoja
rakúskej strany k otázke uvažovaného spoločného vodného diela Bratislava – Wolfsthal a k otázke plavebných podmienok na

Dunaji medzi Bratislavou a Viedňou, ale aj k predaju pozemkov
v Karloveskom ramene v Bratislave.
Okrem konferencie Plavebné dni Slovenský plavebný kongres organizuje každý rok ad hoc semináre k aktuálnym otázkam
problematiky vodnej dopravy ako aj tematické zájazdy pre svojich členov na nové vodné cesty v zjednotenej Európe.

Byť či nebyť členom PIANC
Ing. VLADIMÍR HOLČÍK
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Slovenský plavebný kongres (SPK) je dobrovoľné združenie
odborníkov činných v oblasti vnútrozemskej plavby, vo vodnom
hospodárstve, lodnom priemysle, v plavebnej prevádzke, alebo
aj vo vedecko-výskumnej základni, na vysokých školách stavebného, dopravného a strojníckeho zamerania. Každý, kto v uvedených oblastiach pracuje a má záujem byť členom SPK, má dvere
otvorené. SPK nemá zárobkové ciele ani obchodné záujmy. Je tu
na podporu rozvoja a uplatnenia odborných a vedeckých poznatkov v príprave, výstavbe a prevádzke vodných ciest, plavebných
objektov a prístavov v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu. Hlavným poslaním združenia je mať vedomosť o najnovších odborných poznatkoch z oblasti plavby a vodných ciest
a tieto vedomosti šíriť medzi svojimi členmi. SPK spracováva
odborné stanoviská k otázkam prípravy, výstavby a prevádzky
vodných ciest a plavby. Usporadúva odborné konferencie a semináre. SPK vznikol v roku 1994 na ideových princípoch najstaršej
nadnárodnej organizácie – Stáleho medzinárodného združenia
plavebných kongresov (PIANC), ktorý bol založený ešte v roku
1885 ako celosvetová apolitická a nezisková organizácia pozostávajúca z fyzických a právnických osôb (korporácií, podnikov
a vlád štátov), ktorá podporuje udržiavanie a prevádzku vnútrozemskej a námornej plavby. PIANC sa zasadzuje za pokrok v návrhoch, výstavbe, zdokonaľovaní, údržbe a prevádzke vodných
ciest a prístavov.
Ako vyplýva z vyššie uvedených voľných citácií zo stanov
SPK a PIANC, majú obe záujmové združenia k sebe blízko a SPK
sa svojimi stanovami hlási k činnosti uvedenej celosvetovej organizácie, avšak len neoficiálne. Prečo len neoficiálne? Nuž, ako
inak, z finančných dôvodov. Stať sa členom PIANC znamená,
okrem nesporných výhod, si pravidelne plniť isté povinnosti, o.i.
aj platiť členské do centrály v Bruseli. A tam je problém, z pohľadu záujmov štátu isto nie neriešiteľný.
Byť v styku s naslovovzatými odborníkmi z krajín, ktoré sú
veľmocami vo vnútrozemskej plavbe, je v dnešnom svete samozrejmosťou. Pre Slovensko, malú krajinu v srdci Európy, ktorým
preteká Dunaj a ktoré má už od roku 1992 prístup po vode aj do
Severného mora, je skoro nevyhnutné mať kontakty so špecialistami pre vodné cesty, prístavy, stavbu a výstroj lodí, prevádzku
v prístavoch a vôbec špecialistami na všetky oblasti, ktorých sa
vnútrozemská plavba dotýka. Inou výhodou členstva v PIANC
je prístup k najnovším technickým informáciám a keď treba,
PIANC vyšle do ktorejkoľvek členskej krajiny špecialistu (-ov)
na vyriešenie problematiky. Pre mladých inžinierov je PIANC
dobrým odrazovým mostíkom ku kontaktom po celom svete. To
sú tí mladí inžinieri, ktorí budú o vodných cestách na Slovensku
rozhodovať v budúcnosti.
V rámci PIANC pracujú t.zv. working groups, pracovné
skupiny, ktorých je momentálne viac ako 30 činných. Pracovné skupiny sú určené na vyriešenie určitého problému, po jeho
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vyriešení sa technická záležitosť publikuje a pracovná skupina
môže prípadne zaniknúť, alebo pokračuje v práci na podobnom
probléme. Slovensko má zastúpenie vo WG 30, kde pracuje 12
špecialistov z takých plavebníckych veľmocí, akými nesporne sú
USA, Nemecko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Japonsko a ktorá je poverená publikovaním materiálu o rekonštrukciách oceľových a betónových konštrukcií plavebných komôr a prístavov
pod vodou. A že je to veda na najvyššej svetovej úrovni, o tom
netreba pochybovať.
To sú dôvody, prečo lobujem za kvalifikované členstvo SPK
v PIANC.
PIANC rozlišuje tzv. kvalifikované členstvo (v našom ponímaní kolektívne členstvo, resp. členstvo štátu v PIANC), členstvo malej organizácie (do 20 členov, ročný príspevok takejto organizácie je 425.– €), veľkej organizácie (nad 20 zamestnancov,
850.– €/ročne) a t.zv. „platinové partnerstvo“ (5.000.- €/ročne).
Pochopiteľne členmi môžu byť aj fyzické osoby (členské 85.– €/
ročne, študenti 30.- €/ročne).
Ak by sa chcel Slovenský plavebný kongres stať kvalifikovaným členom, vyžaduje to istý administratívny postup. SPK by
musel písomne prejaviť záujem byť členom PIANC a to ako jeho
Národná sekcia. Takýto list – žiadosť môže napísať skupina individuálnych členov, alebo vládna organizácia (napríklad naše
MDPaT SR, resp. MŽP SR), v liste podá informácie o existujúcich národných navigačných organizáciách, súkromných a verejných, ktoré majú o členstvo v PIANC záujem. Ak bude v centrále PIANC naša žiadosť posúdená kladne, budeme informovaní
o našom štatúte ako Kandidát na kvalifikované členstvo. Kontakt
treba urobiť cez PIANC CoCom, čo je komisia pre medzinárodnú
spoluprácu. CoCom bude s nami komunikovať o podmienkach
členstva a je pravdepodobné, že zorganizuje u nás stretnutie, kde
vysvetlí organizačnú štruktúru PIANC a súčasne zistí, aké organizácie v krajine sa plavbe venujú, koľko majú zamestnancov,
aké sú ich aktivity, aký majú lodný park a podobne. Ak splní SPK
všetky podmienky na vstup, potom CoCom a SPK bude informovať „Hlavný stan“ PIANC a ten rozhodne, či budeme riadnymi
členmi, či nie. Samozrejme ak nás prijmú, tak bude treba zaplatiť
členské. Nikde sa nehovorí koľko to je, môj odhad je 1500.– až
2000.- €. Celý prijímací proces môže trvať niekoľko mesiacov.
Ak do dvoch rokov nebudeme schopní plniť podmienky členstva, tak nás pozbavia pozície Kandidáta na členstvo.
SPK má príjmy len z členských príspevkov svojich 10 kolektívnych a asi 70 individuálnych členov, ročný príjem je asi
3000.– €. Ak by sa z týchto peňazí zaplatilo odhadované členské,
potom by celá činnosť SPK bola eliminovaná. Preto je v prospech tejto našej nevládnej organizácie žiaduce, aby niektoré
z uvedených ministerstiev za SPK túto povinnosť prevzalo (už
vidím, ako sa bijú kto tých 1500 až 2000 Eur za SPK zaplatí). Ale
vážne, bol by to v záujme veci až taký problém?
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Vzájomná interakcia krajinnoekologického
a vodohospodárskeho plánovania na území obce Ostrov
Ing. JANA PÁSTOROVÁ
Katedra vodného hospodárstva krajiny, SvF STU Bratislava

V príspevku hodnotíme postup krajinného plánovania
a porovnávame priority jednotlivých dokumentácií, ktoré sú
zo zákona pre obce záväzné. Urbanizácia ako proces pretvárania krajiny by mala byť pod priamym dohľadom legislatívy. Vzhľadom na fakt, že proces urbanizácie kooperuje s investičnými a rozvojovými plánmi je úzka spolupráca medzi
vodohospodárskym plánovaním a procesom urbanizácie vo
väčšine prípadov komplikovaná.
Za príklad sme vzali obec Ostrov. Územie, v ktorom sa
obec nachádza, leží medzi výbežkom Malých Karpát a Považským Inovcom na pravom brehu rieky Váh, v nadmorskej
výške 164 m n. m. Podľa územnosprávneho usporiadania je
začlenená do Trnavského kraja a patrí do okresu Piešťany,
ktorý je klasifikovaný ako centrum nadregionálneho významu. Kataster obce leží medzi 163 – 166 m n. m., rozloha katastrálneho územia je 802 ha.
Oblasť je odvodňovaná Horným Dudváhom prameniacim
v Čachtických Malých Karpatoch, ktorý je definovaný ako
tok od obce Čachtice po vyústenie odľahčovacieho ramena
Dudváhu pri Siladiciach. Horný Dudváh bol vybudovaný
ako záchytný kanál – recipient veľkých vôd pravostranných
prítokov z Malých Karpát. Hlavné prítoky horného Dudváhu
sú Blava, Chtelničky, Holeška, Očkovský odpad, Podolský
potok. Výškový rozdiel medzi najvyšším a najnižším miestom povodia je 592 m. Lesnatosť povodia je 22 %. Povodie
Horného Dudváhu je súčasťou povodia Čiernej Vody a tým
patrí do juhozápadnej časti čiastkového povodia Váhu. Dĺžka
Horného Dudváhu je 43,556 km, povodie je listového tvaru.
Príspevok sa zameriava na:
– nástroje environmentálneho plánovania a ich implementáciu na príklade obce Ostrov
– kooperáciu s plánom manažmentu povodia
– výsledky krajinnoekologického plánu a jeho vplyvu na
stav v povodí
– možnosti začlenenia vyschnutého koryta späť do krajiny

Legislatívne záväzné dokumenty –
environmentálne plánovanie
Environmentálne plánovanie predstavuje plánovanie životného prostredia človeka, vrátane jeho environmentálnej
kvality, a teda aj biodiverzity a podmienok pre jej rozvoj
(takto ho chápe aj zákon o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie).
Environmentálne plánovanie na Slovensku určuje príslušná legislatíva:
– Územné plánovanie, ktoré má povahu integrujúceho
(komplexného) plánovania a zahrňuje tiež územné kov o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9



nanie. Vykonáva sa podľa zákona FNZ ČSSR č. 50/1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle jeho noviel, najmä zákona NR SR č. 237/2000 Z.z. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
– Krajinné (krajinnoekologické) plánovanie. Vykonáva
sa podľa zákona NR SR č. 237/ 2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, a to jeho paragrafu 19/c.
– Územný systém ekologickej stability. Vykonáva sa podľa Nariadenia vlády SR č.319/ 1992. Koncepcia územného systému ekologickej stability krajiny a jej metodika
bola schválená operatívnou poradou ministra životného
prostredia č. 101/93-11. Požaduje ho tiež zákon NR SR
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
– Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Vykonáva
sa podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
–	Hodnotenie environmentálnych rizík. Vykonáva sa
podľa Metodického pokynu MŽP SR č. 623/98-2
Problematika týkajúca sa krajiny dostala väčšiu vážnosť
na jeseň v roku 2000, kedy bol podpísaný Európsky dohovor
o krajine (European landscape convention), ktorý integruje
doteraz oddelené prístupy k ochrane prírody, kultúry a pamiatok. Zlučuje doteraz osobitne koncipované konvencie. U nás
zákon č. 237/ 2000 Z.z. ( v ktorom sa mení a dopĺňa zákon
č. 50/1976 Zb.) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
rozširuje rozsah územného plánovania o krajinnoekologický
plán.
Z hľadiska vodohospodárskeho sa environmentálne plánovanie bude musieť koordinovať s plánom manažmentu povodia.
Plán manažmentu povodia vychádza zo súčasného stavu
útvarov povrchovej vody a stavu útvarov podzemnej vody,
zhodnotenia vplyvov a dôsledkov ľudskej činnosti na ich stav,
vodohospodárskych problémov a z ekonomických analýz nakladania s vodami. Záväznými podkladmi na zhodnotenie
súčasného stavu a identifikáciu predbežných vodohospodárskych problémov v oblasti povodia sú podklady o stave povrchových vôd a stave podzemných vôd, predpokladaných
požiadavkách na užívanie vôd a o predpokladaných vplyvoch
na stav povrchovej vody a stav podzemnej vody. Medzi jeden zo záväzných podkladov patria aj údaje o využití krajiny
reprezentované napríklad databázou CORINE land-cover, či
územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady.
Program opatrení, v rámci Vodohospodárskeho plánu
Slovenska, obsahuje opatrenia zabezpečujúce alebo podporujúce opatrenia na ochranu vôd a napĺňanie environmentálnych cieľov, ochranu pred povodňami a ďalšími škodlivými
7
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merný prietok 1,3 m³/s v Siladiciach. Pramení v Čachtických Malých Karpatoch západne
od obce Častkovce a tečie na juh rovnobežne
s Váhom najprv ako Horný Dudváh, od Siladíc ako Dolný Dudváh. Dudváh je preto
jednostranne rozvinutou riekou s prítokmi
iba z pravej strany (odvodňuje tak východné
svahy Malých Karpát). Ako významný miestny biokoridor preteká intenzívne poľnohospodársky využívaným územím. Má veľký
význam z hľadiska zavlažovania. Často dochádza k stretu záujmov pri snahe zachovať
ochrannú šírku biokoridoru (obr. 1).

Vodné toky a odtokové pomery
Obec patrí do okresu Piešťany. Obcou
Ostrov vedie koryto potoka Dudváh a koryto Očkovského potoka, ktorý pod obcou
Obr. 1 Krajinno-ekologický plán obce Ostrov – v spolupráci s Awe ateliérom
Krakovany ústi do Dudváhu. Preteká obcami
v Piešťanoch, 2007
Čachtice, Častkovce, Podolie, Ostrov. Koryto potoka je v prevažnej časti roka prázdne
a plní sa len pri stúpnutí hladín podzemnej
vody, prípadne pri prívalových dažďoch.
Veľmi podstatný vplyv na stav v povodí
má aj odvodňovací Čachtický kanál, ktorý
mal slúžiť ako ochrana mesta Piešťany pred
povodňami. Čachtický kanál je na 43,555km
na Dudváhu a je v prevádzke od roku 1960.
Charakter, stav a využitie pozemkov pozdĺž
toku, viedli k viacerým devastáciám koryta.
V km 29,934 – 39,545 koryto nejaví známky
živého toku. Od zaústenia Holešky v 27,94529,934 km je pôvodná úprava. Tok je veľmi
zavegetovaný, parametre lichobežníkového
profilu sú premenlivé. Šírka dna sa pohybuje od 1,5 do 3,0 m, sklon 1:1,5 až 1:2,5,
niveleta dna 1,1 až 1,2 ‰. Avšak z hľadiska
bilancie vody, tok Jablonky podľa údajov
z SHMÚ, ktoré sú uvádzané v štúdii Trebatice – Čachtice z roku 1988, hovoria o M –
denných prietokoch Q355=0,106 m3.s-1, kde sa
zachováva 30l.s-1 pre Čachtický kanál a pre
Obr. 2 Minimálne prietoky z roku 1944( dokumentované v Štúdii vodohospodárskych pome- Dudváh a Dubovú ostáva 76l.s-1 . Podľa údarov na tokoch Čachtický kanál, Dudváh, Dubová v úseku Čachtice-Piešťany, z roku 1992) jov SHMÚ z roku.1992 je dlhodobý ročný
prietok pre Podolský potok Qa = 0,020 m3s-1 .
účinkami vôd a splnenie požiadaviek vodohospodárskych
Napriek týmto údajom je skutočnosť dnes iná.
služieb.
Od km 29,934 – 42,375 až po obec Častkovce sa profil toku
úplne vytráca. Je zahrnutý a je súčasťou záhrad premenený na
Výsledky riešenia krajinnoekologického plánu
poľnohospodárske pozemky. Na hornom konci obce sa opäť
objavuje, ale vzápätí sa stráca v bujnej vegetácii. V mieste
Z vodohospodárskeho hľadiska preteká katastrom obce zaústenia Podhájskeho potoka koryto takmer neexistuje až po
Ostrov rieka Dudváh. Vyhlášku č. 56/2001 sa určujú vodné rozdeľovací objekt v km 42,375 ktorý má rozdeľovať vodu
toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodárskych do Dudváhu a Dubovej. Preto je Podhájsky potok zaústený do
významných vodných tokov. V nej bol Dudváh zaradený do Dubovej. Tento úsek následne vyradil od prietoku vody obce:
zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov. Ta- Častkovce, Podolie, Ostrov až po Krakovany, kde do Dudkýto tok a jeho povodie je osobitne určený ako zdroj vody na váhu priteká potok Holeška. Vodný tok Horného Dudváhu je
hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
po vybudovaní Čachtického kanála prakticky bez vody. A to
Dudváh je typická nížinná rieka na juhozápadnom Slo- aj napriek skutočnosti, že v roku 1982 – 1987 sa uskutočnili
vensku. Má dĺžku 97 km, plochu povodia 1 507 km² a prie- prečistenia koryta Dudváhu až po obec Častkovce, s tým, že
8
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Obr. 3 Návrh riešenia vyschnutého koryta potoka Dudváh, spolupráca s Awe ateliérom v Piešťanoch, 2007.

bude odvádzať vody z jeho prítokov a to z potokov Podolský,
Korytniansky, Podhájsky, ako sa uvádza v Štúdii vodohospodárskych pomerov na tokoch Čachtický kanál, Dudváh, Dubová v úseku Čachtice – Piešťany z roku 1992.
Tieto skutočnosti majú za následok zníženie prirodzenej
retenčnej schopnosti povodia, zrýchlený povrchový odtok,
zníženie prirodzenej samočistiacej schopnosti toku. Došlo
k obmedzeniu ekologických funkcií a s tým spojenej degradácií prirodzených vodných ekosystémov. Na území dochádza teda k podmáčaniu úrodných pôd a spomalenému odtoku.
Z pohľadu reflexie na krajinársku tvorbu a interakciu s tokom,
stojí za zváženie ďalšia činnosť, ktorá by akýmkoľvek spôsobom riešila zasypanie koryta v danom úseku.
Na území katastra a v úseku Horného Dudváhu dominuje
dažďovo-snehový režim odtoku, výrazné zvýšenie vodnosti
a nárazového zaplavovania je v jarných a jesenných obdobiach. Tok Dudváh je znehodnotený divokými skládkami odpadov, zarastaním koryta, nedostatočnou údržbou. Druhová
skladba vegetačných druhov nezodpovedá potenciálnemu
zastúpeniu sprievodnej brehovej vegetácie. Je nutné stanoviť
hodnotu prietoku nielen pre Dubovú, ale aj Dudváh. Týmto
sa zaoberala vodohospodárska štúdia na tokoch Čachtický
kanál, Dudváh, Dubová v úseku Čachtice – Piešťany z roku
1992, ktorá spracovala celkovú bilanciu potrieb vody na základe existujúcich údajov (obr. 2).

stavu, v ktorom by bola schopná plniť prirodzený obeh vody
v krajine a súčasne poľnohospodárke aj ekologické funkcie.
Nové prístupy v tvorbe krajiny sa snažia o obnovenie jej
funkčnosti, napr. aj pomocou dodržiavaním ochranných pásiem biokoridorov. Zmeny v krajine by sa mali uskutočňovať
však veľmi citlivo, z dôrazom na zhodnotenie súčasného stavu, pri ktorom netreba prehliadať aj viacero pozitív, ktoré boli
dosiahnuté práve technickými zásahmi.
Do úprav stavu krajiny môžeme začleniť aj úpravu vegetácie (krajinárske úpravy), ktorá okrem sprevádzania vodných
tokov dotvára charakter krajiny a vytvára celkový krajinný
ráz. Priestorová skladba drevinových porastov sa navrhuje
podľa funkcie, ktorú majú plniť. Výsadby sa podľa potreby zakladajú jednostranné alebo obojstranné, jednoradové,
viacradové alebo plošné. Jednostranné sa navrhujú z pravidla
u tokov, kde sa predpokladá nutnosť častého odstraňovania
nánosov z koryta. S ohľadom na obmedzenie intenzity zanášania a zarastania umiestňuje sa sprievodná vegetácia tak, aby
plnila zatieňovaciu funkciu. Ak by mala sprievodná vegetácia
plniť funkciu biokoridoru, či biocentra, zakladá sa v páse šírky 20 až 40 m (obr. 4).

Riešenie odtokových pomerov
Na základe zlého stavu sa pristúpilo k štúdii revitalizácie
Dudváhu, vypracovanej projektovou kanceláriou. Celý projekt zahŕňa Ostrov, Podolie, Častkovce a Čachtice na základe štúdie vypracovanej v rámci projektu „Zahraničná pomoc
vracia život povodiu Dudváhu i regiónu.“ (prevzatá v plnom
rozsahu a zapracovaná aj do záväznej časti územného plánu obce Ostrov). V rámci tohto projektu ateliér záhradnej
architektúry navrhol pretvorenie a následné využitie už vyschnutého koryta Dudváhu, ktorý prechádza obcou Ostrov
(obr. 3).

Úprava vegetácie vodných tokov
a jej vplyv na tvorbu krajiny

Obr. 4 Posúdenie kapacity jestvujúceho koryta (dokumentované v Štúdii
vodohospodárskych pomerov na tokoch Čachtický kanál, Dudváh, Dubová v úseku Čachtice – Piešťany, z roku 1992)

Zmeny vo vodnom režime krajiny v podobe výstavby odvodňovacích kanálov, závlahových staníc, priehrad, hrádzí
a napriamovania tokov pozmenili ekologické funkcie krajiny. V súčasnosti vidíme snahy navrátiť krajinu do pôvodného

Návrh príbrežnej vegetácie vodných tokov vychádza:
– zo spracovania dokumentácie územných systémov ekologické stability;

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9



9

Voda v krajine
– z návrhu komplexných pozemkových úprav a spôsobov
využitia pozemkov pozdĺž toku;
– z charakteru vodného toku;
– založením sprievodnej vegetácie dosiahnuť zachovanie
účelových funkcií vodného toku;
– zo stanovištných podmienok;
– z druhovej skladby súčasného porastu pozdĺž vodného
toku a v nadväzných častiach;
– z podmienok pre založenie porastu, potrebu ich ochrany,
ošetrovania a výchovy;
– z hydrologických a hydrotechnických podmienok, určujúcich namáhanie svahu koryta a dobu zaplavenia porastu;
Základné a doplňujúce dreviny pre väčšinu území
Jelša sivá – Alnus incana

Javor horský – Acer pseudoplatanus

Lipa malolistá – Tilia cordata

Javor mliečny – Acer platanoides

Jelša lepkavá – Alnus glutinosa

Vrba biela – Salix alba

Hrab obyčajný – Carpinus betulus

Čremcha obyčajná – Prunus padus

Jaseň štíhly – Fraxinus excelsior

Vrba krehká – Salix fragilis

Javor poľný – Acer campestre

Čerešňa vtáčia – Cerasus avium

Dub zimný – Quercus petraea

Dub letný – Quercus robur

Sprievodné dreviny mimo koryta vodného toku
Stromy

Kry

Jarabina – Sorbus sp.

Bršlen európsky – Euonymus europaeus

Borovica lesná – Pinus sylvestris

Kalina planá – Viburnum opulus

Breza bradavičnatá – Betula
verrucosa

Lieska obyčajná – Coryllus avelana

Smrek obyčajný– Picea abies

Krušina jelšová – Rhamnus frangula

Hloh obyčajný – Crataegus laevigata

Rašetliak prečisťujúci – Rhamnus cathartica

Smrekovec opadavý–Larix decidua

Vtáčí zob obecný – Ligustrum vulgare

Tento príspevok odznel na Konferencii mladých vodohospodárov v októbri 2008.

Poďakovanie

Zimolez čierny – Lonicera nigra
Svíb krvavý – Cornus sanguinea

Zo zhodnotenia výsledkov prerokovania zadania územného plánu obce Ostrov sa berie na vedomie vyjadrenie Krajského úrad životného prostredia Trnava. Boli akceptované
požiadavky na minimalizáciu dopadov a vplyvov negatívnych prvkov na ekologickú stabilitu územia. Návrh podporuje
funkčnosť regionálneho biokoridoru (vodného toku Dudváh)
s rešpektovaním jeho ochrany pred zástavbou. Minimálna šírka biokoridoru, ktorá je pre daný typ biotopu v zmysle metodiky vypracovávania dokumentov USES 40 m (t. j. nezasahovať zástavbou a bariérovými prvkami do tejto plochy),
je zachovaná. Návrh plôch športu na ľavom brehu vodného
toku Dudváh rešpektuje túto požiadavku a v danej ploche sa
neuvažuje so žiadnou stavebnou úpravou a zariadením, ktoré
by vytváralo bariéru a rušivý moment v danom biokoridore.
Tieto plochy sa budú riešiť ako zelené plochy s drevenými
prvkami drobnej architektúry určenými pre oddych.

Záver
Do krajinnoekologického riešenia daného územia je potrebné implementovať praktický plán úprav povodia, aby sa
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komplexný pohľad na krajinu z vodohospodárskeho hľadiska
stal súčasťou aj územnoplánovacej dokumentácie, ktorá rozhoduje o budúcnosti regiónu. Za nástroj ktorý by bol v tejto
veci nápomocný môžeme považovať aj Integrovaný manažment krajiny. Výsledkom by malo byť citlivé využitie revitalizačných aspektov vodného plánovania s úzkou interakciou
na tvorbu krajiny, resp. manažment povodia.
Vegetačné úpravy pozdĺž vodných tokov nie sú navrhované hoci majú vplyv na stav povodia a tiež na charakter krajinného rázu, pretože pri Krajinno-ekologickom pláne (povinná dokumentácia územného plánu) nie je stanovená vhodná
mierka. Hoci sa stanovujú v ňom biokoridory a ich významnosť, nenavrhujú sa však revitalizácie. Pre podrobnejšie riešenie nám ako najvhodnejší dokument vychádza Generel zelene, ktorý však nie je zo zákona povinný pri vypracovávaní
územného plánu. Vypracováva sa len v prípade vážnejšieho
záujmu investora, a to v mierke, ktorá je vhodná pre návrhy
krajinárskych úprav.
Zo získaných poznatkov z praxe môžeme pociťovať absenciu vzájomnej spolupráce vodohospodárov, urbanistov
a krajinných architektov pri krajinnom plánovaní a plánovaní
urbanizovaného priestoru. Krajinní architekti neriešia dostatočne problém vody pre revitalizačné návrhy a návrhy zelene.
Myslím, že si plne neuvedomujú potreby, vyplývajú zo smernice o vodách, týkajúcich sa krajinárskych úprav pre potreby
zlepšenia ekologickej kvality vôd.

Autorka ďakuje agentúre APVV za podporu projektov
LPP-0254-07 a APVV-0378-07, tiež SVP, š. p. odštepný závod
Piešťany, Ing. Dušanovi Chlapíkovi, PhD. a Ing. Minarechovej za odborné konzultácie a Ing. Eve Wernerovej, autorizovanej záhradnej architektke, ako aj tímu pracovníkov AWE
ateliéru v Piešťanoch.
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Hybridný model priemerných mesačných prietokov
pre povodie horného Hrona
Mgr. DANIELA SVETLÍKOVÁ, PhD.
Katedra vodného hospodárstva krajiny, SvF STU Bratislava

Práca sa zaoberá tvorbou hybridného modelu pre horné povodie Hrona. Použila som kombináciu hydrologického modelu KVHK (Kalaš 2006) a matematických modelov časových radov, pričom som pracovala
s mesačným časovým krokom. Po simulácii priemerných mesačných prietokov modelom KVHK som vytvorila
rady chýb, ktoré boli ďalej modelované lineárnymi modelmi triedy ARMA (AutoRegressive Moving Average
model).

1 Úvod
V meteorológii aj hydrológii stúpa význam spresnenia
predpovedí rôznych ukazovateľov s rôznym časovým krokom
pre všetky odvetvia vodného hospodárstva (zásobovanie vodou, energetika, protipovodňová ochrana, manažment a pod.)
(Arduino et al. 2005). Pre účely hydrologických predpovedí
môžu byť zložité prírodné procesy lepšie simulované a predpovedané rozložením problematiky na čiastkové procesy, použitím kombinácie modelov zameraných na fyzikálnu podstatu procesov a modelov založených na dátach. Takýto prístup,
pre ktorý Ganguly a Bras (2001) zaviedli názov hybridný, je
v princípe kombinovaný deterministicko – stochastický, resp.
deterministicko – dátovo orientovaný modelovací prístup.
Hybridný prístup je podskupinou kombinovaných modelov,
kde kombinovaný znamená „vytvorený spájaním niekoľkých
rozličných prvkov“ (Kačala et al. 2003). Hybridný na druhej
strane predstavuje spojenie, zmiešanie dvoch rôznych zložiek
(v našom prípade dvoch rôznych modelov).
V tomto príspevku predstavím hybridný modelovací prístup v mesačnom časovom kroku pre povodie horného Hrona.
Jednalo sa o predpovedanie priemerných mesačných a denných prietokov na jeden krok dopredu. Deterministickú časť
predstavoval koncepčný hydrologický model KVHK (Kalaš
2006) a stochastickú matematické modely, zastúpené modelmi časových radov. Snahou bolo modelmi časových radov minimalizovať rozdiely medzi pozorovanými prietokmi
a prietokmi simulovanými hydrologickými modelmi. Týmto
spôsobom sme vytvorili hybridný model „Hybrid M“ s mesačným časovým krokom.

2 Popis použitých modelov
2.1 Model KVHK
Model KVHK (Kalaš 2006) s mesačným časovým krokom

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9



bol navrhnutý na Katedre vodného hospodárstva SvF STU
v Bratislave. Model predstavuje koncepčný matematický model hydrologickej bilancie. Jeho účelom je modelovať zmeny
vnútroročného rozdelenia odtoku. Povodie schematizuje ako
dve nelineárne nádrže a pracuje so sústredenými parametrami. V prvej nádrži prebieha modelovanie procesu akumulácie
a topenia snehu. V druhej prebieha simulácia prvkov hydrologickej bilancie povodia. Okrem toho je v modeli zabudovaný
submodel na výpočet potenciálnej evapotranspirácie (Hlavčová et al. 2004). Model predpokladá, že jednotlivé zložky
odtoku z povodia závisia od aktuálnej zásoby vody v povodí.
2.2 Matematické modely časových radov
Dekompozícia časových radov
Dekompozícia časového radu, resp. rozklad na systematické zložky a reziduá je prvý krok k použitiu spomínaných
matematických modelov časových radov triedy ARMA, lebo
tieto modely používajú na modelovanie časového radu práve reziduá, v ktorých už nie je (rozpoznateľná) systematická
zložka.
Skúsenosti ukazujú, že časové rady môžu obsahovať nasledovné zložky:
1. Trendová zložka T zachycuje dlhodobé zmeny v priemernom správaní sa časového radu.
2. Sezónna zložka S opisuje periodické zmeny v časovom
rade, ktorých perióda sa rovná určitej štandardnej jednotke času alebo jej konštantnému násobku (Cipra 1986).
3. Cyklická zložka C je periodická zložka, ktorej perióda nezodpovedá kalendárnym jednotkám (Arlt 1999).
4. Reziduálna zložka e ostane v časovom rade po odstránení
systematických zložiek. Je tvorená fluktuáciami v priebehu časového radu, ktoré nemajú rozpoznateľný systematický charakter.
Z toho prvé tri zložky sa nazývajú systematickými alebo
deterministickými a časový rad môže obsahovať niektorú(-é)
11
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3 Vstupné údaje

prípadne všetky zložky, pričom reziduálnu zložku obsahuje
vždy. Použitá dekompozícia bola aditívna:
Xt = Tt + St + Ct + et .

  (2.1)

Môže sa stať, že časový rad nevykazuje pri predbežnej
analýze alebo grafickom znázornení výskyt žiadnej systematickej zložky, teda sa zdá, že časový rad je tvorený len bielym
šumom. Vtedy je potrebné použiť objektívny štatistický test,
ktorý by túto hypotézu potvrdil alebo vyvrátil. Tieto štatistické testy nazývame testy náhodnosti a použité boli nasledovné:
test nulovosti autokorelačnej funkcie, znamienkový test, mediánový test, test Kendallovho koeficientu τ a test kritických
hodnôt. Normalita časových radov reziduí bola testovaná Jarque – Bera testom.

Lineárne stacionárne stochastické modely
Stochastický proces je v čase usporiadaný rad náhodných
veličín {X(s,t), s є S, t є T}, kde S je výberový priestor a T
indexový rad. Časový rad môžeme teda chápať ako jednu
realizáciu stochastického procesu, pričom všetky naše rady
majú nespojitý charakter, t.j. T je diskrétna množina, pričom
jednotlivé body sú od seba rovnako vzdialené. Stacionarita je
vlastnosť časového radu, kde štatistické charakteristiky tohto
radu nezávisia od času (Arlt 1999).
Box – Jenkinsova metodológia (Box a Jenkins 1970) berie
za základný prvok analýzy reziduálnu zložku, ktorá ostane po
odstránení deterministických zložiek, tvorenú korelovanými
alebo závislými náhodnými veličinami, pričom sa požaduje
aj stacionarita časového radu. Výsledkom Box – Jenkinsovej analýzy je model, ktorý sa navrhuje na základe hodnôt
autokorelačnej (ACF) a parciálnej autokorelačnej funkcie
(PACF). Rád modelu sa odhaduje pomocou autokorelačnej
(qmax – rád MA modelu) a parciálnej autokorelačnej (pmax – rád
AR modelu) funkcie.
AR (p) model rádu p (AutoRegressive model) má tvar:
Xt = Ø1 Xt-1 + ... + Øp Xt-p + at,

   (2.2)

kde at je rad nekorelovaných rovnako rozdelených náhodných premenných s nulovou strednou hodnotou a rozptylom
σ2a .
ARMA (p, q) model rádu p a q (AutoRegressive Moving
Average model) môžeme vyjadriť v tvare:
φp(B)Xt = θq(B)at ,

   (2.3)

kde BXt = Xt-1, pričom B sa označuje ako operátor spätného
posunutia, φp(B) = 1 – φ1B – ... – φp , Bp (tzv. AR polynom),
θq(B) = 1 + θ1 B + ... + θq Bq (tzv. MA polynom).
Test počtu parametrov v modeli som robila pomocou informačných kritérií AIC (Akaikovo informačné kritérium)
a BIC (Bayesovo informačné kritérium), pričom sa hľadala
najmenšiu hodnota obidvoch z nich.
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1.1 Popis povodia Hron
Testovanie hybridného modelovacieho prístupu bolo
vzhľadom k dostupnosti vstupných údajov realizované na
povodí Hrona po profil Brehy. Hron pramení v Horehronskom podolí, na styku s Nízkymi Tatrami v nadmorskej výške
približne 980 m n. m. Je to druhá najdlhšia slovenská rieka
o dĺžke 298 km a preteká len územím Slovenska. Vybrané
vodomerné stanice uvádzame v tabuľke 3.1.
Tab. 3.1 Vybrané vodomerné stanice
Číslo vodomernej
stanice

Názov stanice

Tok

7015

Brezno

Hron

7045

Hronec

Čierny Hron

7160

Banská Bystrica

Hron

7290

Brehy

Hron

Vstupné údaje pre modelovanie priemerných mesačných prietokov pomocou modelu KVHK
Pre všetky vodomerné stanice som mala k dispozícii        
40-ročné pozorovania z obdobia rokov 1961-2000. Posledných 30 rokov (T = 360 mesiacov) bolo použitých na kalibráciu modelu a prvých 10 (T = 120 mesiacov) na validáciu
modelu. Vstupy pre modelovanie boli nasledovné:
• priemerné mesačné zrážkové úhrny na povodie [mm],
ktoré boli určované váženým priemerom mesačných zrážkových úhrnov zo zrážkomerných staníc v povodí. Váhy
boli jednotlivým staniciam pridelené podľa plôch výškových zón, zodpovedajúcich jednotlivým staniciam,
• priemerné mesačné teploty vzduchu na povodí [°C],
• priemerné mesačné hodnoty tlaku vodnej pary [%],
• priemerné mesačné hodnoty oblačnosti [0.1 pokrytia oblohy],
• počet dní so snehovou pokrývkou [dni].
Vstupné údaje pre analýzu chýb pomocou modelu
KVHK a modelov časových radov
Vstupné údaje pre analýzu časových radov chýb tvorili
v každej vodomernej stanici:
• priemerné mesačné prietoky Qo – pozorované [m3s-1]
• priemerné mesačné prietoky Qs – simulované [m3s-1]

4 Hybridný model Hybrid M
Deterministickú časť hybridného modelovania predstavovali hydrologické modely KVHK (Kalaš 2006) s mesačným
časovým krokom a stochastickú časť predstavovali modely
časových radov, ktorých kombináciou vznikol hybridný model Hybrid M. Pre zlepšenie hydrologického modelovania
bolo snahou skĺbiť tieto dva odlišné modelovacie prístupy.
V prvom kroku boli modelované prietoky pomocou hydrologických modelov. Vhodnosť hydrologických modelov bola
overovaná na validačnom období. Hodnotiacim kritériom bol
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Tab. 1 Chyby simulovaných prietokov z modelu KVHK a opravené simulované prietoky pre stanicu Banská Bystrica – Hron
Kalibračné obdobie

Časový rad

Validačné obdobie + model
z kalibračného obdobia

Validačné obdobie

MSE

RMSE

MAE

MSE

RMSE

MAE

MSE

RMSE

MAE

Qs

51.86

7.201

4.803

85.666

9.256

6.807

85.666

9.256

6.807

Qs’

41.109

6.412

4.433

52.098

7.218

5.413

62.692

7.918

5.768

% Qs’

44.564

6.676

4.292

43.564

6.600

4.310

48.537

6.967

5.059

A% Qs’

16.708

4.088

2.876

21.206

4.605

3.102

21.421

4.628

3.089

v tomto prípade koeficient Nash-Suttcliffe. Z pozorovaných
a simulovaných prietokov boli vytvorené tri druhy časových
radov chýb. Časové rady chýb boli následne rozložené na
systematické zložky a reziduá a modelované lineárnymi modelmi triedy ARMA. Najlepšími modelmi časových radoch
chýb som sa snažila spätne upraviť, resp. vylepšiť pôvodné
(hydrologickými modelmi) simulované prietoky.
Vstupné údaje do modelovania časových radov predstavovali rady chýb oboch modelov. Rady chýb boli zostavené
tromi rôznymi spôsobmi:
a) Rad chýb vytvorený ako rozdiel medzi simulovanými
a meranými prietokmi, ďalej značený „Qs – Qo“ [m3.s-1].
b) Rad chýb vytvorený ako percento chýb ((Qo – Qs)/Qo)·100
[%] a skrátene budeme ďalej tento rad označovať ako
„%“.
c) Rad chýb vytvorený ako absolútna hodnota percenta chýb
ABS((Qo – Qs)/Qo·100) [%] a skrátene ho budeme označovať „A%“.
Stručne môžeme modelovanie napísať v nasledovných 5
krokoch:
1. Pre rady Qo , Qs a rady chýb Qs – Qo, % a A%
• základná štatistická analýza – výpočet priemernej hodnoty, smerodajnej odchýlky a rozptylu;
• analýza trendovej zložky a sezónnej zložky;
• analýza cyklickej zložky;

• testy náhodnosti reziduí po systematických zložkách.
2. Pre rady chýb Qs – Qo, % a A%
• odhad rádu a parametrov lineárneho modelu ARMA;
• testovanie vhodnosti zvoleného modelu Portmanteauovým testom.
3. Upravenie simulovaných prietokov o zvolený ARMA model radov chýb Qs – Qo, % a A% (t.j. vznik novovytvorených radov prietokov , % a A%) .
4. Porovnanie chýb RMSE, MSE a MAE simulovaných
prietokov Qs a novovytvorených radov prietokov Q, %Q
a A%Q.
      (1)
,
      (2)

Q´s = Qs – mod,
%Qs' = Qs +

mod ⋅ Qo ,
100 			

mod ⋅ Qo

Qs + 100
A%Q = 
Q − mod ⋅ Qo
 s
100

Qo ≥ Qs

      (3)

'
s

Qo < Qs

kde Qs – Qo bol novovytvorený rad hodnôt a mod najvhodnejší model. Keďže merané hodnoty nie sú nijako upravovateľné, výsledný vzťah pre úpravu Qs je

Obr. 1 Validačné obdobie – merané prietoky (hrubá čiara), simulované prietoky pomocou modelu KVHK (tenká plná čiara), simulované prietoky
modelované hybridným modelom (prerušovaná čiara.)
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5. Porovnanie novovytvorených radov prietokov Q, %Q
a A%Q s pozorovanými prietokmi Qo a hydrologickým
modelom simulovanými prietokmi Qs pomocou vyššie
spomenutého kroku 1.
4.1 Zhodnotenie výsledkov modelu Hybrid M
Cieľom tejto práce bolo vylepšenie mesačných simulovaných prietokov modelovaných pomocou modelu KVHK.
Dosiahnuté výsledky sú zhrnuté do nasledovných bodov:
• Najnižšie hodnoty predpovedných chýb RMSE, MSE
a MAE (tabuľka 4.1) boli dosiahnuté modelovaním radu
chýb A% pre všetky štyri stanice a obidve obdobia.
• Porovnaním základných štatistických charakteristík sa
najviac pozorovaným prietokom priblížil rad novovytvorených prietokov A%Qs’.
• Trendovú zložku pre kalibračné obdobie najlepšie vysvetľovali novovytvorené prietoky Qs’.
• Pre validačné obdobie bol najlepší model odvodený z radu
chýb A% (rad novovytvorených prietokov A%Qs’). Rad
chýb tvorený percentami (rad novovytvorených prietokov
%Qs’) dával v konečnom dôsledku najhoršie výsledky.
• Sezónnu zložku dobre zachytili všetky tri typy modelov.
• Cyklickú zložku pre kalibračné obdobie najlepšie vysvetľoval rad novovytvorených prietokov A%Qs’.
• Pre validačné obdobie nie je jednoznačné, ktorá metóda
je najvhodnejšia, keďže tomuto obdobiu boli „nanucované“ systematické zložky z kalibračného obdobia. Napriek
tomu sa vo validačnom období dobre zachovali cyklické
zložky v porovnaní s pozorovanými prietokmi Qo.

5 Záver
V rámci tohto príspevku bol navrhnutý hybridný (deterministicko – stochastický) modelovací prístup. Jednalo sa o kombináciu hydrologických modelov s modelmi časových radov.
Týmto spôsobom bol vytvorený model Hybrid M s mesačným
časovým krokom, kombinovaním bilančného modelu KVHK
(Kalaš 2006) a modelov časových radov triedy ARMA. Hybridný model Hybrid M bol aplikovaný na štyri vodomerné
stanice povodia Hron: Brezno, Banská Bystrica, Brehy a na
Čiernom Hrone na stanicu Hronec. Pomocou hydrologických
modelov boli simulované prietoky pre kalibračné a validačné
obdobie. Z pozorovaných prietokov a simulovaných prietokov boli následne tromi rôznymi spôsobmi vytvorené rady
chýb týchto modelov: rozdiel simulovaných a pozorovaných
prietokov „Qs-Qo“, percentuálna chyba rozdielu pozorovaných a simulovaných prietokov „%“ a absolútna hodnota
percentuálnej chyby „A%“. Takto vytvorené rady chýb boli
modelované triedou lineárnych ARMA modelov a následne
boli modely odhadnuté pre kalibračné obdobie použité pre
validačné obdobie. Podľa týchto modelov boli spätne upravované prvotne (hydrologickými modelmi) simulované prietoky. Porovnanie takto novovytvorených prietokov a simulovaných prietokov s pozorovanými prietokmi bolo spravené na
základe štatistických charakteristík, systematických zložiek,
pričom sa určili aj predpovedné chyby modelov RMSE, MSE
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a MAE. Všeobecne môžem povedať, že vizuálne zhodnotenie
bolo veľmi dôležité, keďže v niektorých prípadoch (hlavne
pri modelovaní pomocou percentuálnej chyby) boli dosiahnuté záporné hodnoty prietokov, pričom väčšinou bol priebeh
pozorovaných prietokov vystihnutý veľmi dobre. Pre použitie
do praxe by som navrhla všetky modely zdola obmedziť dlhodobým minimálnym prietokom.
Do budúcnosti by som odporúčala namiesto lineárnych
ARMA modelov použiť napríklad modely s dlhou pamäťou
ARFIMA (AutoRegressive Fractionally Integrated Moving
Average) nelineárne viacrežimové modely STAR (Smooth Transition AutoRegressive Model), LSTAR (Logistic
Smooth Transition Autoregressive Models) prípadne modely volatility ARCH (AR Conditional Heteroscedasticity)
a GARCH (Generalized ARCH) (s podmienenou heteroscedasticitou). Prípadne, pre lepšie vystihnutie komplexnosti
hydrologických procesov by mohlo byť použité aj modelovanie pomocou viacrozmerných modelov ako napríklad
kopúl.
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Tento príspevok odznel na Konferencii mladých vodohospodárov v októbri 2008.
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Postrehy zo zahraničia

Odborno-študijná cesta do Švédska a Fínska
Ing. Jana Buchlovičová1, Ing. Matej Pitlovič2
1

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. v spolupráci s firmami
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. a Johnson Screens organizovala v dňoch 20. – 28. júna 2009 odborno-študijnú cestu
na významné vodohospodárske diela vo Švédsku a Fínsku
pre pracovníkov pracujúcich vo vodnom hospodárstve. Mali
sme možnosť vidieť zaujímavé vodohospodárske objekty –
úpravňu vody pre örebro, čistiareň odpadových vôd Käppala
v Štokholme, úpravňu vody v Turku a v Emmabode sme navštívili firmu Flygt, ktorá je na Slovensku zastúpená firmou LK
Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Prvá zastávka na našej dlhej ceste bola vo firme FLYGT
v Emmabode. V Emmabode sme navštívili výrobný závod
Flygt (1500 zamestnancov), kde sme mali možnosť poznať
celú históriu firmy Flygt od vzniku prvej malej firmy v roku
1901 až po súčasnú spoločnosť, ktorá je vedúcim svetovým
výrobcom čerpadiel, miešadiel a technológií na dopravu kvapalín. Veľmi zaujímavá bola inštruktážna prehliadka výrobného procesu, kde nám technické detaily pomáhali objasňovať
zástupcovia LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Prezreli sme si celú výrobu čerpadiel a miešadiel vo vysokoautonómnom výrobnom procese s minimalizáciou subdodávok, vysokým stupňom kontroly a osobnej zodpovednosti.
Najzaujímavejšie boli:
– prototypová dielňa – výroba modelov pre výrobu foriem
na odliatky metódou spekania prášku laserovým lúčom
a 3D laserový skener na kontrolu presnosti súčiastok
(obežné kolesá, vrtule)
– zlieváreň (5,5 MW) a výroba odliatkov
– linka na vytvrdzovanie nábehovej hrany N obežných kolies metódou indukčného ohrevu
– výroba elektromotorov (izolačná trieda H – do 180 °C)
– výroba kazetových hriadeľových mechanických tesnení
Plug-In (patent Flygt)
– kompletizačná montáž veľkých čerpadiel a skúšobné bazény pre veľké čerpadlá
Vo Flygt v Emmabode sme sa tak stretli s výrobou malých aj veľkých ponorných čerpadiel a miešadiel. Videli sme
rozmanitosť použitých materiálov, technológií a výrobných
postupov na jednom mieste.
Ďalším cieľom našej cesty bola úpravňa vody v örebro
vo Švédsku. Voda je odoberaná z rieky Svartån. Výkon úpravne je 500 l/s. Kvalita surovej vody si vynútila náročnejšiu
technológiu:
• chemická úprava pozostáva z koagulácie, usadzovania,
rýchlej filtrácie,
• takto upravená voda je z akumulačnej nádrže privádzaná
do 20 infiltračných nádrží,
• po infiltrácii sa voda čerpá zo studní a privádza späť do
ÚV, kde prebieha dezinfekcia a alkalizácia.
Z örebra viedla naša cesta do Štokholmu (Benátky severu), kde sme navštívili čistiareň odpadovej vody Käppala. Odv o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9



padová voda je z 11 samosprávnych okresov štokholmského
regiónu vedená 60 km dlhým tunelovým systémom do ČOV
Käppala. Počet napojených obyvateľov – 520 000 (r. 2007).
ČOV je vybudovaná prevažne v skale – pod terénom, na
rozlohe 5000 m2. Nad terénom sa nachádza kalové hospodárstvo, zariadenia na čistenie vzduchu a prevádzková budova so
zasadacími priestormi.
Čistenie OV prebieha vo vnútri skalného priestoru – jaskyni. OV je čerpaná cca 20 m z tunela na česle, prechádza
lapákom štrku, primárne usadzovanie, biologické čistenie,
sekundárne usadzovanie a nakoniec filtrácia. Nová a zmodernizovaná ČOV bola uvedená do prevádzky roku 2000 kráľom
Švédska a je kapacitne navrhnutá na rok 2020:
• zaťaženie zodpovedajúce 700 000 EO
• Qdim – 2,5 m3/s
• BOD7 – 43 ton /deň
• P – 1,4 ton/deň
• N – 7 ton/deň
Naša cesta potom viedla cez Baltské more do Turku, kde
sme navštívili úpravňu vôd. Vodárne Turku (Turku Water
Works) existujú od roku 1903 a pod verejnou správou pôsobia od roku 1992. Celkovo majú 128 zamestnancov. Aktivity
sú zamerané na odvádzanie odpadových vôd, rozvod vody,
čistenie odpadových vôd a úpravu vôd. z ÚV Turku je do
vodovodnej siete pitná voda dodávaná hlavne z povrchových
zdrojov (41000 m3/d) a ďalšie množstvo 1400 m3/d je dodávané z iných zariadení – podzemné zdroje. ÚV zásobuje 14 262
odberateľov a 172 000 spotrebiteľov. Spotreba vody v domácnostiach v oblasti zásobovanej z ÚV v Turku je 139 l/d
na obyvateľa.Voda z povrchových zdrojov (povodie Maaria,
rieka Paimio a rieka Aura) je nekvalitná z hľadiska možnej
úpravy. Technológia úpravy vody je dvojstupňová a používa
koagulačnú flotáciu, práškové/granulované aktívne uhlie, filtráciu a konečnú doúpravu (inhibícia korózie, dezinfekcia).
V rámci úpravy sa odstraňuje zákal, farba, pach, organické
látky, baktérie a riasy. Z Turku nás čakalo už len posledné
zastavenie na našej ceste čerpania nových vedomostí v oblasti
technológií úpravy a čistenia vody – Helsinky. Odtiaľ už naša
plavba smerovala domov.
Na záver by som chcela v mene všetkých účastníkov odborno-študijnej cesty vyjadriť vďaku zástupcom firmy LK
Pumpservice Bratislava, s.r.o. (Marek Skalský, Matej Pitlovič
a Marián Kolodi) a Johnson Screens (Zdeněk Hradil), ktorí
nám pomohli pri organizovaní tejto odborno-študijnej cesty
a prispeli tak k získavaniu nových poznatkov, takých potrebných v našom odvetví.
Fotografie (na 3. strane obálky):
autori článku a Ing. Pavel Hucko, CSc.
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Projekt
„Bratislava – protipovodňová ochrana“
a jeho realizácia
Ing. PETER RUSINA
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava

Úvod
V januári roku 2000 schválila vláda Slovenskej republiky
uznesením č. 31/2000 Program protipovodňovej ochrany
v Slovenskej republike do roku 2010, ktorý obsahuje návrh
systémových opatrení na ochranu pred povodňami a spôsob
financovania odstraňovania následkov spôsobených záplavami v predchádzajúcom období. O tri roky neskôr, 15. januára
2003 uznesením č. 25/2003 vzala vláda na vedomie materiál
Správa o realizácii opatrení Programu protipovodňovej
ochrany v Slovenskej republike do roku 2010 a ich aktualizácia z hľadiska priorít a s ohľadom na ochranu
hlavného mesta SR Bratislavy. Základom pre aktualizáciu
Programu... boli extrémne povodňové situácie, ktoré sa vyskytli v priebehu roku 2002 a výsledky úlohy spracovanej
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Prieskum
o tokoch v intravilánoch miest a obcí Slovenskej republiky z hľadiska protipovodňovej ochrany. V tejto úlohe boli
určené priority protipovodňovej ochrany na základe analýzy
prírodných daností a sociálno-ekonomickej hodnoty územia
intravilánov. Vytvoril sa tak objektívny východiskový podklad na hodnotenie potrebného rozsahu vodohospodárskych
zásahov s cieľom zvýšenia úrovne ochrany pred povodňami
a súčasne umožnil stanoviť postupnosť ich realizácie podľa
stupňa naliehavosti.
V lete roku 2002 zasiahli extrémne povodne rozsiahle územia v Nemecku, v Rakúsku, v Česku, v Maďarsku, Rumunsku
a sčasti aj na Slovensku a spôsobili obrovské škody. Tieto katastrofy viedli Európsku komisiu k vytvoreniu podmienok pre
financovanie preventívnych protipovodňových opatrení z jej
zdrojov. Technická pomoc na prípravu jednotlivých projektov
bola financovaná z programu ISPA – vzhľadom na čas potrebný na dôkladnú prípravu projektov sa vychádzalo z predpokladu, že realizácia samotných navrhnutých projektov bude
financovaná zo štrukturálnych a aj z kohézneho fondu.

Príprava projektu
Prínosom pre úspešnú prípravu projektu bol fakt, že už
v decembri 2001 bola správcovi toku k dispozícii štúdia
Ochrana hlavného mesta Bratislavy pred veľkými vodami.
Obstarávateľom štúdie bolo Ministerstvo pôdohospodárstva
SR, jej zhotoviteľom Hydroconsult Bratislava. Štúdia mala
slúžiť ako základný podklad pre posúdenie potrieb úprav na
jestvujúcich objektoch tvoriacich ochrannú líniu proti veľkým
16

vodám. O necelé dva roky, pri aplikácii praktickej skúsenosti
s povodňou v auguste 2002, ktorá zreteľne preukázala krehké miesta vtedajšieho systému ochranných línií, dochádza
k postupnému spresňovaniu riešení koncepcie ochrany mesta, ako aj záverov z vyššie uvedenej štúdie. Pracuje sa tiež
aj na precizovaní priebehu povodňových hladín. Parametre
matematického modelu povodňových hladín boli kalibrované na základe záznamov maximálnych hladín počas kulminácie povodní (najmä povodne v auguste 2002), poznatkov
z terénnych pochôdzok a analýzy ortofotosnímok celého medzihrádzového priestoru. Pri všetkých týchto činnostiach bolo
potrebné brať zreteľ aj na to, že v niektorých úsekoch tokov
sa jednalo o činnosti na hraničných vodách (Morava, úsek
Dunaja od Devína po Karlovu Ves). Rozhodnutiu zabezpečiť
adekvátnu ochranu hl. mesta Bratislava protipovodňovými
opatreniami teda predchádzalo dôkladné poznanie súčasného
stavu a miery ohrozenia a posúdenie možností ochrany proti
povodňovej hrozbe.
Východiskovým podkladom pre posudzovanie a návrh
úrovní ochranných línií bolo kritérium: Dunaj – hladina pri
Q1000 Devín = 13 500 m3 s-1 + prevýšenie 50 cm
Dôležitý míľnik v príprave projektu „Bratislava – Protipovodňová ochrana“ bol apríl 2004, kedy bola ukončená verejná
súťaž na dodávku technickej pomoci pre projekt „Odborná
pomoc pri príprave prioritných preventívnych protipovodňových opatrení v SR, intravilány miest Bratislava, Banská Bystrica a Prešov“, a následne bola podpísaná zmluva so
združením firiem Ingenierbüro EDR (Nemecko) a Omikron
Kapa (Grécko).
Úlohou technickej asistencie bolo posúdenie existujúcej
dokumentácie a štúdií, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti,
analýzy nákladov a úžitkov (Cost-Benefit analýza), vypracovanie zámeru pre posúdenie vplyvov na životné prostredie
EIA, vypracovanie žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu a príprava projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie. V projekte „Odborná pomoc....“ sa rátalo
s účinnosťou opatrení, ktoré sa už predtým začali postupne
realizovať – predovšetkým išlo o rozšírenie koryta Dunaja
z terajších 300 na 400 m a o čiastočné vyrovnanie dvoch morfologicky nevhodných protismerných oblúkov v úseku rieky
pod Prístavným mostom.
Po predložení žiadosti o poskytnutie pomoci na projekt
„Bratislava – protipovodňová ochrana“ nasledovalo jej detailné posudzovanie odbornými špecialistami Európskej komisie.
Európska komisia o poskytnutí pomoci na projekt z Ko-
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hézneho fondu rozhodla v decembri 2005. Podľa rozhodnutia
sú výdavky týkajúce sa projektu oprávnené do 31.12.2010.
Miera pomoci ES poskytnutej na projekt predstavuje 85 %
oprávnených nákladov, pričom maximálna čiastka pomoci
predstavuje 26 552 936 EUR. Štátny rozpočet SR sa podieľa
na spolufinancovaní 10 % (3 123 875 EUR) a 5 % (1 561 937
EUR) z oprávnených nákladov projektu je hradených zo
zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
Projektová príprava pokračovala spracovaním projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé úseky
(tzv. aktivity). Projekt bol rozdelený na 8 stavieb – aktivít, pričom neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj 9. aktivita – meracie zariadenie na meranie prietoku, rýchlosti prúdenia, morfológie riečneho koryta a spracovanie údajov vrátane plavidla.
V júni 2006 už boli vydané územné rozhodnutia na všetky Aktivity a vzápätí bol odštartovaný proces verejného obstarávania. Ako prvé sa uskutočnilo verejné obstarávanie na
dodávateľa služieb stavebného dozoru, čoho výsledkom bolo
dňa 5. 9. 2006 podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom,
Združením Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha, Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava a Finenvico, s.r.o. Bratislava. Verejná súťaž na dodávku projektových
a stavebných prác vyvrcholila podpísaním zmluvy o dielo
s víťazným uchádzačom, Váhostav – SK, a.s. Žilina dňa 24.
1. 2007. Projektant bol Terraprojekt a.s., Bratislava.

Ciele projektu
Hlavné ciele projektu sú :
– primeraná ochrana dotknutého obyvateľstva pred povodňami v záujmovom území (hlavné mesto SR Bratislava a obce na Žitnom Ostrove)
– predchádzanie vzniku ekonomických škôd v záujmovom území
– predchádzanie vzniku environmentálnych škôd v záujmovom území, vrátane ochrany zdrojov pitnej vody a ochrany poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou.
Projekt preto riešil medzery a nedostatočne chránené úseky existujúceho protipovodňového systému, ktorý bol v minulosti vybudovaný na ochranu Bratislavy a tiež ochranu rozsiahleho územia západoslovenského regiónu. Vysoké prietoky
rieky Dunaj počas povodní, morfológia terénu v kombinácii
s prípadným porušením (resp. prekročením kapacity) protipovodňových línií môžu mať katastrofálne následky: zaplavenie
383 km2 zastavaného mestského územia a 2000 km2 poľnohospodárskej pôdy, čo by priamo ohrozilo okolo pol milióna
obyvateľov západoslovenského regiónu.

Dobudovanie systémových komplexných protipovodňových opatrení v podmienkach intravilánu Bratislavy predstavuje v konečnom dôsledku vybudovanie dostatočne vysokej
kontinuálnej ochrannej protipovodňovej brehovej línie pevného aj mobilného charakteru tak, aby návrhová povodeň bez
významnejších škôd pretiekla územím mesta a bezpečne odtiekla do nižšie položených menej ohrozených území. Pretože
mnohé línie protipovodňovej ochrany tvoria prvky mobilného
charakteru je počas povodňových stavov nevyhnutnou súčasťou ochrany mesta aj zabezpečovacie práce správcu toku –
a potrebné skladovacie priestory.
V minulosti vybudovaná protipovodňová línia v centre
mesta postupne strácala svoju funkčnosť a stabilitu (niektoré
jej úseky pochádzali ešte z prelomu 19. a 20. storočia) a kapacitne vyhovovala len na prevedenie povodňových prietokov
v hodnote Q20 až Q80. Tieto úseky boli kompletne nahradené
novými konštrukciami v princípe sledujúcimi pôvodnú trasu.
V mestských častiach Ružinov, Karlova Ves, Devín a Devínska
Nová Ves boli vybudované nové protipovodňové línie v trasách, ktoré zohľadňujú dynamiku územného rozvoja týchto
častí mesta. Prirodzene, fenomén územného rozvoja poznačil
najmä centrum Bratislavy – developerské aktivity investorov
na brehoch Dunaja boli úspešne podmieňované vybudovaním
príslušného úseku protipovodňovej línie (EUROVEA, RIVER
PARK, MOST APOLLO). Zabezpečila sa tým súvislá ochranná línia na ľavom brehu. Dvojúrovňová ochranná línia (stály
a mobilný prvok ochrannej línie) bola využitá najmä v prípadoch, kde nábrežná promenáda tvorí významný urbanistický
element – pod hradom Devín a v centre mesta. Úroveň stálej
línie zodpovedá väčšinou hladinám pri prietoku Q100.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke
www.ba-ppo.sk.

Rozčlenenie projektu na Aktivity

Východiská

AKTIVITA 1
Úsek v rkm 1 866,400 ~ 1 869,300 Mestská časť Ružinov: Prístavný most – most Apollo (ľavý breh)
Ochrana je navrhnutá na povodňový prietok v Dunaji
Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia.
Kóta návrhovej hladiny: 138,30 m n. m. až 138,90 m n.
m.
Kóta ochrannej línie: 138,80 m n. m až 139,40 m n. m
v pozdĺžnom sklone.
Celková dĺžka ochrannej línie je 683,52 m. Ochranná línia
je tvorená protipovodňovým múrikom výšky cca. 1, 3 m s podzemnou tesniacou stenou. Línia smerovo sleduje Prístavnú
ulicu a je integrovaná s cyklistickou trasou. Jej súčasťou je aj
oplotenie areálu bratislavského prístavu. (Obr. 1)

Konštrukcie protipovodňových línií na rieke Dunaj sú navrhnuté na prietok zodpovedajúci Q1000 = 13 500 m3/s okrem
konštrukcií v mestských častiach Karlova Ves a Devín, ktoré
sú navrhnuté na prietok zodpovedajúci Q100 = 11 000 m3/s.
Ochranné línie na rieke Morave (mestská časť Devínska Nová
Ves) zamerané na ochranu pred spätným vzdutím vodami Dunaja sú dimenzované na kombinovaný prietok Dunaja Q100 =
11 000 m3/s a prietok Moravy Q30 = 1 040 m3/s. Bezpečnostné
prevýšenie všetkých protipovodňových konštrukcií je 50 cm.

AKTIVITA 2
Úsek v rkm 1 868,140 ~ 1 869,100 Mestská časť Staré
Mesto: Starý most – Nový most (ľavý breh)
Ochrana je navrhnutá na povodňový prietok v Dunaji
Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia.
Kóta návrhovej hladiny: 139,85 m n.m. až 140,45 m n.m.
Kóta ochrannej línie: 140,35 m n.m až 140,95 m n.m v pozdĺžnom sklone.
Celková dĺžka ochrannej línie je 1 016 m. Ochranná línia
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je navrhnutá v dvoch výškových úrovniach. Konštrukciu ochrany tvorí nábrežný protipovodňový múrik výšky cca. 1,0 m
nad úrovňou promenádneho chodníka. (Obr. 2) Múrik obsahuje kotviace prvky na osadenie mobilného hradenia (Obr. 3)
výšky cca. 1,4 m. Otvory v protipovodňovom múriku vrátane
otvoru na Štúrovom námestí budú hradené mobilným hradením už od úrovne chodníka. Podložie múrika je zabezpečené
konštrukčnou podzemnou stenou. Úsek nadväzuje pod Starým
mostom na ochrannú líniu vybudovanú investorom komplexu
Eurovea. Súčasťou línie je aj netradičná konštrukcia múrika
v profile bývalej historickej vodomernej stanice Bratislava
(merania od r.1876 ), do ktorej bude osadené progresívne prístrojové vybavenie vodomernej stanice.
AKTIVITA 3
Úsek v rkm 1 871,346 ~ 1 872,446 Mestská časť Karlova Ves: Zaústenie Vydrice a Čierneho potoka (ľavý breh)
3A. Časť úseku – Zaústenie Vydrice do Dunaja
Ochrana je navrhnutá na povodňový prietok v Dunaji
Q100 =11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia.
Kóta návrhovej hladiny: 140,40 m n.m.
Kóta ochrany: 140,90 m n.m
Celková dĺžka ochrannej línie: 462 m
Ochranná línia je tvorená protipovodňovým múrikom dĺžky 462 m, z toho v dĺžke 163 m s nadstaviteľným mobilným
hradením
Podložie protipovodňovej línie je tesnené podzemným
tesniacim prvkom.
Ochránený je areál tzv. Švédskych domov, objektov univerzity J. A. Komenského a vodáckej lodenice v Karlovej Vsi.
(Obr. 4)
3B. Časť úseku – Zaústenie Čierneho potoka do ramena Dunaja
Ochrana pre Uzatvárací objekt je navrhnutá na povodňový
prietok v Dunaji
Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia
Kóta návrhovej hladiny: 142,40 m n.m.
Kóta ochrany: 142,90 m n.m
Na zabránenie spätného vzdutia vôd do Čierneho potoka
počas povodňových stavov na Dunaji je na vyústení Čierneho potoka navrhnutý uzatvárací objekt s mobilnou čerpacou
stanicou. (Obr. 5)
Pre objekty Bratislavskej vodárne je ochrana navrhnutá na
povodňový prietok v Dunaji
Q100 = 11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia
Kóta návrhovej hladiny: 140,55 m n.m.
Kóta ochrany: 141,05 m n.m
Na ochranu objektu čerpacej stanice vodárne v Karlovej
Vsi je navrhnutý nízky múrik dĺžky 124, 38 m s mobilným
hradením výšky cca 1,4 m
Podložie protipovodňovej línie je tesnené podzemným
tesniacim prvkom.
AKTIVITA 4
Úsek v rkm 1 878,640 ~ 1 880,140 Mestská časť Devín: Slovanské nábrežie
Ochrana je navrhnutá na povodňový prietok v Dunaji
Q100 =11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenie.
18

Kóta návrhovej hladiny: 142,50 m n.m. až 142,70 m n.m.
Kóta ochrany: 143,00 m n.m.až 143,20 m n.m.
Celková dĺžka ochrannej línie je 798,6 m. Ochranná línia
pozdĺž Devínskej cesty je z priestorových dôvodov tvorená
konštrukciou protipovodňového múrika výšky cca. 1,3 m
v dĺžke 290,7 m. V tejto časti je múrik integrovaný s cyklistickou trasou nad ramenom Sedláčkovho ostrova. (Obr. 6)
V pokračovaní múrika je navrhnutá zemná hrádza s výškou
1,3 až 1,8 m, dĺžky 384,1 m s mobilným hradením výšky 1,4
m. (Obr. 7) V pokračovaní hrádze až po koniec úseku je navrhnutý protipovodňový múrik dĺžky 123,8 m na celú výšku ochrany. Podložie protipovodňovej línie je zabezpečené
podzemným tesniacim prvkom. Protipovodňová línia pozdĺž
Slovanského nábrežia tvorí základ pre vytvorenie novej nábrežnej promenády. (Obr. 8)
AKTIVITA 5
Úsek Moravy v rkm 0,150 ~ 0,950 Mestská časť Devín:
( ľavý breh Moravy pod hradom Devín)
Ochrana je navrhnutá na prietok Q30 na Morave pri vplyve
vzdutia povodňového prietoku v Dunaji Q100= 11 000 m3s-1
+ 50 cm prevýšenie
Kóta návrhovej hladiny: 142,90 m n. m
Kóta ochrany: 143,40 m n. m.
Celková dĺžka ochrannej línie je 712,70 m. Ochranná línia
je tvorená protipovodňovým múrikom v dĺžke 24,4 m, múrik
s mobilným hradením 152, 2 m, hrádze s mobilným hradením
180,0 m a hrádze 356, 3 m. Podložie protipovodňovej línie je
tesnené podzemným tesniacim prvkom. Ochranná línia chráni územie pod úpätím hradného brala a na oboch svojich koncoch je zaviazaná do vyššieho terénu. (Obr. 9 a obr. 10)
AKTIVITA 6
Úsek Moravy v rkm 3,200 ~ 6,000 Mestská časť Devínska Nová Ves ( ľavý breh Moravy ):
6A. Časť úseku v rkm 3,200 až 3,850 – Slovinec
Ochrana je navrhnutá na povodňový prietok v Morave Q30
= 1040 m3s-1 pri vplyve vzdutia Dunaja pri prietoku Q100 =
11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie.
Kóta návrhovej hladiny: 143,00 m n. m
Kóta ochrannej línie: 143,50 m n. m.
Celková dĺžka línie je 463 m. Ochranná línia je navrhnutá ako nízky protipovodňový múrik s mobilným hradením
výšky cca 1 m. Šírka v korune múrika je 60 cm. (Obr. 11)
Ochranná línia je na oboch koncoch zaviazaná do vyššieho
terénu. Podložie pod ochrannou líniou je tesnené podzemným
tesniacim prvkom.
6B. Časť úseku v rkm 3,850 až 6,000 pri rybníku
Ochrana je navrhnutá na povodňový prietok v Morave Q30 = 1040 m3s-1 pri vplyve vzdutia Dunaja pri prietoku
Q100 =11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie.
Kóta návrhovej hladiny: 143,00 m n.m
Kóta ochrany: 143,50 m n.m.
Celková dĺžka ochrany je 1 427 m.
Protipovodňová ochrana je navrhnutá ako zemná hrádza
na celú výšku ochrany (výška hrádze 1,15 až 4 m). Na začiatku je napojená na skalný masív, pokračuje križovaním potoka
Mláka, napája sa na zvýšenú jestvujúcu spevnenú komunikáv o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9
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Obr. 1 Aktivita 1: MČ Ružinov – Protipovodňový múrik pozdĺž
Prístavnej ulice

Obr. 4 Aktivita 3: MČ Karlova Ves – Výstavba protipovodňového
múrika pri vodáckej lodenici

Obr. 2 Aktivita 2: MČ Staré Mesto – Protipovodňový múrik
na Fajnorovom nábreží

Obr. 5 Aktivita 3: MČ Karlova Ves – Budovanie základovej dosky
uzatváracieho objektu na Čiernom potoku   

Obr. 3 Aktivita 2: Detail armatúry kotviaceho prvku
mobilného hradenia

Obr. 6 Aktivita 4: MČ Devín – Protipovodňový múrik integrovaný
s cyklistickou trasou nad ramenom Sedláčkovho ostrova

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9
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Obr. 7 Aktivita 4: MČ Devín  – Ochranná hrádza na Slovanskom nábreží
s kotviacimi prvkami na mobilné hradenie

Obr. 10 Aktivita 5: MČ Devín – Ochranná hrádza v kombinácii
s  mobilným hradením

Obr. 8 Aktivita 4: MČ Devín – Protipovodňový múrik a nábrežná
promenáda na Slovanskom nábreží

Obr. 11 Aktivita 6: MČ Devínska Nová Ves - Protipovodňový múrik
v lokalite Slovinec

Obr. 9 Aktivita 5: MČ Devín – Detail zaviazania protipovodňovej línie
do svahu pod devínskym hradným bralom

Obr. 12 Aktivita 6: MČ Devínska Nová Ves – Výstavba uzatváracieho
objektu s čerpacou stanicou na toku Mláka
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Obr. 13 Aktivita 7: MČ Petržalka – Protipovodňový múrik
na Viedenskej ceste

Obr. 16 Aktivita 9: Plavidlo vybavené zariadením na sledovanie
a vyhodnocovanie morfologických zmien koryta Dunaja

Obr. 14 Aktivita 7: MČ Petržalka – Protipovodňový múrik
pri divadle Aréna

Obr. 17 Aktivita 2: Stavba protipovodňovej línie na Rázusovom nábreží
počas júnovej povodne

Obr. 15 Aktivita 8: Zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze
odpadového kanála VD Gabčíkovo

Obr. 18 Aktivita 2: Armovanie protipovodňového múrika a kotvenie
veľkých rekreačných lodí pod Novým mostom cez povodeň

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9
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ciu pre cyklistov a pokračuje popri miestnej
komunikácii až po koniec úseku napojením do
vyššieho terénu. V mieste križovania hrádze
s potokom Mláka je navrhnutý uzatvárací objekt s čerpacou stanicou s kapacitou 4,0 m3s-1.
(Obr. 12) Podložie pod protipovodňovou líniou je tesnené podzemným tesniacim prvkom.

Obr. 19 Aktivita 2: Vody Dunaja meter pod brehovou hranou v centre mesta
(26. 6. 2009)
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AKTIVITA 7
Úsek v rkm 1868,1 – 1869,2 Mestská
časť Petržalka: Pravý breh Dunaja, úsek
Starý most – ochranná hrádza PetržalkaWollfsthal
Ochrana je navrhnutá na povodňový prietok v Dunaji Q1000 = 13 000 m3s-1 bez prevýšenia, s možnosťou provizórneho nadvýšenia
s požadovanou bezpečnosťou .
Kóta návrhovej hladiny a ochrany:
139,92 m n.m. až 140,50 m n.m. Celková
dĺžka ochrannej línie je 1 209,6 m. Ochranná
línia je tvorená protipovodňovým nábrežným
múrikom prevyšujúcim súčasný terén (korunu

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9
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hrádze pod Viedenskou cestou) o 1,0 m. (Obr. 13) Pri divadle
Aréna, kde tvorí zároveň aj oporný múr je výška cca 2,0 m.
(Obr. 14) Šírka múru je 0,4 m. Súčasťou protipovodňovej
línie sú aj mobilné protipovodňové zábrany, ktoré budú inštalované v komunikačných prerušeniach múrika v dĺžke cca
269,28 m.
AKTIVITA 8
Zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze odpadového
kanála VD Gabčíkovo (extravilán obcí Gabčíkovo a Sap)
Aktivita spočíva v realizácii podzemnej tesniacej steny na
návodnej päte hrádze a v utesnení návodného svahu hrádze
tesniacou fóliou.
Hĺbka podzemnej tesniacej steny 13 – 16 m, cca 127 870 m2.
Tesniaca fólia cca 111 013 m2
Celková dĺžka ochrannej línie je 8 063 m. Projekt rieši
zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze realizáciou podzemnej tesniacej steny z návodnej päty hrádze a utesnením
návodného svahu hrádze fóliou s napojením na podzemnú
tesniacu stenu.
AKTIVITA 9
Plavidlo a meracie zariadenie na meranie prietoku,
rýchlosti prúdenia, morfológie riečneho koryta a spracovanie nameraných údajov
Po vybudovaní stavebných protipovodňových opatrení je
pre udržanie potrebných odtokových pomerov v bratislavskej
oblasti neodmysliteľný pravidelný monitoring morfologického vývoja koryta, najmä v kritických úsekoch a po priebehu
korytotvorných prietokov.
V rámci tejto aktivity bolo preto v roku 2008 zhotoviteľom dodané plavidlo Targa 25.1 s echolotom SURVEY
ECHO SOUNDER SYSTEM na sledovanie morfologických
zmien koryta toku a zariadenie ADCP s príslušenstvom RIO
GRANDE na meranie prietokov. (Obr. 15)

Realizácia projektu
Realizáciu projektu neobišli niektoré ťažkosti, ktoré obvykle takéto stavby sprevádzajú. Už takmer typickým problémom stavieb líniového charakteru sú prieťahy s majetkoprávnym vysporiadaním – objavilo sa to aj tu v každej aktivite,
najmä však v mestskej časti Devínska Nová Ves. Ďalším
charakteristickým problémom bolo veľké množstvo preložiek rôznych inžinierskych sietí a hlavne kanalizácie na pobrežných pozemkoch. V niektorých prípadoch nebol známy
vlastník alebo správca – „anonymné“ kanalizačné potrubie
križujúce novú protipovodňovú líniu znamená počas vysokých vodných stavov vždy potencionálne riziko. Realizáciu
prác komplikovali aj dodatočné nároky zo strany niektorých
mestských častí.
Špecifickou úlohou boli prístavné polohy, pontóny a plávajúce zariadenia v centre mesta. Väčšinu pristávacích pontónov bolo nevyhnutné pred výstavbou premiestniť a vzhľadom
na čoraz viac sa zvyšujúcu frekvenciu návštev veľkých rekreačných plavidiel v Bratislave bolo potrebné vytvoriť vhodné
náhradné prístavné polohy. Počas povodňových stavov a po
zastavení plavby musí byť bezpečnosť týchto plavidiel zaistená osobitnými zásahmi. Napokon, stavby protipovodňových
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9



opatrení preverila aj tohtoročná významná povodeň s kulmináciou 26. 6. 2009 pri vodnom stave 816 cm v Devíne –
v čase, keď je práve rozostavaná strategická ochranná línia
v centre mesta (Aktivita 2). Obr. 16, 17, 18 a 19. Hladina
Dunaja kulminovala cca 1,0 m pod brehovou hranou otvorenej ochrannej línie.
Všetky práce majú byť podľa harmonogramu stavebne
ukončené k januáru 2010. V súčasnosti sú už ukončené Aktivity 1., 7., 8. a 9.

Záver
Bratislava ako „mesto na Dunaji“ bola v uplynulej histórii vystavená povodňovým situáciám nespočetnekrát. Povodeň z roku 1954 sa považuje za najväčšiu za posledných
120 rokov z pohľadu vodného stavu (984 cm). Ďalej to bola
povodeň z roku 1899 (970 cm), pričom prietok (10 870 m3.s-1)
bol v tom čase vyšší než v roku 1954 (10 400 m3.s-1). Dlhotrvajúca povodeň v roku 1965 s hladinou vody na úrovni 915
cm a prietokom 9 224 m3.s-1 spôsobila prelomenie podložia
a pretrhnutie ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja pri obciach Patince a Čičov. Za ochranné línie sa vtedy dostalo vyše
miliardy m3 dunajskej vody. Skutočný odhad všetkých škôd
bol približne 18 miliárd vtedajších Kčs. Treba si ale uvedomiť, že v tom čase rozvoj postihnutého územia nedosahoval
takú mieru ako dnes. Dnešné obete na životoch a materiálne škody by boli oveľa vyššie. Mesto sužovali aj tzv. ľadové
povodne spôsobované ľadovými bariérami – známa je najmä
povodeň z februára r. 1850.
Proces tvorby novej koncepcie protipovodňovej ochrany
Bratislavy začal po povodni v r. 1997 na Morave. Povodeň
v marci a najmä auguste 2002 (vodný stav 991cm a prietok
10 400 m3.s-1 na vodomernej stanici v Bratislave) razantne posunula teoretické úvahy do praktickej roviny. Pomohla identifikovať slabé miesta protipovodňovej ochrany mesta. V prípade zlyhania napr. ľavostrannej protipovodňovej línie by boli
zaplavené okrem centra mesta aj východné mestské časti so
sídliskami, s priemyselnou zónou a následne územie Žitného
ostrova. Na pravom brehu by v prípade zlyhania ochrannej
línie bola postihnutá najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka so 150 tisíc obyvateľmi, mestské časti Rusovce, Jarovce
a Čunovo a následne územia s obcami v Rakúsku a Maďarsku. Nestabilita geologického podložia pod ľavostrannou hrádzou odpadného kanála VD Gabčíkovo mohla byť na Žitnom
ostrove príčinou rovnakej katastrofy ako v roku 1965.
Po zrealizovaní celého projektu v roku 2010 očakávame,
že povodňové riziká na bratislavskom úseku Dunaja budú významne eliminované. Snáď tak vodohospodári získajú priestor na riešenie ostatných, nie menej akútnych problémov.
Fotografie k článku: archív autora
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Bor u Skutče – ukončení sanačních prací
Ing. JAN KAŠPAR, Mgr. PAVEL VANČURA
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., Chrudim

V letech 2002 – 2008 byly úspěšně realizovány sanační
práce v lokalitě Bor u Skutče. Kontaminace těkavými chlorovanými uhlovodíky (CLU), která trvale vyřadila trvale
z provozu zdroj vody pro veřejný vodovod obce Bor u Skutče, byly odstraněna až na přípustné zbytkové znečištění CLU.
Koncentrační a bilanční pokles CLU umožnil nastartování
atenuačních procesů, které dle zpracovaného matematického
modelu budou probíhat cca 50 let.

Úvod
Předmětná lokalita náleží do okresu Chrudim (Česká republika) a nachází se v přírodní rezervaci Maštale a v CHOPAV Východočeská křída.
Kontaminace zdroje veřejného vodovodu obce Bor
u Skutče, a sice vrtu PB-3, byla zjištěna v prosinci 1999, resp.
potvrzena počátkem ledna 2000 Okresní hygienickou stanicí
Chrudim v rámci pravidelného sledování vývoje kvality vody
ve vodovodních sítích. Do r. 1999 byly v tomto veřejném vodovodu sledovány pouze běžné ukazatele jakosti vody a kontaminace těkavými chlorovanými uhlovodíky (dále jen CLU)
zůstávala skryta. Zjištěná hodnota CLU činila 1 100 µg/l.

pro pitnou vodu (10 mikrogramů perchlorethylenu na 1 litr
vody), avšak inkrustované rozvody vodovodu stále uvolňovaly nasorbované CLU ve velkých koncentracích (cca 70 µg/l).
Následně bylo nutno veškeré kontaminované rozvodné řady
veřejného vodovodu vyměnit a po vybudování vodojemu se
připojit na vodovod Nové Hrady-Proseč.
Následovaly průzkumné práce, které vedly ke zjištění
původu a místa vzniku znečištění, jak je uvedeno výše.
Kromě plošného zasažení podzemních vod bylo zjištěno
i odvodňování kontaminovaných vod do Borského potoka.
Matematickým modelováním bylo potvrzeno riziko dalšího šíření kontaminace do řeky Novohradky a do podzemních
vod cenomanského souvrství v prostoru Vranice – Roudná –
Nové Hrady.

Původ kontaminace CLU
Zdrojem kontaminace byly kaly CLU z místních průmyslových závodů, které byly uloženy bez jakéhokoliv zabezpečení v minulých desetiletích v prostoru tzv. Bukáčkova lomu
a dále čistá chemikálie – perchlorethylen, který byl vyléván
v prostoru točny tzv. Vobejdova lomu, cca 700m proti směru
proudění podzemní vody. Odtud došlo postupně k rozsáhlé
migraci kontaminantu v propustném prostředí po bázi kolektoru podzemní vody.
Efekt šíření CLU v horninovém prostředí propustných
cenomanských pískovců byl dále umocněn vybudováním
a zprovozněním nového vodárenského vrtu PB-3 v r. 1991,
čímž došlo k nasávání znečišťujících polutantů z větších vzdáleností a vedlo k totálnímu znehodnocení vodního zdroje.
Na lokalitě byl vyhlášen havarijní stav a bylo zajištěno
nouzové zásobení pitnou vodou v cisternách.

Průzkumné práce
Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. byla schopna ve velmi krátké době (do 5 dní) nainstalovat a zprovoznit
sanační technologii (stripovací kolonu se zemní akumulací
a čerpací technikou), což spolu s dobrou znalostí místního terénu rozhodlo o výběru uchazeče pro tuto zakázku.
Voda na výstupu ze stripovací kolony již splňovala limit
24

Na základě těchto informací zařadila ČIŽP OI Hradec
Králové problematiku zajištění odstranění této staré ekologické zátěže mezi nejvyšší priority v královéhradecké oblasti.
Provedeným průzkumem byla zjištěna znečištěná plocha
cca 870 000 m2, t. j. 0,87 km2, s maximální zjištěnou kontaminací v ohnisku znečištění 191 000 µg/l, z toho perchlorethylenu 180 500 µg/l.

Realizace sanačních prací
V r. 2002 byly zahájeny sanační práce.
V rámci sanačních prací bylo nutné rozdělit kontaminační
mrak CLU v saturované zóně a přerušit dotaci prostoru současného rozvlečení kontaminace, tj. prostoru za Vobejdovým
lomem.
Z tohoto důvodu bylo od 26.11.2002 prováděno trvalé sanační čerpání na bocích Bukáčkova a Vobejdova lomu a na
linii za Bukáčkovým a Vobejdovým lomem se současným
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Z vodohospodárskej praxe
vytvořením hydraulické bariéry a čištěním kontaminovaných
vod.
Technologie čištění kontaminovaných vod spočívala ve
vystripování CLU ve stripovacích kolonách a záchytu uvolněných CLU ve filtrech s aktivním uhlím.
Vyčištěná voda byla za účelem proplachu kontaminovaných hornin a následného zvýšení sanačního efektu částečně
zasakována v ohnisku znečištění, a sice ve dvou liniích na
točně Vobejdova lomu a dále prostřednictvím zasakovacího
vrtu před hydraulickou clonou.
Tímto byly vytvořeny podmínky pro:
a) účinnou sanaci podzemních vod v ohnisku znečištění,
b) postupné dočištění sekundárně zasaženého prostoru.
Jako druhý důležitý sanační krok bylo v r. 2003 provedeno dílčí odtěžení v Bukáčkově lomu s odvodněním uvedeného
prostoru sanačním drénem. Následně bylo zprovozněno 8 ks
ventingových stanic za účelem odsávání a čištění kontaminovaného půdního vzduchu prostřednictvím vertikálních a horizontálních vrtů v celkovém počtu 93 kusů . Sanační čerpání bylo
intenzifikováno technologií airspargingu. Nadále byl provozován řízený systém zasakování a zatláčení vyčištěných vod.

Vyhodnocení sanačních prací
Kolektor podzemní vody je v zájmovém území vázán na
cenomanské pískovce perucko-korycanského souvrství orlicko-žďárské faciální oblasti české křídové pánve. Mělký
kolektor je též z části vázán na kvartérní sedimenty a pásmo
přípovrchového rozpojení granitoidů poličského krystalinika.
Vzhledem k poloze území znečištění na orografické rozvodnici je zájmová oblast dotována zejména infiltrací ze srážek.
Transport CLU se děje především na bázi pískovců, po
poloze jílovitých sedimentů uložených na podložních granodioritech.
Kontaminací byla zasažena poměrně rozsáhlá cenomanská zvodeň s průměrnou mocností saturované zóny mocností
cca 0,5 m (souvislá vrstva pískovce činila 10 – 12 m), s koe
ficientem filtrace Kf 5 . 10-5– 8,5 . 10-7. Kromě toho byly na
lokalitě zjištěny jasné indikace rozpukání pískovcového systému, které byly v zásadě tektonického původu. Charakter
puklin byl dále ovlivněn zvětrávacími procesy, svahovými
pohyby a v neposlední řadě i odstřely pískovce během předchozích lomařských prací.
Výše uvedená geologická stavba měla za důsledek mimořádně vysoké množství čerpané podzemní vody, což bylo
umocněno současným zasakováním přečištěných vod. Celkové denní čerpané množství na lokalitě činilo cca 80 – 180 m3/
den, což umožňovalo nadstandartní proplach saturované, ale
v místech elevace, vzniklé zásakem, i nesaturované zóny horninového prostředí, a vedlo k plynulému poklesu sumárních
koncentrací CLU v čerpané kontaminované podzemní vodě.
Čerpané množství vody z jednotlivých šachet sanačních
drénů, studní a vrtů (celkem 18 objektů) bylo pravidelně denně odečítáno s pomocí instalovaných vodoměrů a umožňovalo provádět bilanci odčerpaných CLU z jednotlivých čerpaných zdrojů. Tato informace byla objektivnější, než pouhé
sledování vývoje koncentrace CLU.
Sanační práce prováděla firma Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Náklady na sanační práce byly hrazeny z prostředků Okv o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9



resního úřadu Chrudim, z prostředků Krajského úřadu Pardubického kraje a z prostředků MŽP ČR.
Za celé období sanačních prací bylo k 31.12.2008 odtěženo a zlikvidováno:
– saturovaná zóna
862 kg CLU
– nesaturovaná zóna
21 491 kg CLU
– celkem
22 353 kg CLU
Celkově bylo odstraněno 88,14 % kontaminace CLU.
V průběhu sanačního zákroku v letech 2002 – 2008 došlo
k poklesu průměrných koncentračních hodnot CLU z 23 873
µg/l na 754 µg/l, což umožnilo nastartování atenuačních procesů, které bylo doloženo průběžným monitoringem lokality.
Na lokalitě zůstalo nekolizní zbytkové znečištění ve výši
3 007 kg (z toho v nesaturované zóně 2 509 kg, v saturované
zóně 498 kg), které dle zpracovaného matematického modelu
bude snižováno probíhajícími atenuačními procesy po dobu
cca 50 let.
Na základě prognózní simulace transportu CLU byly provedeny kalkulace drenáže kontaminantu do vodních toků.
Během simulací dochází ke drenáži CLU do Borského potoka, která vrcholí přibližně mezi 25-30 rokem od současnosti.
Maxima koncentrací CLU v Borském jsou odhadovány na
15 µg.l-1. Druhý výběžek kontaminace je odvodňován do levobřežního přítoku Borského potoka, kde jsou prognózovány koncentrace max. 40 µg.l-1, též s vrcholem v období 25 –
30 let od současnosti.
Vlastní sanační čerpání bylo na lokalitě ukončeno
22. 12. 2008, sanační práce celkově k 31. 12. 2008.
Stanovené sanační limity – 3 000 µg CLU/l pro ohnisko
znečištění a 800 µg CLU/l pro linii odtoku z prostoru hydraulické clony – jsou k datu ukončení sanace splněny.

Závěr
Dobrá propustnost cenomanských pískovců, značný hydraulický spád a výrazné plošné zvodnění při bázi cenomanského kolektoru umožnilo rozsáhlou migraci CLU v dané
lokalitě. Stejné hydrogeologické faktory, při vhodně naprojektovaném sanačním zásahu umožnily kontaminaci CLU
efektivně odstranit.
Závěrečná zpráva ze sanace byla zpracována v dubnu
2009. Dále bude probíhat pětiletý postsanační (následný) monitoring lokality ve čtvrtletních cyklech.
Tento příspěvek byl zveřejněn ve sborníku konference Sanační technologie XII. v Uherském Hradišti (19. –
21. 5. 2009).
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Nové projekty
na Výskumnom ústave vodného hospodárstva
Ing. VILIAM VIŠACKÝ, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave (ďalej len VÚVH) uskutočňuje komplexný vodohospodársky
výskum. Svojimi hlavnými činnosťami pozitívne ovplyvňuje
oblasť životného prostredia z pohľadu legislatívy, posudzovaním technológií, technických riešení a metód manažmentu v oblasti vodného hospodárstva. V súčasnosti sa začínajú
na VÚVH riešiť dva významné výskumné projekty. Jeden je
zameraný na bezpečnosť dodávky pitnej vody a prispeje ku
skvalitneniu vodohospodárskej infraštruktúry, zatiaľ čo druhý je zameraný na manažment odpadov pre plavbu na Dunaji
a jeho realizácia pomôže skvalitniť podmienky lodnej dopravy po vodnom toku.

Bezpečnosť dodávky pitnej vody

Projekt „Bezpečnosť dodávky pitnej vody“ je založený
na presadzovaní nového manažérskeho prístupu pri zabezpečovaní kvality pitnej vody a jej spoľahlivého dodávania spotrebiteľom. Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného
mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt trvá tri roky
a na riešení sa okrem VÚVH podieľa aj Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. v Banskej Bystrici.
Projekt implementuje nový, holistický prístup k celému
vodárenskému systému – od zberného územia zdroja vody až
po konečného spotrebiteľa na metóde hodnotenia rizík v celom vodárenskom systéme. Pre tento prístup používa Svetová
zdravotnícka organizácia v 3.vydaní Smerníc pre kvalitu pitnej vody (Guidelines for drinking water quality, 2004) pojem
Water Safety Plan (Plán bezpečnosti pitnej vody – ďalej len
PBPV). V materiáloch publikovaných Európskou komisiou
sa hovorí o prístupe založenom na hodnotení a riadení rizika.
Základom PBPV je vyhodnotenie a analýza rizík vodárenského systému z hľadiska bezpečnosti a kvality dodávok
pitnej vody pre konečného spotrebiteľa. Každý prvok vodovodného systému by sa v ňom mal charakterizovať z hľadiska
dopadov na kvalitu vody a faktorov, ktoré ju môžu ovplyvniť.
26

To predpokladá dôkladné poznanie charakteristík vodovodného systému a zhodnotenie, ktoré miesta môžu byť zdrojom
rizikových faktorov, ako a ktoré z týchto faktorov vytvárajú
riziko a ktoré procesy a postupy ovplyvňujú kvalitu pitnej
vody. Pri riadení niektorých vodárenských spoločností sa už
môžeme stretnúť s niektorými prvkami PBPV, väčšinou však
ide o nesystematický a nekomplexný prístup. S povinným
zavedením plánov bezpečnosti pitnej vody v spoločnostiach
dodávajúcich pitnú vodu sa uvažuje aj v rámci pripravovanej novelizácie smernice Rady 98/83/EC. Preto už v blízkej
budúcnosti (pravdepodobne v roku 2012) sa s touto problematikou budú musieť zaoberať aj slovenské vodárenské spoločnosti.
Základné rozdiely medzi „starým“ (existujúcim) a „novým“
(navrhovaným) systémom
„Starý systém“

„Nový systém“

Hodnotenie

hodnotenie konečného produktu (pitnej vody u spotrebiteľa)

hodnotenie rizík celého vodovodného systému

Monitoring

ex post monitoring

prevencia, systémy včasného varovania

Základným cieľom projektu „Bezpečnosť dodávky pitnej
vody“ je vytvoriť podmienky na zvýšenie úrovne a spoľahlivosti zásobovania pitnou vodou pomocou plánu bezpečnosti
pitnej vody v príslušnom vodárenskom systéme zásobovania
pitnou vodou.
Hlavným výstupom projektu bude vypracovanie všeobecného – rámcového PBPV, ktorý bude slúžiť ako usmernenie
vodárenským spoločnostiam pri aplikácii princípu hodnotenia
a manažmentu rizík a jeho implementácia na konkrétne podmienky. Tento výstup bude podporený výstupmi jednotlivých
etapových úloh, ktoré sú zamerané na čiastkové problematiky
PBPV a to hlavne:
– metodické pokyny pre analýzu rizík systému,
– metódy biologického a technologického auditu vodárenského systému,
– účinný spôsob komunikácie s verejnosťou.
V rámci projektu bude vykonaná verifikácia rámcového
PBPV jeho implementáciou formou pilotného projektu vo vybranej vodárenskej spoločnosti. V rámci realizácie pilotného
projektu sa nastaví zavedenie štandardov použiteľných aj pre
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iné vodárenské spoločnosti, zabezpečí sa realizácia pomoci
pri zvýšení kvality a spoľahlivosti zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou v rámci príslušného vodárenského systému.
V rámci projektu sa tiež vytvoria podmienky pre rozvoj
komunikácie a sprístupnenie informácií o kvalite dodávanej
pitnej vody zainteresovanej verejnosti. O získaných poznatkoch a navrhovaných postupoch bude už v priebehu riešenia projektu informovaná odborná verejnosť na seminároch
a workshopoch zameraných na prípravu a vypracovanie plánov bezpečnosti pitnej vody ako aj na ďalšie prvky manažmentu vodárenských systémov.
Hlavným cieľom projektu „Bezpečnosť dodávky pitnej
vody“ je vytvoriť podmienky na zvýšenie úrovne a spoľahlivosti zásobovania pitnou vodou pomocou plánu bezpečnosti
pitnej vody v príslušnom vodárenskom systéme zásobovania
pitnou vodou. Rozdelenie projektu na jednu riadiacu a štyri
vecné čiastkové úlohy zohľadňuje špecifický charakter jednotlivých oblastí riešenia. Vzhľadom na krátku dobu trvania
projektu sa vecné čiastkové úlohy projektu budú riešiť paralelne, pričom výstupy jednotlivých úloh, ktoré budú slúžiť
ako podkladový materiál pri vypracovaní rámcového PBPV.
Rámcový PBPV a jeho podporné materiály budú pilotne implementované vo vybranom vodovodnom systéme v správe
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Pri aplikácii vypracovaných metodických postupov (analýza
rizík, biologický a technologický audit) na vybraný vodárenský systém sa očakáva zavádzanie opatrení, ktoré vyplynú
z analýzy rizík a auditov a poskytovanie údajov o kvalite
vody i technickom a inom stave systému.
Výsledky projektu poskytnú vodárenským spoločnostiam
nástroj na komplexné riadenie vodárenského systému (od
zdroja vody po spotrebiteľa) a na ekonomicky efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kvality dodávanej pitnej vody a spoľahlivosti jej dodávky. Prínosy
projektu sa nepriamo ekonomicky prejavia na zlepšení kvality dodávanej pitnej vody a v konečnom dôsledku na zlepšení
zdravotného stavu dotknutých obyvateľov.

Wanda

Viac než 20 účastníkov z krajín, cez ktoré preteká Dunaj, sa stretlo 25. až 26. augusta vo Viedni na ustanovujúcom
stretnutí projektu WANDA, aby sa dohodli na spoločnej stratégii pre ich budúcu spoluprácu. WANDA je akronym pre medzinárodný projekt s názvom „Waste Management for Inland
Navigation on the Danube“, čo v preklade znamená „Manažment odpadov pre vnútrozemskú plavbu na Dunaji“
Projekt WANDA je riešený v rámci medzinárodného programu spolupráce Juhovýchodná Európa v priorite 2 – „Ochrana a zlepšovanie životného prostredia“ a bol schválený v júni
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2009. Projekt trvá tri roky a na riešení sa podiela deväť partnerov zo siedmych krajín (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko,
Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Srbsko) v nasledovnom
zložení:
• Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (SK)
• Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd (HU)
• National Association of Radio Distress-Signalling and
Info communications (HU)
• National Company The Administration of River Ports on
the Danube J.S.Co Girugiu (RO)
• Maritime Danube Ports Administration (RO)
• Executive Agency for Exploration and Maintenance of the
Danube River – Ruse (BG)
• Public Institution Port Authority Vukovar (HR)
• Directorate for inland waterways Plovput (SR)
• Via donau (AT)
Skladba partnerov zaručuje komplexné riešenie problematiky nielen na poli navigácie, infraštruktúry, služieb, ale aj
výskumu a vývoja. Konzorcium koordinuje rakúska spoločnosť Via donau, ktorá ako vedúci partner konzorcia riešiteľov
je zodpovedná za celkovú koordináciu projektu WANDA.
Projekt sa zameria na spoločný vývoj a implementáciu
ochranných opatrení k tomu, aby sa zabezpečil environmentálne bezpečný prístup k manažmentu všetkých odpadov
z lodí. Vnútrozemská plavba sa po úspešnej implementácii
projektu stane trvalo udržateľným spôsobom dopravy a zredukujú sa potenciálne riziká pre cenné ekosystémy tejto európskej rieky.
Cieľmi projektu WANDA je sústredená a vzorová implementáciu ochranných opatrení k zabezpečeniu trvalo udržateľného, environmentálne orientovaného a nadnárodného
koordinovaného prístupu k manažmentu odpadov pre vnútrozemskú plavbu na Dunaji. V cezhraničnej koordinácii bude
postupne zriadený systém manažmentu odpadov pre lode
pozdĺž celého toku Dunaja .
Ciele projektu sú v súlade s cieľmi Koncepcie rozvoja
vodnej dopravy Slovenskej republiky – aktualizácia 2003 aj
s obsahom zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 580/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000
Z. z., kde je zakotvená povinnosť evidovať odovzdávanie odpadov, čím je zabezpečená ochrana povrchových vôd.
Projekt zahŕňa tieto hlavné aktivity:
• V rámci projektu sa vytvorí národný koncept manažmentu odpadov z lodí, ktorý bude harmonizovať so spoločne
vyvinutým rámcovým konceptom nakladania s lodným
odpadom.
• Bude pripravená koordinovaná implementácia vybraných
pilotných akcií s ohľadom na zber a spracovanie nebezpečného a iného odpadu z lodí na rieke Dunaj
• Bude vypracovaný medzinárodný finančný model na princípoch: „znečisťovateľ platí“ a „prevencie znečisťovania
životného prostredia“ pre poplatky za služby systému pre
zber a spracovanie olejových a tukových odpadov lodí.
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Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
v roku 2008
Ing. LADISLAV ŠUSTER a kol.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Cieľom programu skúšok spôsobilosti (PSS) je zabezpečiť pravidelnú externú kontrolu a dosiahnuť porovnateľnosť výsledkov v jednotlivých laboratóriách.
Účasť v PSS umožňuje laboratóriám preukázať kvalitu svojej práce. Súčasne slúži k odhaleniu možného zdroja
chýb v používaných analytických postupoch laboratória.
Pri správne fungujúcej spätnej väzbe v systéme kvality následne umožňuje zlepšenie kvality ich práce a produkovaných výsledkov analýz.
NRL ako akreditovaný organizátor PSS sa pri organizácii a vyhodnocovaní jednotlivých kôl programu – medzilaboratórnych porovnávacích skúškach (MPS), riadi požiadavkami smernice ILAC G 13:2007 a noriem ISO/IEC
Guide 43:1996, STN ISO 5725:2000.
Od roku 2006 sme do PSS zaradili aj medzilaboratórne
porovnávanie odberu vzoriek pitnej a povrchovej vody.

Program skúšok spôsobilosti
Do PSS sú zaradené vzorky na analýzu pitných, povrchových a odpadových vôd v súlade s požiadavkami
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z.
a č. 296/2005 Z.z.
Ročný plán PSS spolu s prihláškami je účastníkom
zasielaný poštou a je dostupný aj na internetovej stránke
VUVH. V roku 2008 jednotlivé MPS boli organizované
v dvoch termínoch na jar (1. apríl /22. apríl) a v jeseni (23.
september/21. október). Účastníci si mohli vybrať skúšky
analýzy vody v 4 oblastiach pre 12 predmetov skúšok spôsobilosti alebo porovnávacích meraní.
Pre oblasť chemických analýz vody:
základný fyzikálno-chemický rozbor (ZPV/ZOV,
ZVU),
• špeciálna anorganická (ŠAA)
• organická analýza (ŠOA),
• rádiologický rozbor (RR)
Pre oblasť biologických rozborov vody:
• mikrobiológia (MBR),
• hydrobiológia (HBR),
• ekotoxikológia (ETS).
Pre tieto oblasti boli pripravené prírodné a modelové
vzorky pre tri druhy matríc: pitné, povrchové a odpadové
vody.
• MPS pre odbery vzoriek vody sa konali pre odber pitných a povrchových vôd (OPiV, OPoV).
•
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•

MPS pre porovnávanie absorbančných stupníc spektrofotometrov, kde bolo sledovaných celkom 6 vlnových dĺžok
pre viditeľnú a ultrafialovú oblasť spektra (ASS/VIS,
ASS/UV).
Do MPS zaraďujeme modelové vzorky pripravené
z CRM/RM, ak sú pre daný ukazovateľ dostupné. Ako prírodné vzorky sú distribuované vhodné podzemné/povrchové
vody. Kvalita vody z prírodných zdrojov je dlhodobo monitorovaná a overovaná pred ich odberom na MPS. V prípade
potreby sa tieto prírodné vzorky obohacujú prídavkom štandardu (prírodné obohatené vzorky). V pripravených vzorkách
je testovaná ich homogenita a stabilita. Na sledovanie sú určené hlavne ukazovatele, ktorých vlastnosti sa môžu v priebehu distribúcie meniť. Na obmedzenie falšovania zasielaných
výsledkov prípadne dohovorov medzi účastníkmi boli pre
niektoré ukazovatele vzorky pripravené v dvoch koncentráciách a adresne distribuované. O tejto skutočnosti sú účastníci
vopred informovaní.
Pri organizovaní MPS na VÚVH vykonávame nasledovné
činnosti:
• laboratóriám, ktoré sú v adresári VÚVH zasielame informácie – plán MPS, záväzné prihlášky, termíny MPS v oblasti chemických a biologických metód, ktoré organizuje
VÚVH. Patria sem laboratóriá vodárenských spoločností
(VS), výskumných ústavov (VÚ), slovenských vodohospodárskych podnikov (SVP), regionálnych ústavov verejného zdravotníctva (RÚVZ) a tiež laboratóriá privátne
alebo z organizácií iných rezortov (MRL).
• objednané vzorky si účastníci MPS preberajú v troch distribučných centrách: VÚVH Bratislava, SVP OZ Banská
Bystrica a VVS GR Košice,
• vzorkovnice na MPS zabezpečuje VÚVH. Pri MPS-Odber vzoriek používajú účastníci vlastné vzorkovnice aj
odberové zariadenia.
Podrobné pokyny, rozborové listy a potrebné informácie
k jednotlivým MPS dostavajú prihlásení účastníci pri preberaní vzoriek. Tieto materiály sú účastníkom dostupné aj na
webovej stránke VÚVH. Rozborové listy sú uvedené aj v tzv.
editovateľnej forme, ktorá umožňuje účastníkom vkladať príslušné údaje v počítači.

Zhodnotenie MPS
Celková účasť na porovnávacích skúškach za rok 2008
bola 462 (jar) a 251 (jeseň) hydroanalytických laboratórií zo
Slovenska. Prehľad počtu účastníkov MPS-2008 je uvedený
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9
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Obr. 1 Počet účastníkov MPS v roku 2008
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Obr. 2 Percentuálne zastúpenie účastníkov v jednotlivých MPS

na obr. 1. Z obrázku je zrejmé že MPS pre rádiologický rozbor, oblasť odberov a ASS sa organizuje iba raz v roku. Sem
môžme zaradiť aj MPS pre ŠOA, HBR a ETS lebo na jar a jeseň sú na analyzované iné ukazovatele. Najväčší záujem je
o základný fyzikálno-chemický rozbor vôd a stanovenie kovov. Účasť v týchto MPS predstavuje až 60 % celkového počtu účastníkov – obr. 2. V posledných rokoch zaznamenávame
mierny pokles počtu účastníkov najmä pre MPS-ZFCHR.
Prejavuje sa tu vplyv reorganizácií VS a kumulácia činnosti
v laboratóriách. Účasť v jesenných MPS je pravidelne o 20
až 30 % nižšia ako na jar. Na jar bola účasť o 9 % a na jeseň
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o 19 % nižšia ako v roku 2007. Najväčší pokles záujmu bol
pri MPS-MBR až o 75 %.
MPS sú prístupné pre všetky analytické laboratóriá na Slovensku, ktoré sa zaoberajú odberom a analýzou vody. Účastníkmi MPS sú laboratóriá z rezortu MŽP SR (VÚ, SVP), MZ
SR (RÚVZ) vodárenských spoločnosti (VS) a z iných rezortov
alebo privátne laboratóriá (MRL). Účasť v MPS je dobrovoľná
a anonymná. Zastúpenie účastníkov v MPS je na obr. 3.
Celkový počet stanovovaných ukazovateľov v roku 2008
bol na jar 144 a na jeseň 97. Prehľad počtu ukazovateľov pre
jednotlivé predmety MPS je na obr. 4.
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V tab. 1 sú uvedené použité kritériá na hodnotenie vyhovujúcich výsledkov a na určenie intervalu od prijatej referenčnej hodnoty. Vyššie hodnoty kritérií sa používajú ojedinele
v závislosti od koncentračného rozsahu a náročnosti metódy
stanovenia.
Účastníkovi MPS je pred hodnotením výsledkov pridelený identifikačný kód, náhodne generované číslo, ktoré sa
mení pri jednotlivých MPS. Na základe prijatých kritérií sú
hodnotené výsledky pre jeden ukazovateľ a všetky laboratóriá. Výsledky sú uvádzané v štatistických tabuľkách a v gra-

Tab. 1 Kritériá v MPS-2008 podľa oblasti
MPS
jar 2008
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ŠAA
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ŠOA
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2 sR
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Obr. 3 Percentuálne zastúpenie účastníkov podľa organizácií
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Obr. 5 Dosiahnutá úspešnosť MPS roku 2008

fických výstupoch vo forme z-skóre a líniových diagramov
pod identifikačnými kódmi.
Laboratórium preukazuje a deklaruje kvalitu svojich výsledkov aj mierou spoľahlivosti výsledkov, t.j. neistotou merania. Znalosť neistoty výsledku merania vyžaduje norma
STN EN ISO/IEC 17025:2005. Podľa tejto normy musia skúšobné laboratóriá mať a používať postupy pre odhad neistoty.
Z uvedeného dôvodu požadujeme od účastníkov, pre oblasť
chemických rozborov, uvádzať spolu s výsledkami aj rozšírene neistoty merania. Uvádzanie neistôt sa pomaly zlepšuje, ale nie dostatočne. Táto požiadavka spôsobuje problémy
najmä účastníkom MPS-ZCHR. Pri MPS-ZPV-4/2008 napr.
až 40 % účastníkov neuviedlo z rôznych dôvodov požadované neistoty. Problém deklarovať neistotu výsledku merania
majú najmä laboratóriá z VS (58 % účastníkov) a MRL (36 %
účastníkov).
Rozsah zaslaných neistôt pre jednotlivé ukazovatele bol
pomerne široký. Zo zaslaných neistôt je zrejme že mnohým
účastníkom ich stanovenie spôsobuje problémy. Nie všetky
uvádzané hodnoty neistôt sú reálne ako napríklad relatívne
hodnoty neistôt v 0,1 % pre referenčnú hodnotu ukazovateľov
nad 100 mg/l.
Celková dosiahnutá úspešnosť je vysoká. Na jar bola
87 % a na jeseň 85 %. Prehľad úspešnosti pre jednotlivé oblasti v roku 2008 je na obr. 5
V záverečnej správe sú výsledky hodnotené aj z hľadiska
použitých metód, ak danú metódu použili aspoň traja účastníci. Metódy sa hodnotia na základe kódov metód uvedených
v rozborových listoch. V tabuľke je uvedený počet účastníkov, ktorí použili danú metódu, priemerná hodnota výsledkov, smerodajná odchýlka a úspešnosť účastníkov s danou
metódou.
Účastníci MPS získavajú okrem záverečnej správy aj
osvedčenie o správnosti výsledkov dosiahnutých v MPS pre
ukazovatele, v ktorých boli úspešní. V prílohe osvedčenia sú
uvedené jeho výsledky, hodnoty z-skóre, relatívnej chyby,
použité kritérium a hodnoty štandardných odchýlok pre daný
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ukazovateľ. Pri MPS-Odbery vody získavajú aj Osvedčenia
o účasti s menami členov odberovej skupiny.
NRL umožňuje účastníkom MPS vyjadriť svoje pripomienky a návrhy k MPS v rozborových listoch pri každej
MPS. V záverečnej správe predmetnej MPS sú uvedené odpovede alebo komentár k daným pripomienkam.
Napriek uvádzaniu zásad k preberaniu vzoriek a zasielaniu
výsledkov MPS v ponuke MPS sa pravidelne opakujú niektoré nedostatky zo strany účastníkov. Najčastejšie sa jedná o:
• preberanie vzoriek nekompetentnými pracovníkmi,
• neskontrolovanie prevzatých vzoriek,
• nedodržanie doby prevzatia vzoriek,
• prevzatie vzoriek pre iného účastníka bez splnomocnenia,
• nezaslanie výsledkov v termíne,
• neuvádzanie požadovaných relevantných údajov – čísla
vzorkovníc, dátum spracovania, kód metódy, neistoty, zasielanie viacerých výsledkov,
• nesprávne zaradenie použitej metódy.

Záver
Účasť laboratórií v MPS je jedným z prvkov vonkajšieho kontrolného systému kvality. Dáva možnosť účastníkom
preukázať svoje schopnosti Osvedčením z MPS aj navonok.
Laboratóriá majú možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami iných laboratórií a zistiť prípadnú systematickú chybu
stanovenia. MPS im tiež umožňuje porovnanie ich metódy
stanovenia s inými metódami používanými pre daný ukazovateľ. Toto porovnanie ale nie je vždy objektívne, lebo nie je
len odrazom vhodnosti použitej metódy, ale zahŕňa aj schopnosť zúčastnených laboratórií zvládnuť danú metódu.
Literatúra
Záverečné správy z MPS-04/2008, MPS-09/2008 a MPS-10/2008
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Konferencia v južnom Francúzsku s podtitulom
„Voda a jej využite“
Ing. ANTON BALÁŽ
SVP, š. p., OZ Košice, Správa Povodia Dunajca a Popradu, Poprad

Na základe pozvania vedenia VÚC Prešov a generálnej
rady (GR) deparmentu Horné Pyreneje som sa zúčastnil zaujímavej konferencie na juhu Francúzska, ktorá súvisela s vodou.
Bola to už 10. konferencia o slovensko-francúzskej decentralizovanej spolupráci, ktorá sa konala v dňoch 11. – 12.
júna 2009 v malebnom podhorskom mestečku Saint LarySoulan. Je potrebné spomenúť, že všetky náklady s organizovaním konferencie (vrátane dopravy, ubytovania a stravy
účastníkov) hradila francúzska strana.
Slovenskí účastníci, ktorých viedol predseda Prešovského
samosprávneho kraja p. Peter Chudík, boli z rôznych oblastí – od zástupcov štátnej správy, samosprávy, veľvyslanectva
SR, až po akademických pracovníkov. Rovnako i francúzski
účastníci mali podobné zloženie.
Za veľvyslanectvo SR vo Francúzsku sa zúčastnil konferencie i pán veľvyslanec J.E. pán Ján Kuderjavý. Rovnako
i veľvyslanec FR na Slovensku J.E. pán Henry Cuny, ktorý
bol prítomný počas celého stretnutia.
Konferencia, po slávnostnom otvorení prezidentkou GR
departmentu Horné Pyreneje a členkou Senátu Francúzskej
republiky p. Josette Durricu, pokračovala diskusiou okolo
okrúhleho stola na tému „Voda, životné prostredie a ekonomika, vklad pre Európu“. Po diskusii sa rokovanie prenieslo
do troch workshopov s tematickými okruhmi:
1. Ako zlepšiť riadenie vodných zdrojov, ktorý sa venoval
téme „Modely manažmentu vodných zdrojov“ a „Integrovaný manažment vodných zdrojov“;
2. Voda a jej hospodársky význam, zaoberajúci sa „Zdieľa-

ním vodných zdrojov“ a „Cestovným ruchom a kúpeľníctvom“;
3. Výskum a univerzitná spolupráca.
V prvom workshope som vystúpil s prezentáciou „Správa
vodných tokov v podtatranskej oblasti a protipovodňové
opatrenia“, ktorú som spracoval spoločne s kolegom Mgr.
Pavlanským. S prezentáciou „Protipovodňové opatrenia
v bratislavskom kraji pre rieku Dunaj“ vystúpil Ing. Peter
Minárik z OZ Bratislava.
Po zaujímavých odborných prednáškach bol pripravený
pestrý sprievodný program. Pozoruhodná bola najmä prehliadka systému vodných nádrží Neste na rieke St. Lary.
Tento systém spolu s kanálom Neste, ktorý bol postavený
v minulom storočí, využívajúc vody pritekajúce z Pyreney,
zabezpečuje dotáciu vody pre riečnu sieť v prípade sucha pre
potreby zavlažovania veľkých plôch na pestovanie hlavne
kukurice. Zaujímavý bol i výstup na najvyššie položené observatórium, ktoré je na štíte Pic de Midi Bigorre (2 877 m n.
m.), ako i návšteva mestečka Lourdes, či prechod horským
priesmykom Col du Tourmalet (kadiaľ vedie i najťažšia časť
cyklistických pretekov Tour de France), ale i vystúpenia folklórnych súborov z Francúzska i Slovenska, ktoré dotvárali
spoločenskú stránku konferencie.
Dvojdňová konferencia, ktorá sa zaoberala vodou, priniesla veľa podnetov. Pre nás – vodohospodárov – i zaujímavý
pohľad na riadenie vodného hospodárstva na juhu Francúzska, ktoré je na dobrej úrovni.
Správa tokov vo Francúzsku je rozdelená na 6 verejnoštátnych povodí, s vlastným financovaním a samostatnými

Kanál de la Neste
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Rieka Ganes v meste Lourdes

rozhodovacími a správnymi právomocami, s výnimkou strategických investícií štátu. Financovanie činností povodí, ktoré sú podobné našim, pozostáva z príjmu za dodávku pitnej
vody, vody na zavlažovanie a priemysel. Ďalší príjem plynie
zo združení, využívajúcich vodu pre turizmus a šport, ktorých
podielnikom je aj povodie.
Rozhodovacie a správne orgány každého povodia sa skladajú z:
– vodného parlamentu (je volený na 6 rokov a skladá sa zo
zástupcov odberateľov vody a zástupcov štátu, tvoriacich
1/5 z celkového počtu členov), ktorý sa zaoberá stratégiou
povodia;
– vodnej agentúry (ktorá má poradný zbor a pracovné komisie) zaoberajúcej sa financovaním činnosti daného povodia;
– miestnych organizácii (spravujúcich čiastkové povodia

podobné našim správam), ktoré sa bezprostredne zaoberajú činnosťou, ako napr. kontrolou kvality vody, čistotou
a jej dodávkou, údržbou tokov, protipovodňovou ochranou, atď.
Pre porovnanie aspoň príklad rozlohy povodia riek Adour
– Garonne, ktoré sme navštívili: dĺžka spravovaných tokov
120,0 tis. km; hustota riečnej siete cca 1 km tokov na 1 km2;
plocha povodia 118,0 tis. km2 (1/5 plochy Francúzska); počet
obyvateľov na spravovanom území 7,0 mil. (1/9 obyvateľov
Francúzska).
Trochu sme im závideli ich dôležité postavenie a vážnosť,
ktorú v spoločnosti majú počas celého roka a nielen pri povodňových situáciách, ako i kontinuálny spôsob financovania
ich činnosti. Verím, že naša aktívna účasť bola prínosom konferencie a reprezentácia nášho Slovenského vodohospodárskeho podniku bola pozitívna.

ELSEWA s.r.o. v spolupráci s partnermi
organizuje konferenciu:

Vodovody, kanalizácie, odpady – Malé vodné diela –
Alternatívne zdroje energie
30. november – 2. december 2009
hotel Forton, Stará Lesná vo Vysokých Tatrách
•
•
•
•

Tematické okruhy:
Rozvoj vodovodov a kanalizácií – úlohy vodného hospodárstva (projektovanie výstavba, prevádzka)
Aktuálne vodohospodárske problémy – požiadavka komunikácie
Integrovaný manažment – povodne, vplyv na životné prostredie
Alternatívne zdroje energie (vodná, veterná, slnečná a biomasa) – význam a vplyv vodného hospodárstva v energetike
Bližšie informácie:
Eva Homzová, ELSEWA, s.r.o. Košice, Ružová č. 33, 040 11 Košice
tel./fax: +421 55 6420 838, e-mail: elsewa@netkosice.sk
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Zo života organizácií

Zasadanie
Slovenského národného komitétu IWA
Ing. Ivana Mahríková
SNK IWA Bratislava

Dňa 30. 6. 2009 sa uskutočnilo v Rajeckých Tepliciach
zasadanie SNK IWA. Zišla sa na ňom nadpolovičná väčšina členskej základne. Schôdzu otvoril a viedol podpredseda
národného komitétu Ing. Dušan Čerešňák. V úvode prítomní
schválili program zasadania, podľa ktorého prebiehalo rokovanie. Predseda SNK IWA prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. predniesol správu o činnosti organizácie za rok 2008, predseda
revíznej komisie Ing. Ján Vavro, uviedol správu o revízii činnosti a hospodárenia komitétu.
Predseda SNK IWA oboznámil prítomných s plánom práce na rok 2009 a informoval o pripravovaných aktivitách organizácie v nadchádzajúcom období.
V diskusií odznelo veľa podnetných návrhov týkajúcich
sa smerovania SNK IWA. Je potrebné zaktivizovať členskú
základňu tak, aby sa zapájala do činnosti komitétu vo väčšom
počte. Zároveň je treba zvýšiť informovanosť jednotlivých
členov organizácie, ale aj ostatnej verejnosti prostredníctvom
časopisov, médií, webových stránok. Aby naša činnosť nebola vyvíjaná len pre úzky okruh ľudí, ale oslovila všetkých,
ktorí pracujú v oblasti vodného hospodárstva.
Po dlhej a plodnej diskusii zasadanie schválilo správu
o činnosti SNK IWA a správu revíznej komisie za rok 2008,
plán práce a rozpočet na rok 2009.
Rok 2009 bol rokom volieb do orgánov SNK IWA. Volilo
sa nové predsedníctvo a revízna komisia. Pre zlepšenie činnosti organizácie sa zasadanie uznieslo rozšíriť počet členov
predsedníctva a revíznej komisie SNK IWA. Zvolené predsedníctvo bude pracovať v novom štvorročnom funkčnom
období v nasledovnom zložení:
Predseda:
Podpredseda:
Hospodár:
Sekretár:
Členovia:

prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Ing. Dušan Čerešňák
RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Ing. Ivana Mahríková
Ing. Pavol Hucko,PhD.
Ing. Marián Martinček
Ing. Jozef Polomský
Ing. Vlastimil Rybár
Zloženie revíznej komisie:
Predseda:
Ing. Ján Vavro
Členovia:
Ing. Michal Kačmár
Ing. Martin Mikita, PhD.
Ing. Peter Majzel
Novým členom orgánov SNK IWA prajeme veľa úspechov v práci a širokú aktívnu členskú základňu.
Po schválení návrhu uznesení Ing. Dušan Čerešnák ukončil zasadanie a otvoril voľnú diskusiu, v rámci ktorej vystúpil
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Diskusia na zasadnutí SNK IWA

zástupca firmy Biocos – prezentoval nové vysoko efektívne
technologické postupy pri čistení odpadových vôd s použitím
cyklicky prevádzkovaných sedimentačno – cirkulačných nádrží.

VODA 2009
Dňa 1. 7. 2009 SNK IWA usporiadal prvý ročník vedeckoodbornej konferencie VODA 2009.
Témou konferencie bolo Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Konferencia bola pripravovaná práve pre prevádzkovateľov verejných vodovodov a kanalizácií. Odzneli na nej
prednášky viacerých zástupcov vodárenských spoločností zo
Slovenska a Česka. Účastníci si mohli porovnať svoje prevádzkové skúsenosti s prevádzkovateľmi iných organizácií,
prediskutovať aktuálne problémy, načerpať námety. Okrem
prednášok z praxe odznel príspevok zameraný na legislatívu
týkajúcu sa návrhu a prevádzkovania verejných vodovodov
a verejných kanalizácií.
Diskusia medzi účastníkmi konferencie prebiehala ešte
dlho po odznení jednotlivých príspevkov, čo nasvedčovalo
tomu, že téma prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií je v súčasnosti vysoko aktuálna a je potrebné sa ňou
zaberať na verejných fórach.
Predsedníctvo SNK IWA už teraz pozýva svojich členov
a odbornú verejnosť na druhý ročník konferencie VODA, ktorý sa uskutoční na jar roku 2010.
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 9 - 1 0 / 2 0 0 9

Predpisy, normy

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. ALENA KOZÁKOVÁ
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Vo Vestníku ÚNMS SR 5/2009 vyšli v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN 902: 2009 Chemikálie používané pri úprave vody
na pitnú vodu. Peroxid vodíka (75 8402)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 902: 2001 Chemikálie používané pri úprave vody
na pitnú vodu. Peroxid vodíka (75 8402)
STN EN 939: 2009 Chemikálie používané pri úprave vody
na pitnú vodu. Kyselina chlorovodíková (75 8405)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 939: 2001 Chemikálie používané pri úprave vody
na pitnú vodu. Kyselina chlorovodíková (75 8405)
STN EN 12671: 2009 Chemikálie používané pri úprave vody
na pitnú vodu. Oxid chloričitý generovaný in situ (75 8407)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12671: 2001 Chemikálie používané pri úprave vody
na pitnú vodu. Oxid chloričitý generovaný in situ (75 8407)

Vo Vestníku ÚNMS SR 7/2009 vyšli v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:
Zmena 1: 2009 k STN 75 7711: 2000 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu
Zmena 1: 2009 k STN 75 7712: 2000 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu
STN EN ISO 21427-2: 2009 Kvalita vody. Hodnotenie genotoxicity meraním indukcie mikronukleónov. Časť 2: Metóda
zmiešanej populácie s použitím bunkovej línie V79 (75 7726)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
STN EN ISO 22032: 2009 Kvalita vody. Stanovenie vybraných polybrómovaných difenyléterov v sedimentoch a splaškových kaloch. Metóda používajúca extrakciu a plynovú chromatografiu/hmotnostnú spektrometriu (75 7922)
– norma bola vyhlásená na priame používanie v origináli
STN EN 12876: 2009 Chemikálie používané pri úprave
vody na pitnú vodu. Kyslík (75 8414)
– jej vydaním sa ruší:
STN EN 12876: 2002 Chemikálie používané pri úprave vody
na pitnú vodu. Kyslík (75 8414)

Bude vás zaujímať
V snahe zlepšiť tok informácii pre čitateľov Vodohospodárskeho spravodajcu, redakčná rada sa rozhodla vytvoriť
nepravidelnú rubriku, kde sa budú môcť čitatelia dozvedieť informácie o nových výrobkoch, ponukách spolupráce,
resp. zaujímavé ponuky práce najmä v zahraničí.
Práca v zahraničí. Ide o prácu v Ghane – široká paleta aj inžinierskych činností.
Kontakt: michealonieldeath@gmail.com – poslať životopis, ktorý obsahuje: meno, číslo platného pasu, práca, o ktorú
je záujem, štátna príslušnosť. Mr. Michal Schubert, Recruitmant Manager For Emap Construction. Adresa v Londýne: Emap
Constructin and Engineering Limited, Greates London Hause, Hampstead Road, London, NW17EJ UK. Ďalšie informácie:
emaoconstructionltd@worker.com
Ponuka spolupráce. Na prezentačnej akcii v Bratislave sa predstavili spoločnosti zo Saska, niektoré aj z oblasti vodného
hospodárstva. Šlo o spoluprácu aj výrobu. B.P.S. Engineering GmbH, technológia úpravy vody a odpadu. Lehmann Maschinenbau GmbH, bioplynové stanice. Watas Wärmetauscher Sachsen GmbH, Kogeneračné jednotky, tepelné čerpadlá vzduch–
voda. Bližšie informácie Vám poskytne Katarina Getlik z DSIHK (Deutsche – Slowakische Industrie und Handelskammer)
– getlik@dsihk.sk
(-jl-)
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Naši jubilanti

K 75. narodeninám
Ing. Jozefa Miloslava Smreka

Rodák z Podolínca, maturant kežmarského gymnázia
sa v roku 1952 upísal vodárskemu „remeslu“ na vtedy ešte
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a zostal
verným vodárom až doteraz. Dňa 29. júla tohto roku dovŕšil trištvrte storočia života a je stále plný životnej energie
a elánu. Jeho záujem o vodné hospodárstvo nepoklesol ani
v tomto dôchodkovom veku.
Pokiaľ ide o jeho odborné curriculum vitae, nie je možné v rámci spomienok pri príležitosti jeho životného jubilea úplne obsiahnuť to, čo vykonal pre vodu a vodné hospodárstvo. V rokoch 1957–1962 pracoval ako projektant
zdravotne–vodohospodárskych stavieb v štátnom projektovom ústave Lignoprojekt. Potom bol 4 roky investičným
referentom stavieb verejných vodovodov a kanalizácií na
Krajskom vodohospodárskom rozvojovom a investičnom
stredisku v Bratislave (KVRIS), okrem iných na takých
významných stavbách ako Jablonica - Senica, skupinový
vodovod, Senica, kanalizácia a ČOV, Nové Zámky verejný
vodovod, kanalizácia a ČOV, Prívod vody Selec – Trenčín,
Prívod vody Dobrá – Trenčín, Trenčín, pravobrežná kanalizácia a ČOV, Karlova Ves, vodovod a kanalizácia, atď.
Po zániku KVRIS od roku 1966 do roku 1979 zastával funkciu technicko-výrobného námestníka podnikového
riaditeľa KOVAK, neskôr ZsVAK. V tomto období sa zrealizoval Ponitriansky skupinový vodovod, náhradný vodný
zdroj v lokalite Hamuliakovo – Kalinkovo za havarovaný
II. vodný zdroj pre Bratislavu, Vodný zdroj Jelka, významný tým, že dokázal zabezpečiť v požadovanom čase, množstve a kvalite pitnú vodu pre sídlisko Klokočina v Nitre.
Náš jubilant po rokoch zmenil námestnícku funkciu za
funkciu hlavného inšpektora Slovenskej vodohospodárskej
inšpekcie (r. 1979 až 1990). V októbri 1990 bol vládou SR
vymenovaný do funkcie podpredsedu, námestníka ministra – predsedu SKŽP pre oblasť ochrany a racionálneho
využívania vôd, ochrany ovzdušia, nakladania s odpadmi
a štátnej správy pre životné prostredie. V novembri 1992
na základe vlastnej žiadosti odišiel do predčasného dôchodku a pôsobil ako súkromný podnikateľ v oblasti ochrany
a racionálneho využívania vôd a odpadového hospodárstva.
Okrem takejto bohatej a pestrej vodohospodárskej praxe vykonával mnoho iných funkcií a činností v ČSVTS.
Bol členom redakčných rád časopisov Vodohospodársky
spravodajca a Vodní hospodářství, členom Štátnej komisie pre štátne záverečné skúšky na SVŠT, členom Komisie
36

pre Štátny vodohospodársky plán a technicko-ekonomické
koncepcie rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku, členom Koordinačnej komisie pre hydrogeologický prieskum
Žitného ostrova a jedným z troch (popri prof. Danišovičovi a Ing. Šárnikovi) menovaných trvalých oponentov
výskumnej úlohy „Vplyv výstavby VD Gabčíkovo – Nagymaros na podzemné vody Žitného ostrova“.
Z poverenia federálneho ministra životného prostredia
ČSFR zastupoval v rokoch 1991-1992 ČSFR v komisii ES
v Bruseli pri koncipovaní zásad Environmentálneho projektu povodia Dunaja.
Za dosiahnuté pracovné výsledky dostal, okrem podnikových vyznamenaní, aj rezortné vyznamenanie „Budovateľ vodného hospodárstva“ štátne vyznamenanie „Za
vynikajúcu prácu“ a dostal aj „Zlatú medailu Rady vlády
SSR pre životné prostredie“.
Uvedená odborná činnosť Ing. Smreka nie je úplná, ani
nemôže byť. Bolo by potešiteľné, keby odborný potenciál
jubilanta ešte dlho vydržal a s dostatkom síl a energie mohol tak pôsobiť na ďalší, optimálny rozvoj vodného hospodárstva. Do ďalších rokov jeho zaslúženého, ale aktívneho
odpočinku mu prajeme predovšetkým dobré zdravie.
Ing. Tibor Elek
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HOSTINA S VODOU

VODA

Keď vyšiel z jaskýň
človek z hôr
hľadal vodu...
Hlavne aby
prišiel skôr
i bez návodu
k čistej rieke.

Každý živý tvor
na našej planéte
po chvíli končí...
Bez čistej vody ešte skôr
než ho nájdete
vdychovať zeleň hôr.
Voda ostáva
aby aj ďalší mohli žiť.

Tá ho sem-tam navštívila
zlosťou vĺn
inokedy osušila
kvapkou
tichých sĺz.

Kedysi zlatokopi
hľadali šťastie
v krajinách rozprávok
- vraj tam len rastie.

A vy, pradedovia
ste zavelili – Dosť!

Dnes, poklad drahší
ako diamanty
pod menom voda
netreba kopať.

Počkaj,
nedočkavý hosť,
kým pripravíme
plný stôl
na hostinu
verných priateľov...
Zmyjeme každý
vlastnú vinu
v rieke zabudnutia
a zmiznú vrásky.

Chráňme ju doma
- v doline, či na návrší
i vtedy keď len naprší.
Všetci.
Spolu so susedom
ja i ty.
Tak sa veď menia
ľudstva časy...

Potomkovia
našich detí nezahynú.
Už dnes im chutia
plody
pevnej lásky
človeka a vody.

Tešme sa,
že prispeli sme
do vzácnej
svetovej kasy
kvapkami vody
čo u nás pramenia
a potečú
pre zdravé národy.
(Zo zbierky básní Ing. Viliama Galla
Pravda zvíťazí v spoločnosti i v prírode, 2007)
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Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
•
•
•
•

Úvod
Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené
medzititulkami)
Závery
Literatúra

Formálna úprava všetkých príspevkov:
Textový editor Word. Okraj (horný, dolný, pravý,
ľavý): 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5.
Písmo: Times New Roman, 12 bodov.

Posielajte nám iba originálne práce. V prípade, že
Váš príspevok bol už uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, seminári, ap., uveďte to na
konci príspevku.
•
•
•
•

Čo musí byť súčasťou každého príspevku:
celé meno a titul autora (autorov)
presná adresa pracoviska, telefónne číslo,
e-mail
rodné číslo
číslo účtu (ak chcete zaslať honorár na bankový účet)

Štruktúra príspevku (odborného článku):
Názov – krátky a výstižný
Kľúčové slová
Anotácia
Názov, kľúčové slová a anotáciu (max. 10 riadkov)
dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku (v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
•
•
•

Používajte iba „hladký“ text – bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia,
ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
Obrázky (fotografie, grafy, schémy, tabuľky,
atď.) nevkladajte do textu, ale do samostatných
súborov. 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 v čiernobielom móde (nie farebne).
Všetky obrázky vždy označte (očíslujte) a popis k nim uveďte na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje
redakčná rada a v prípade potreby ich postupuje na
odborné lektorovanie.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť pri tvorbe časopisu. Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme
telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238, 0915 733 472
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Odborno-študijná cesta do Švédska a Fínska
(k článku na strane 13)
Účastníci
odborno-študijnej cesty

Továreň Flygt v Emmabode

Vodojem – vyhliadka na mesto Őrebro

ČOV Käppala
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Vážení čitatelia,

schyľuje sa k záveru roka 2009. Slovenské vodné hospodárstvo sa i v tomto roku nieslo v duchu plnenia úloh,
vyplývajúcich zo záväzkov Slovenska v oblasti budovania
vodárenskej infraštruktúry, ku ktorým sme sa zaviazali
v procese vstupu do Európskej únie. Prioritou je zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody prostredníctvom verejných vodovodov a odvádzania a čistenia odpadových vôd.
Ďalšími aktivitami vo vodnom hospodárstve bolo napĺňanie úloh súvisiacich s implementáciou Smernice 2000/60/
ES európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2000,
ktorá určuje rámec činnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, ktorej hlavným cieľom je dosiahnuť do roku
2015 „dobrý stav vôd“. V zmysle uvedených úloh sa veľmi intenzívne pracovalo na príprave Plánov manažmentu
povodí Slovenskej republiky. Základom novej vodnej politiky sa v Slovenskej republike stalo integrované riadenie
nakladania a ochrany vodných zdrojov v hydrologických
povodiach, tzv. integrovaný manažment.
Aj tento rok sa slovenskí vodohospodári stretli na
konferencii pri príležitosti Svetového dňa vody. V poradí
už XIV. konferencia pri tejto sa uskutočnila v Bratislave,
v prostredí Múzea národného umenia Danubiana, pod
názvom „Spoločné vody – spoločné príležitosti“. Organizovalo ju Ministerstvo životného prostredia SR a uskutočnila sa za prítomnosti ministra životného prostredia SR,
Jána Chrbeta a podpredsedu vlády SR, Dušana Čaploviča. Na slávnostnom zasadnutí boli ocenení vodohospodári, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj vodného
hospodárstva v okruhu svojej pôsobnosti.
V septembri (22. - 24. 9. 2009) sa konala v Trenčíne
Medzinárodná špecializovaná výstava AQUA 2009, v poradí už 16. ročník. Tradične sa tu udeľovali ceny vystavovateľom v súťaži o najlepší exponát pod názvom „Zlatá AQUA“ v dvoch kategóriách, a to o najlepší výrobok
a najlepšiu technológiu. Počas slávnostného otvorenia
bola už po piaty raz udelená Cena Milana Topoliho za
prínos vo vodnom hospodárstve. V roku 2009 bol ocenený
dpt. Viliam Šimko.
30. mája nás náhle opustil dlhoročný člen redakčnej
rady časopisu Vodohospodársky spravodajca, Ing. Juraj
Patay, ktorý sa mnoho rokov aktívne zúčastňoval jej práce. Hlboko sa nás to dotklo, no spomienka zostane v našich srdciach.
Na záver mi dovoľte krátke ohliadnutie sa za našou
redakčnou prácou. Ako ste sami zaregistrovali podľa
Akčného plánu vydavateľa časopisu ZZVH, vydali sme
6 dvojčísiel (vrátene tohto), a to najmä vďaka podpore,
ktorú sme dostali z MŽP SR.
Rád by som sa poďakoval členom redakčnej rady za
ich aktívne pôsobenie, autorom, bez ktorých by sme asi
ťažko boli schopní naplniť stránky nášho časopisu, zodpovednej redaktorke, Mgr. Tatiane Šimkovej, a tiež našim
inzerentom.
Na záver mi dovoľte za celú redakciu Vodohospodárskeho spravodajcu popriať Vám príjemné prežitie Vianoc a veľa pohody v rodinnom kruhu. V nastávajúcom
roku 2010 Vám želám veľa zdravia, pohodu a spokojnosť
v kruhu Vašich najbližších a na pracoviskách.
Ing. Pavel Hucko, CSc.
predseda redakčnej rady
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Voda v krajine

Priestor pre vodu v povodí rieky Bodrog
Mgr. Andrea Čimborová, PhD, RNDr. Eleonóra Bartková,
Ing. Vladimír Kundrát
GWP Slovensko, Bratislava

Pre zmiernenie následkov čoraz častejšie sa vyskytujúcich povodní v povodí rieky Bodrog, ktoré sa rozprestiera na
území Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, je potrebné vo všetkých týchto krajinách vytvoriť podmienky pre koordinovaný
strategický prístup pri riešení tejto problematiky. Global Water Partneship Slovensko (občianske združenie) v spolupráci
s príslušnými inštitúciami, ktoré majú pôsobnosti v tejto oblasti vyvíja aktivity, vytvarujúce podmienky pre obmedzenie
rizík z výskytu povodní a súčasne zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj regiónov z hľadiska ochrany biodiverzity a ich sociálno-ekonomického rozvoja vo všetkých cezhraničných oblastiach. Ide predovšetkým o vytvorenie „priestoru“ pre vodu
v spolupráci so správcami vodných tokov, orgánmi územného plánovania, obcami, mimovládnymi organizáciami (MVO),
poľnohospodármi ako aj ďalšími odbornými organizáciami a inštitúciami, zaoberajúcimi sa danou problematikou v jednotlivých krajinách.

Projekt „Priestor pre vodu
v povodí rieky Bodrog“
Projekt s týmto názvom predstavuje demonštračný projekt pre implementáciu regionálneho projektu „Integrovanie
funkcií mokradí a záplavových území do zdokonaleného cezhraničného manažmentu povodia rieky Tisa“, ktorý je koordinovaný Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja
a realizuje sa v rámci Rozvojového programu Organizácie
spojených národov (UNDP) a za finančnej podpory Globálneho environmentálneho fondu (GEF).
Hlavné ciele projektu:
1. Formulácia „Stratégie na zmiernenie dôsledkov povodní
v krajinách povodia rieky Bodrog“.
2. Zlepšenie podmienok pôvodných mokradí a inundačných území, postihnutých nevhodnými protipovodňovými a inými zásahmi v pilotných územiach v povodí rieky
Bodrog (Slovensko, Maďarsko, Ukrajina).
3. Uplatnenie výsledkov riešenia projektu na národnej úrovni, ako aj pre iné povodia v rámci medzinárodného povodia rieky Dunaj.

Stručná charakteristika povodia rieky Bodrog
Povodie Bodrogu patrí z hľadiska vodohospodárskych
úprav k najviac ovplyvneným povodiam v rámci Slovenska
a zároveň k najexponovanejším a najzložitejším v oblasti
ochrany pred povodňami najmä na Východoslovenskej nížine. Celková plocha povodia rieky Bodrog je 11 552 km2
a delí sa medzi štyri krajiny. Z tejto plochy sa 7 272 km2
nachádza na Slovensku, 4 225,7 km2 na Ukrajine a 54 km2
v Maďarsku (iba 0,3 km2 patrí Poľsku). Rieka Bodrog predstavuje komplikovaný riečny systém tvorený štyrmi hlavnými riekami – Latorica, Laborec, Uh, a Ondava. Na území
Slovenska nejestvuje skutočný prameň rieky nesúci názov
Bodrog.
Zložitý riečny systém rieky Bodrog je podmienený geologickými pomermi územia, ktoré viedli k vzniku vejárovité4

ho systému riek s približne rovnakou dĺžkou tokov v hornej
časti povodia rieky Bodrog (na Slovensku). Horné toky Laborca, Ondavy a Tople pretekajú flyšovo-ílovitými sedimentmi. V dôsledku danej geologickej stavby povodia týchto riek
horninové prostredie je značne nepriepustné, čo vytvára zlé
podmienky na infiltráciu prívalových zrážok. Tým dochádza
k vznikom povodňových situácií, ktoré sa prejavujú nárazovými odtokmi v riekach podobnej veľkosti v rovnakom čase,
bez ohľadu na to, či sú spôsobené dažďovými zrážkami alebo
topením snehu. Odtokové pomery v čase extrémnych hydrologických situácií sú podobné a prejavujú sa kulmináciou
prietokov na sútoku týchto riek

Povodňové situácie a ochrana pred povodňami
V posledných desaťročiach sa na území povodia rieky
Bodrog vyskytovali každoročne povodne s nepriaznivými
dopadmi na obyvateľstvo. Na Slovensku bola najvážnejšia
povodeň v roku 2004, nakoľko zasiahla 75 % plochy Východoslovenskej nížiny, čo si vyžiadalo aj evakuáciu obyvateľstva. V Maďarsku došlo k najhoršej povodni v roku 1999
v povodí rieky Bodrog, kedy v dôsledku povodňovej vlny
hladina vody v toku dosiahla 795 cm vo Felsőberecki a 738
cm v Sárospataku. Na Ukrajine bola najvýznamnejšia povodeň v roku 1998, spojená so zosuvmi pôdy a tokom bahna,
čo malo za následok 17 obetí na životoch. V roku 2001, kedy
došlo k pretrhnutiu niekoľkých hrádzí – 9 obetí na životoch.
Nepriaznivé účinky povodní spôsobujú nielen na straty na
životoch a poškodenie ľudského zdravia, ale aj poškodenie
životného prostredia, kultúrneho dedičstva a ekonomických
činností v regióne.
Legislatíva SR (zákon č. 666/2004 Z z.) definuje ochranu pred povodňami ako súbor technických a organizačných
opatrení orgánov štátnej správy a obcí, povodňových komisií, správcu vodohospodársky významných vodných tokov,
správcu drobných vodných tokov, vlastníkov a správcov vodných stavieb a iných právnických a fyzických osôb na predchádzanie vzniku povodne a na zmiernenie jej následkov.
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Obr. 1 Škody spôsobené povodňami na východnom Slovensku v rokoch 1997 – 2007

Úprava odtokových pomerov v území si vyžaduje nielen zlepšenie smerných, spádových a prietokových pomerov
korýt vodných tokov, ale aj plošné úpravy v povodiach a to
zvýšenie retencie povodia a obmedzenie alebo odstránenie
erózno – sedimentačných procesov. Zabezpečenie uvedených
úloh je možné dosiahnuť zadržiavaním zrážkovej vody a spomaľovaním jej odtoku, a to je možné docieliť intercepciou
zrážok vegetačným krytom a zvýšením infiltrácie a akumulácie vody v pôde a na jej povrchu.
V súčasnej dobe v súlade s koncepciou a stratégiou EÚ je
veľmi dôležitý proces spomalenia odtoku vody v krajine určovaním, príp. budovaním území určených na transformáciu
povodňovej vlny nad intravilánom obcí a následným prevedením objemu, ktorý je koryto v intraviláne kapacitne schopné
previesť. K riešeniu problému povodní nestačia len technické
opatrenia, ale nevyhnutná je aj spolupráca s obyvateľmi žijúcimi v povodí, orgánov štátnej správy, majiteľov a užívateľov
pozemkov a ďalších dotknutých subjektov.
Retenčný efekt vegetácie, pôdy, podložia a mokradí má
významný vplyv na zmierňovanie výskytu menších a stredných povodní. Každý z týchto prvkov je schopný uchovať
určitý objem vody po určitý čas. Vysoká prirodzená retenčná
kapacita tohto prostredia vyúsťuje do pomalého zvyšovania
vodných hladín v tokoch a teda aj do potláčania vzniku povodňovej vlny. Tiež umožňuje zachovanie alebo prispieva k obnove samočistiacej schopnosti vody.

Cezhraničná spolupráca
Cezhraničný prístup a integrácia otázok riadenia kvality
a kvantity vody založená na zásadách manažmentu povodia
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v zmysle požiadaviek RSV a novej smernice o povodňových
rizikách je jediným efektívnym riešením na zmiernenie dôsledkov povodní. Spolupráca v tejto oblasti bude tiež vykonávaná v súlade s poslaním a úlohami komisií pre hraničné
vody, ktoré boli zriadené na základe bilaterálnych vládnych
zmlúv pre riešenie vodohospodárskej problematiky hraničných vôd. Spoločné riadenia povodňových rizík v krajinách
povodia rieky Bodrog (Slovensko – Maďarsko – Ukrajina) je
možné len vytvorením dlhodobých partnerstiev na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni.
Prvým krokom k budovaniu partnerstiev a úzkej spolupráce je vypracovanie spoločnej „Stratégie na zmiernenie
dôsledkov povodní v krajinách povodia rieky Bodrog“ (ďalej Stratégia) a zároveň demonštračná realizácia praktických
a dlhodobo udržateľných riešení prevencie povodní. Ambíciou
projektu je vyhľadať a navrhnúť lokality v povodí Bodrogu,
ktoré by umožňovali využiť prírodné zdroje pre zmierňovanie nepriaznivých účinkov povodní. Pri nižších investičných
nákladoch by takýto prístup umožňoval vytvárať mokrade,
poldre alebo novozískané inundačné územia. Zväčšením
retenčných priestorov v celom povodí by sa mohlo dosiahnuť významné sploštenie povodňovej vlny. Pri predkladaní
takýchto návrhov budú využité doterajšie skúsenosti vodohospodárov, poľnohospodárov, samospráv, verejnej správy
a iných zložiek odbornej verejnosti. Súčasne budú využité aj
už doteraz vypracované odborné štúdie.
Okrem uvedených možností na riešenie prevencie pred
povodňami bude projekt testovať, či zmierňovanie následkov
povodní a protipovodňová ochrana založené na environmentálnych prístupoch povedú k zníženým finančným nárokom,
nakoľko protipovodňová ochrana by mala byť založená aj
5
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Obr. 2 Prehľadná situácia – odvodňovací systém kanálov

na analýzach ekonomických prínosov a nákladov, ale aj na
precíznej rovnováhe medzi zásadami prevencie a možnosťou
„žiť s povodňami.“

Formulácia stratégie
Všetky aktivity súvisiace s formuláciou „Stratégie“ sa
uskutočnia v spolupráci s Expertnou skupinou pre povodie
rieky Tisa ustanovenou v rámci aktivít Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja. Jej vytvorením bola vytvorená
platforma pre vypracovanie Plánu manažmentu tohto medzinárodného povodia v zmysle RSV, ktorého súčasťou je
aj Akčný plán pre ochranu pred povodňami. Stratégia bude
vychádzať z princípov integrovaného manažmentu vodných
zdrojov a krajiny s dôrazom na zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti prevencie, ochrany a pripravenosti na povodne s perspektívou dať „riekam viac priestoru“. Stratégia
bude zohľadňovať aj požiadavky RSV na dosahovanie environmentálnych cieľov (dobrý stav vodných útvarov) najmä z hľadiska eliminácie potenciálnych zdrojov znečistenia,
ktoré v prípade povodňovej situácie môžu mať negatívny
vplyv na stav vôd.
Stratégia bude okrem opatrení zameraných na prirodzené zadržanie vody v území príslušného povodia obsahovať aj
6

nevyhnutné technické riešenia. Bude tiež vychádzať zo základných princípov protipovodňovej ochrany, ktoré spočívajú
v prevencii, ochrane, pripravenosti pre riešenie povodňových
situácií na všetkých úrovniach, varovnom systéme ochrany
pred povodňami, atď. Hlavnú úlohu pri jej formulovaní budú
zohrávať správcovia vodných tokov v jednotlivých krajinách.
Na Slovensku ide predovšetkým o Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina, OZ Košice, ktorý je partnerom projektu Bodrog. Opatrenia sa zamerajú aj na návrhy pre vytvorenie
monitorovacej siete „ušitie na mieru“ pre potreby monitorovania navrhnutých opatrení v pilotných územiach povodia
rieky Bodrog.
Návrh Stratégie bude predložený na posúdenie a odsúhlasenie príslušným Komisiám pre hraničné vody.

Zlepšenie podmienok pôvodných mokradí –
pilotné územie v povodí rieky Bodrog
V rámci riešenia projektu bola navrhnutá na obnovu pôvodných mokradných biotopov na Slovensku lokalita v oblasti rybníkov Senné.
Podstatou riešenia je využitie existujúcej odvodňovacej
kanálovej sústavy na zadržanie povrchovej vody v uvedenom
území (obrázok 2). Riešenie spočíva v:
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•
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•

•

rekonštrukcii jestvujúceho stavidla na sútoku záchytného
kanála so Žiarovnickým potokom (obrázok 3).
rekonštrukcii jestvujúceho stavidla na kanále Cibavka
južne od rybníkov Senné (obrázok 4).
Navrhovaný zásah zníži riziko povodne znížením odtoku
vody do čerpacej stanice Stretávka a súčasne umožní zadržanie vody v určenej zátopovej oblasti. Investícia teda
povedie k zlepšeniu podmienok v zátopovej oblasti.
Zásah umožní zásobovanie minulých zátopových území
a mokradí vodou počas povodní, čím zlepší podmienky
prirodzených mokraďových biotopov.

Vytvorenie miestnych riadiacich orgánov
v rámci projektu
V záujme zainteresovania širokej verejnosti – občanov do
procesu súvisiaceho s prevenciou ochrany pred povodňami
a akceptácie navrhovaných oparení, je nevyhnutné zabezpečiť ich informovanosť. Preto sa projekt v procese prípravy
Stratégie zameriava aj na miestnu samosprávu. Zvýšením
povedomia obyvateľstva sa predpokladá zníženie rizika súvisiaceho s povodňami, ktoré môže byť spôsobené aj nevhodnými zásahmi do vodných tokov (ukladanie odpadov,
zmenšenie profilov priepustov, budovanie priečnych stavieb
a pod.). Zvýšením povedomia obyvateľstva v tejto oblasti by
mali vyplývať aj finančné prínosy v podobe minimalizácie
povodňových škôd. Keď sú si ľudia vedomí rizika, budú aj
vnímavejší na varovania ohľadne povodní, a „viac naklonení
chrániť seba samých a svoje majetky.“ Okrem toho je dôležité, aby občania pochopili navrhované opatrenia vyplývajúce
z minimalizácie rizika povodní a zníženia škôd, ktoré investície prinesú.
Za účelom zabezpečiť informovanie dotknutých subjektov s navrhnutým opatreniami v každom pilotnom území
bude založený miestny riadiaci výbor. Tento bude informovať jednotlivých užívateľov pôdy a iné dotknuté subjekty
o navrhovaných zmenách vodného režimu (poľnohospodári,
samospráva, rybárske zväzy, poľovnícke združenia). Úlohou
tohto výboru bude aj vyjadrovať sa k plánu manažovania

Obr. 3 Stavidlo na Okne

revitalizovaných oblastí. Dôležité bude tiež zabezpečiť aby
všetci, ktorých sa tieto aktivity dotknú porozumeli navrhnutým zámerom a súhlasili s ich uplatňovaním (regulácia vodnej hladiny, zabezpečenie postačujúceho zadržania zrážkovej
vody, odvádzanie komunálnej odpadovej vody a pod.).

Záver
Počas prípravných fáz projektu sa koordinačné stretnutia
vyvinuli do veľmi dobrej spolupráce cezhraničných partnerov
a intenzívnej komunikácie medzi nimi. Projekt využije tento
mechanizmus na zabezpečenie cezhraničnej integrácie národných aktivít. Všetky národné skúsenosti a prístupy použité na
dosiahnutie výsledkov projektu budú vzájomne komunikované a použité pri formulácii cezhraničnej Stratégie a pri príprave pilotných investícií.
Projekt „Miesto pre vodu v povodí rieky Bodrog“ sa začal
riešiť v apríli tohto roku a bude ukončený v septembri 2010.
Literatúra:
Správy SVP, správy projektu

Obr. 4 Stavidlo na Žiarovnickom potoku
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Modelovanie povodňových situácií v meste
Ing. Martin Mišík, PhD., Ing. Marián Kučera, Mgr. Marek Ando, PhD.
DHI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Príspevok je zameraný na dvojrozmerné (ďalej len 2D alebo jednorozmerné ďalej len 1D) hydrodynamické modelovanie zaplavovania urbanizovaného územia pri povodniach. Popísané sú dôležité detaily, ktoré rozsah a priebeh záplavy
v meste ovplyvňujú a vhodné spôsoby ich modelovania. Príspevok vychádza z výsledkov a praktických skúseností autorov
pri povodňovom modelovaní a mapovaní.

1 Úvod
Kľúčovým podkladom pre plnenie požiadaviek európskej
smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík je
správne definovanie rozsahu povodní s rôznou pravdepodobnosťou výskytu. Na korektné zistenie rozsahu inundačných
území a prípadne aj postupu záplavy pri povodni, slúži hydraulické modelovanie. Najčastejšie sa používajú hydrodynamické numerické simulácie. Pre povodňové modelovanie urbanizovaného územia je najvhodnejšie 2D hydrodynamické
modelovanie, prípadne integrované 1D / 2D modelovanie.
Integrované 1D / 2D modelovanie spočíva v dynamickom
prepojení 1D modelu rieky s 2D modelom územia mesta , prípadne 1D modelu kanalizácie s 2D modelom povrchu mesta.
Tento príspevok sa zaoberá 2D modelovaním zaplavovania
urbanizovaných území.

2 Spôsoby modelovania detailov
Pri 2D hydrodynamickom modelovaní povodne v meste
je potrebné zvážiť správny spôsob modelovania rôznych detailov, ktoré rozsah a priebeh povodne v meste ovplyvňujú.
Najdôležitejšie detaily, ktorým je potrebné venovať pozornosť sú:
• okraje modelovej oblasti,
• koryto rieky, prítoky, ďalšie otvorené korytá,
• objekty na tokoch (napr. mosty, stupne, priepusty),
• líniové stavby,
• sieť ulíc,
• budovy a prekážky,
• oplotenia,
• kanalizácia,
• odtok zo zrážok / straty vody.
2.1 Okraje modelovej oblasti
Okraje modelovej oblasti je potrebné zvoliť tak, aby
model pokrýval celé záujmové územie s určitým presahom.
Výsledky modelu v blízkosti jeho okrajov môžu byť skreslené, preto je potrebné, aby okraje modelu boli od územia
primárneho záujmu dostatočne vzdialené. Okraje modelu
môžu byť uzavreté alebo otvorené. Uzavretým okrajom voda
nepriteká ani neodteká. Spravidla je takýto okraj zadaný ako
terén s neprelivnou výškou, prípadne s podmienkou že zložka rýchlosti prúdenia v smere kolmom na okraj je nulová
(voda môže prúdiť len pozdĺž okraja). Cez otvorené okra8

je sa dostáva voda do modelu a z modelu von. Typickými
okrajovými podmienkami na otvorených okrajoch je zadanie
prietoku na vstupe do modelu a výšky hladiny na výstupe
z modelu. Používa sa však aj zadanie rýchlosti prúdenia alebo merného špecifického prietoku. Okrajové podmienky sa
zadávajú buď konštantné v čase a pozdĺž otvoreného okraja,
alebo premenné v čase (pri neustálenom prúdení), prípadne
aj pozdĺž otvoreného okraja. Miesta, kde voda do modelu
vstupuje a kde z neho vystupuje, je vhodné umiestniť do lokality s koncentrovaným prúdením, prípadne so známymi
charakteristikami prúdenia (zúžený profil, objekt mosta, či
stupňa, vodomerná stanica...). Tam, kde je rozsah záplavy
prirodzene obmedzený reliéfom územia, je potrebné bočné
okraje modelu umiestniť na miesta, kde je výška terénu vyššia ako najvyššia predpokladaná hladina záplavy. V rovinatom území bez výrazného tvaru údolia je to zložitejšie. Tu
je dôležité, aby okraje modelu boli umiestnené dostatočne
ďaleko od územia primárneho záujmu, aby prípadné hromadenie vody na okraji modelu neovplyvnilo výsledky modelových simulácií. Ako líniu okraja modelu v rovinatom území
možno výhodne použiť trasu otvoreného kanála alebo násyp
líniovej stavby.
2.2 Korytá tokov
Rieka býva spravidla hlavným zdrojom záplavy mesta.
Koryto rieky býva teda obsiahnuté v 2D modeli mesta, nemusí to však byť podmienkou. Koryto rieky môže byť modelované aj pomocou 1D modelu a detailný 2D model môže pokrývať iba územie mimo koryta. Takéto prepojenie 1D a 2D
modelov má svoje výhody, ale aj nemalé úskalia. Ak je koryto
rieky obsiahnuté v 2D modeli, je výhodou, ak je tvar výpočtovej siete modelu prispôsobený trase koryta. V prípade neštruktúrovanej výpočtovej siete zloženej z trojuholníkových
a štvoruholníkových prvkov je vhodné, aby koryto rieky bolo
pokryté štvoruholníkovými prvkami orientovanými dlhším
rozmerom v smere prúdenia. Správne usporiadanie výpočtovej siete dokáže redukovať počet výpočtových buniek modelu
a umožňuje výpočet s dlhším časovým krokom, čo prispieva
k skráteniu výpočtových časov a teda aj k zefektívneniu finančnej náročnosti simulácií. V mestách sa často vyskytujú
zakryté úseky menších tokov. Tieto je možné modelovať ako
uzavreté profily pomocou 1D modelu, podobne ako kanalizáciu. Prietokové množstvá, ktoré prevyšujú kapacitu zakrytých
úsekov tokov, prúdia po povrchu a modelujú sa pomocou 2D
modelu.
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2.3 Objekty na tokoch
Existuje niekoľko spôsobov ako v 2D modeli modelovať objekty v tokoch. Mosty, stupne, priepusty, prípadne iné
objekty sa pri 2D modelovaní najčastejšie modelujú jedným
z nasledujúcich spôsobov:
• hydraulický výpočet objektu sa priamo zadáva a spúšťa
v 2D modeli,
• hydraulický výpočet objektu sa počíta pomocou 1D modelu, ktorý je dynamicky prepojený s 2D modelom,
• hydraulický výpočet objektu sa počíta pomocou 1D modelu; 2D model je tvarom výpočtovej siete a miestnym
zvýšením odporových súčiniteľov prispôsobený tak, aby
výsledky v blízkosti objektov boli v súlade s výsledkami
1D výpočtu,
• hydraulický výpočet priepustu sa môže urobiť samostatne
(pomocou 1D modelu alebo ručne) a do 2D modelu zadať
odber (vtok do priepustu) a zdroj vody (výtok z priepustu)
s príslušným prietokovým množstvom.
Vybrané priepusty sa v povodňových modeloch niekedy
zámerne nemodelujú, čo simuluje ich upchatie počas povodne.
2.4 Líniové stavby
Líniové stavby významne ovplyvňujú priebeh a rozsah
záplavy pri povodniach. Ide najmä o ochranné protipovodňové hrádze a múriky, cestné a železničné násypy. Je dobré, ak
je tvar výpočtovej siete prispôsobený trase líniových stavieb.
Výška koruny líniovej stavby, ktorá zásadne ovplyvňuje jej
preliatie či nepreliatie, musí byť správne zadaná do príslušného radu buniek výpočtovej siete. Dôležitú úlohu môžu
zohrávať prerušenia v telesách líniových stavieb, podjazdy,
priepusty. Dôležité je, aby všetky dôležité líniové stavby boli
správne obsiahnuté v digitálnom terénnom modeli (DTM),
ktorý je zdrojom výšok pre 2D hydrodynamický model. Ak
bol zdrojový DTM vytvorený na základe leteckej fotogrametrie, spravidla býva potrebná kontrola a úprava výšok koruny
ochranných protipovodňových stavieb v modeli.
2.5 Sieť ulíc
Keď voda zaplavuje mesto, býva trasou jej prúdenia najmä sieť ulíc. Ulice musia byť pokryté výpočtovou sieťou, ktorej tvar by mal byť trasám ulíc prispôsobený.
2.6 Budovy a prekážky
Budovy a významné prekážky sa najčastejšie modelujú
jedným z nasledujúcich spôsobov:
• terén v bunkách, ktoré sa polohovo prekrývajú s budovami, je zadaný do neprelivnej výšky,
• pôdorys budov je vylúčený z modelovej oblasti, na ich
mieste nie je vygenerovaná výpočtová sieť a voda môže
prúdiť len naokolo,
• z modelovej oblasti sú vylúčené celé bloky bytových či
rodinných domov s oplotenými dvormi, to zjednodušuje
proces stavby modelu, redukuje počet výpočtových buniek a výpočtový čas,
• pri veľkom zjednodušení sa budovy nemodelujú, rozsah
záplavy je ovplyvňovaný výškou terénu pod budovami,
pri takomto zjednodušení už nemožno hovoriť o detailnom povodňovom modeli mesta.
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2.7 Oplotenia
Prúdenie vody v meste môžu okrem budov významne
ovplyvňovať aj rôzne oplotenia. Miera detailnosti modelovania oplotení závisí od podrobnosti a účelu celého modelu.
Nepriepustné ploty a múry môžu byť modelované ako úzke
budovy s medzerami na miestach brán, priepustné a čiastočne
priepustné ploty môžu byť modelované pásmi so zvýšenou
drsnosťou, prípadne zvýšenou drsnosťou celých oplotených
pozemkov. Vplyv oplotení sa znižuje pri dlhotrvajúcich povodniach, pri záplave s veľkou hĺbkou vody a pri veľkých
prietokoch vody v zaplavenou území. Pri krátkotrvajúcej prívalovej záplave územia s malými hĺbkami vody môžu oplotenia výrazne ovplyvniť priebeh a rozsah záplavy.
2.8 Kanalizácia
Kanalizácia (alebo iná podzemná stavba, ako napr. metro,
tunel apod.) môže mať na rozsah a priebeh záplavy v meste
výrazný vplyv. Pri krátko trvajúcich prívalových povodniach
z malých tokov môže kapacita kanalizácie stačiť na odvádzanie časti vybreženej vody. Pri preťažení kanalizácie sa môže
voda na niektorých miestach dostávať z kanalizácie na povrch. Cez kanalizáciu sa vybrežená voda môže dostať aj na
miesta, kam sa prúdením po povrchu nedostane.
Vplyv kanalizácie sa spravidla modeluje jedným z nasledujúcich spôsobov:
• 1D model dažďovej kanalizácie je dynamicky prepojený
s 2D modelom prúdenia po povrchu mesta, v mieste dažďových vpustov a šácht sa podľa hydraulických podmienok v kanalizácii voda dostáva z povrchu do kanalizácie
(pri voľnej kapacite kanalizácie), alebo z kanalizácie vyteká na povrch,
• sieť dažďovej kanalizácie sa modeluje zvlášť a do 2D
modelu sa pridáva voda z preťaženej kanalizácie – miesta
a prietokové množstvá definuje model kanalizácie,
• účinok kanalizácie sa zanedbáva – kanalizácia sa nemodeluje.
2.9 Odtok zo zrážok/ straty vody
Na modelovanom území mesta môže k množstvu vody,
ktorá sa vybrežuje z koryta toku, prispievať dodatočný povrchový odtok zo zrážok. Množstvo vody môže na ploche
mesta ubúdať vplyvom vsakovania a výparu. Prírastok vody
zo zrážok a úbytok vody vsakovaním a výparom sa do 2D
modelu najčastejšie zadáva nasledujúcimi spôsobmi:
• prírastok vody zo zrážok sa definuje konštantnou hodnotou alebo premennou hodnotou v čase a v priestore modelovaného územia,
• úbytok vody (vsakovaním alebo výparom) sa definuje
konštantnou hodnotou, alebo premennou hodnotou v čase
a v priestore modelovaného územia,
• výslednou bilančnou hodnotou prírastku zo zrážok, zníženou o straty vsakovaním a výparom, zadávanou konštantnou hodnotou alebo premennou hodnotou v čase a v priestore modelovaného územia,
• prírastok vody zo zrážok, ako aj straty vsakovaním a výparom sa zanedbávajú, takéto zjednodušenie je v mnohých
prípadoch opodstatnené a predpokladá, že uvedené javy
sa vzájomne kompenzujú a z hľadiska celkovej bilancie
vody, ktorá zaplavuje mesto, sú zanedbateľné.
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3 Detailnosť modelovania a presnosť výsledkov

5 Využitie výsledkov modelovania

Podrobnosť, s akou sa 2D model mesta zostavuje, býva
kompromisom medzi detailnosťou výpočtovej siete a potrebným výpočtovým časom na modelové simulácie. Veľmi detailné modely majú hustú výpočtovú sieť a veľký počet výpočtových prvkov. Doba výpočtu modelovej simulácie je priamo
úmerná počtu zaplavených prvkov. Ďalším faktorom, ktorý
priamo ovplyvňuje rýchlosť výpočtu, je časový krok numerickej simulácie. Podmienkou numerickej stability výpočtu je
správny vzťah medzi dĺžkou časového kroku simulácie a veľkosťou priestorového kroku výpočtovej schémy (veľkosťou
prvkov výpočtovej siete). Čím menšie sú rozmery prvkov výpočtovej siete, tým kratší časový krok musí byť použitý pri
simulácií. To znamená, že na simulovanie povodne s určitým
trvaním musí model vykonať viac časových krokov výpočtu. Z uvedeného je zrejmé, že z hľadiska rýchlosti výpočtu
je výhodné, ak je model zostavený z čo najmenšieho počtu
čo najväčších prvkov. To je však v rozpore s požiadavkami
na detailnosť modelovania. Výhodná je flexibilná hustota výpočtovej siete, s malými prvkami v mieste líniových stavieb,
úzkych korýt, ulíc a terénnych hrán a s veľkými prvkami na
rovných a otvorených plochách. Vo všeobecnosti platí, že modelovanie menších území je možné s väčšou detailnosťou. Časovo veľmi náročné býva nestacionárne modelovanie povodní
s dlhým trvaním. Zrýchlenie modelových simulácií je možné
dosiahnuť určitými zjednodušeniami výpočtového algoritmu.
K takémuto kroku je potrebné pristupovať obozretne. Výsledky takéhoto zjednodušeného výpočtu je potrebné porovnať
s referenčným výsledkom presného algoritmu a posúdiť, či je
použitie rýchlejšieho výpočtu vhodné. Paralelné výpočty na
počítačoch s viacerými procesormi prípadne s viacjadrovými
procesormi či prepojenie viacerých počítačov umožňujú 2D
modelovanie rozsiahlych území s dostatočnou detailnosťou.

Výsledky 2D povodňových modelov urbanizovaných
území sú kvalitným podkladom pre mapovanie povodňového
ohrozenia a povodňového rizika a pre dobrý povodňový manažment. Výstupom 2D modelovania je plošný údaj o rozsahu záplavy, hĺbke vody, nadmorskej výške hladiny, rýchlosti
a smeroch prúdenia, prípadne merných špecifických prietokoch v celom modelovanom území. Definovanie intenzity
povodne ako súčinu hĺbky vody a rýchlosti prúdenia (h x v)
sa používa pri definovaní nebezpečných oblastí a rizikových
zón. Kombinácie hĺbky vody s trvaním povodne (prípadne
s ďalšími vypočítanými veličinami) sú zasa podkladom pre
definovanie možných povodňových škôd (Říha, 2005).

4 Nároky na vstupné podklady
Potrebné podklady pre 2D povodňové modelovanie a mapovanie mesta sú:
• hydrologické podklady vo forme ustálených N-ročných
maximálnych prietokov, prípadne prietokových hydrogramov povodňových vĺn – tieto údaje bývajú výsledkom
štatistického spracovania radov pozorovaných údajov, prípadne výstupom zrážkovo-odtokových štúdií,
• digitálny terénny model (DTM) – obvykle zostavený na
základe zamerania priečnych profilov korýt tokov a výškopisného mapovania okolitého územia metódou leteckej
fotogrametrie alebo laserového skenovania LIDAR,
• dokumentácia k ochranným protipovodňovým stavbám
a objektom na toku,
• mapové podklady, ortofoto snímky,
• mapa budov a objektov (spravidla sa zostavuje digitalizovaním ortofoto snímok),
• mapa rôznych kategórií povrchu terénu (spravidla sa zostavuje digitalizovaním ortofoto snímok),
• dokumentácia k dažďovej kanalizácií (pokiaľ sa modeluje
aj vplyv kanalizácie),
• rekognoskácia terénu, fotodokumentácia, poznámky, ...
Podrobnejší popis podkladov a ich presnosti pre povodňové modelovanie a mapovanie bol uvedený vo Vodohospodárskom spravodajcovi 8 – 9 /2004 (Mišík, 2004).
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6 Záver
Povodňové mapovanie urbanizovaných území spravidla vyžaduje hydrodynamické modelovanie s dvojrozmernou
schematizáciou, takzvané 2D modelovanie. Pri 2D hydrodynamických simuláciách povodní v meste je potrebné zvoliť
vhodný spôsob modelovania rôznych detailov, ktoré majú na
priebeh povodne vplyv. Správna detailnosť modelu má vplyv
na kvalitu výsledkov, ale aj na rýchlosť, numerickú stabilitu
výpočtov a finančnú efektívnosť modelovacích prác. Paralelné výpočty na počítačoch s viacjadrovými procesormi či
prepojenie viacerých počítačov, umožňujú 2D modelovanie
rozsiahlych území s dostatočnou detailnosťou. Podmienkou
správnych výsledkov sú aj kvalitné podklady.

Poďakovanie
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je DHI SLOVAKIA, s.r.o., spoluriešiteľskými organizáciami
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Vodná stavba Bakomi — rekonštrukcia
Ing. Jozef Vorlíček
Hycoprojekt, a.s., Bratislava

Vodná stavba – tajch Bakomi patrí do Piargskej skupiny vodných nádrží banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, budovaného v 18. storočí. Nádrže tohto systému slúžili potrebám vodočerpacích a upravárenských zariadení, voda
z nádrží poháňala aj ťažné zariadenia a využívali ju hute a hámre. Veľké úniky vody z nádrže, neexistujúci bezpečnostný
priepad a málo funkčné vypúšťacie zariadenie si vyžiadali rekonštrukciu vodnej stavby.

Úvod
Vodná nádrž sa začala stavat‘ v roku 1736, dokončená bola
v roku 1737. Účelom nádrže bolo zachytit‘ zbytočne odtekajúce povrchové vody systémom zberných jarkov a postupne
ju distribuovat‘ na ďalšie použitie. Začiatkom druhej polovice
18. storočia bola nádrž prepojená 500 m dlhou Novou Richňavskou štôlňou s vyššie položenou nádržou Malá Richňava. Týmto sa vylepšila možnosť doplňovania nádrže vodou.
V rokoch 1789 – 1791 sa vykonala rekonštrukcia nádrže, ktorej súčasťou bola výmena dreveného výpustného potrubia za
železné a oprava výpustného a regulačného zariadenia. Pri rekonštrukčných prácach sa nadvýšila hrádza o cca 3,5 – 4,0 m
na dnešnú úroveň. Po schátraní zberných jarkov v 20. storočí
a následkom vysokých priesakov v odtokovej štôlni sa nádrž
vyprázdňovala.
Celý vodohospodársky komplex banskoštiavnických nádrží je od roku 1993 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a historického dedičstva UNESCO. Preto sa plánovanou
rekonštrukciou vodnej stavby nemal meniť pôvodný charakter nádrže.

Prieskumy
V lokalite vodnej stavby Bakomi nebol realizovaný účelový inžinierskogeologický prieskum. Prieskumné práce v roku
2005 boli zamerané na zhodnotenie možnosti osadit‘ v hrádzi
pozorovacie sondy. Vrtné práce boli lokalizované na vzdušnej
strane hrádze, ktorá má skôr stabilizačnú funkciu. Tesniaca
zóna hrádze nebola prieskumom zistená. Podľa dobových dokumentov a pri porovnaní s inými hrádzami v okolí Bakomi
hrádza nádrže je sypaná so širšou stredovou tesniacou časťou
a so zazubeným zaviazaním do podložia. Vo vzdušnej stabilizačnej časti sú uložené prevažne piesčité íly a ílovito-kamenité sute. Podľa laboratórnych skúšok sú zeminy v hrádzi
dobre skonsolidované s priemernou pórovitosťou n < 36 %.
Parametre šmykovej pevnosti sú: φef= 28,9° a cef= 0 kPa. Priemerná priepustnosť je kf = 6,0.10-6 – 1,7.10-4 m . s-1
Kvartérne pokryvné zeminy pod hrádzovým telesom sú
charakteru ílovito-kamenných sutí; od podobných zemín
v hrádzi sa líšia vyšším obsahom klastickej zložky a väčším
rozmerom úlomkov s φ> 10-20 cm. Hrubozrnnejšia skladba
predurčuje, že tieto zeminy sú viac priepustné, s koeficientom
v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 1 1 - 1 2 / 2 0 0 9



filtrácie kf = 5,0.10-4 m . s-1. Komplex podložných neovulkanických hornín tvoria andezitové porfýry. Tieto sú prakticky
nepriepustné okrem hornej zvetranej zóny s hrúbkou 0,6 –
1,4 m. Prieskumnými prácami sa nenašli výrazné preferované
priesakové cesty.
Pre projektové práce rekonštrukcie nádrže bolo urobené
výškopisné a polohopisné zameranie nádrže po vtedajšiu hladinu vody a zameranie odpadovej štôlne dnového výpustu.

Stav pred rekonštrukciou
Základné parametre vodnej nádrže Bakomi sú nasledovné:
– celkový objem nádrže
183 200 m3
(podľa dobovej dokumentácie)
– výška hrádze
13,60m
– maximálna hĺbka vody
14,40 m
– šírka koruny hrádze
7,50 – 14,50 m
– dĺžka v osi hrádze
125,00 m
– kóta koruny hrádze
7 13,70 – 714,50 m n.m.
– sklon návodného svahu
~1 :1,7
– sklon vzdušného svahu
~1:1,5 – 1:1,8
– plocha povodia nádrže
0,5 km2
Návodný svah je opevnený kameňom. Na svahu sú nerovnosti a depresie. Vzdušný svah prerušený lavičkou na úrovni
710,00 m n. m. je zarastený ihličnatým porastom. Pôvodný
bočný priepad v ľavostrannom zaviazaní je zasypaný. V strede hrádze je štôlňa, v ktorej bolo položené odvádzacie potrubie dnového výpustu. Štôlňa začína kupolou umiestnenou
približne pod vzdušnou hranou koruny hrádze. Kupola s priemerom cca 3,00 m je z otesaného kameňa.
Od kupole k vstupnému portálu je klenutá štôlňa z vyklinovaného kameňa. Štôlňa má výšku 1,55 – 1,80 m, šírku
1,20 m a dĺžku 29,50 m. Dno kupole a štôlne neboli spevnené.
Za vstupným portálom je otvorený odpad k dolnému tajchu
Veľká Vindšachta.
Potrubie dnového výpustu je oceľové s priemerom 225
mm. V štôlni bolo potrubie voľne uložené bez podpôr, v kopule prechádza do násypu hrádze. Na návodnej strane sa potrubie rozdvojuje do tvaru „Y“. Na potrubí boli osadené uzávery, ovládané z manipulačného prístrešku na korune hrádze
oceľovými tyčami.
Počas dlhodobej prevádzky nádrže došlo k poruchám
11

Z vodohospodárskej praxe
výpustného zariadenia a k úniku vody z nádrže. Pri zvýšených prítokoch z jarného topenia snehu sa nádrž naplnila.
Stav maximálneho naplnenia sa spravidla udržal len niekoľko
dní, v závislosti na výdatnosti prítoku. Po čase – maximálne týždeň – hladina poklesla a pokles sa zastavil na úrovni
706,50 m n.m.
Viditeľný silný priesak bol v štôlni dnového výpustu sprava. Voda z priesaku postupne devastovala dno a boky stôlne.

Realizovaný návrh rekonštrukcie
Cieľom rekonštrukcie vodnej stavby Bakomi bolo obmedziť priesaky cez teleso hrádze, vybudovať bezpečnostný
priepad, zrekonštruovať dnový výpust vrátane ovládacieho
zariadenia a odvádzacej štôlne výpustu. Súčasťou stavby boli
doplňujúce práce, ako schody do nádrže s vodomernou latou,
úprava koruny hrádze a kontrolné výškové body.
Pri komplexnom riešení rekonštrukcie boli stanovené:
– maximálna prevádzková hladina
711,00 m n.m.
– maximálna retenčná hladina
711,50 m n.m.
– úroveň vtoku dnového výpustu
696,00 m n.m.
– vypočítaný maximálny prietok do nádrže     1,17 m
Utesnenie hrádze nádrže bolo navrhnuté na základe výsledkov prieskumu a údajov správcu nádrže o kolísaní hladiny. Bolo zrejmé, že preferovaná priesaková cesta je v pravostrannom zaviazaní v kvartérnych sutiach. Predpokladala
sa tiež možnosť únikov vody cez pôvodné, zavalené štôlne
a vstupné komíny. Tento predpoklad však nebol potvrdený.
Na zamedzenie priesakov cez hrádzu nádrže sa systémom
prúdovej injektáže vybudovala tesniaca stena. Požadovaná
tesnosť steny je k < 5 . 10-8 m . s-1 Tesniaca stena pozostáva
z navzájom prepojených lamiel. Osová vzdialenosť lamiel je
2, 2 m, šírka lamiel 0, 30 – 0, 35 m. Tesniaca suspenzia pozostáva z vody, cementu, bentonitu z mletého vápenca. Koruna
tesniacej steny je na kóte 712,00 m n. m., to je 50 cm nad
maximálnou retenčnou hladinou. Dno steny je stupňovito zapustené 1, 0 m do skalného podložia. Tesniaca stena sa robila
v miestach predpokladaných únikov vody od stredu hrádze
do pravostranného zaviazania. Dĺžka tesniacej steny je 69 m,
plocha 832 m2. Pri etapovitom budovaní tesniacej steny a na-

púšťaní nádrže sa preukázalo , že hlavná úniková cesta vody
cez hrádzu bola na pravej strane hrádze v svahových sutiach,
nad úrovňou 706,00 m n. m. Po dobudovaní tesniacej steny
v požadovanej dĺžke priesaky klesli prakticky na nulovú úroveň.
Bezpečnostný priepad v tvare kazety umiestnený v pravostrannom zaviazaní odvedie Qmax = = 1,17 m3 . s-1. Dno
priepadu s rozmermi 2,5 m x 4,5 m je na úrovni 710, 80 m
n.m., priepadový prah na úrovni 7 11,00 m n.m. Bočné múry
a čelný múr objektu sú z betónu, ktorý je obložený kamenným
obkladom z kopákov s hr. 30 cm. Odpad z priepustu je krytý,
z betónových rúr DN 1000 mm. Dĺžka odpadu je 35,75 m.
Vyústenie odpadu je do voľného terénu.
Dnový výpust a jeho vtoková časť z drevenej zrubovej
stavby boli odstránené a nahradené novým objektom z monolitického vystuženého betónu. Pôdorysný rozmer objektu je
2100 x 2300 mm, výška 2300 mm. Horná časť je tvarovo prispôsobená technologickému zariadeniu výpustu a jeho ovládaniu. Objekt bol zakladaný pri vypustenej nádrži na podložie
zbavené bahnitých nánosov. Vtoky do výpustu sú z hornej
strany chránené hrablicami. Pôvodné hrubostenné potrubie
dnového výpustu DN 300/225 mm uložené v hrádzi sa ponechalo. Zo strany kopule štôlne a zo strany nádrže sa potrubie
odrezalo a nahradilo novým, s DN 2 19/195 mm. Zo strany
nádrže sa k novému potrubiu privaril vtokový nohavicový
kus s hrdlami DN 250 mm, ktorý je vyvedený do betónového vtokového objektu. Vodárenské uzávery DN250, PN 16
na vtokových rúrach nohavicového kusu sú ovládané z manipulačného prístrešku pomocou ovládacích tyčí. Ovládacie
tyče sú ako u pôvodného riešenia uložené na nových siedmich
oporách z dubového dreva. Potrubie dnového výpustu v kupole štôlne je cez prevádzkový uzáver DN 200, PN 6 zaústené do žľabu, ktorý je zakrytý krytom z rebrovaného plechu.
Ďalej je dno v odpadovej štôlni opatrené betónovým žľabom
300 x 310 mm. Vedľa žľabu k stenám štôlne je uložená dlažba
z kociek. Žľab ústi do otvoreného odpadu za vstupným portálom. Poškodená obmurovka kopule a štôlne bola očistená od
biologických častíc a škáry sú vyplnené reprofilačnou maltou.
Pôvodný a poškodený vstupný portál bol najskôr podchytený

Obr. 1 Rez dnovým výpustom: a) uzáver DN 250, PN 16, b) nohavicové potrubie DN 250, c) pôvodné potrubie DN300/225
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Obr. 2 Rez kupolou štôlne: pôvodné potrubie DN300/225 , b) prevádzkový uzáver DN 200/PN 6,  c) betónový žľab
podpornou konštrukciou, pod ochranou ktorej sa rozobral. Po
zadebnení nového portálu a vložení výstuže železobetónového jadra v tvare portálu sa postupne debnenie vyplňovalo kameňom do betónu. Vykonaná rekonštrukcia odpadovej štôlne
umožnila bezpečné odvedenie vôd z dnového výpustu vrátane
jeho ovládania.
Koruna hrádze, ktorá počas rekonštrukčných prác slúžila
ako zariadenie staveniska, bola po ukončení stavebných prác
vrátená do pôvodného stavu a zatrávnená. Pri vstupoch na
hrádzu a okolo bezpečnostného priepadu boli osadené drevené zábrany. Kamenné schody do nádrže s vodomernou latou
sú umiestnené napravo od ovládacej búdky dnového výpustu.

Záver
Rekonštrukcia vodnej stavby Bakomi sa uskutočnila
v rokoch 2005 – 2006, dotesňovacie práce v roku 2007. Rekonštrukciou vodnej stavby sa nemení jej doterajšie využí-

vanie. Naopak, po rekonštrukcii je možné regulovať odtokové množstvá a tým aj výšku hladiny v nádrži. Vybudovanie
bezpečnostného priepadu umožní prepustenie povodňových
prietokov. Rekonštrukčnými prácami nebol ohrozený krajinný charakter okolitého územia. Použité stavebné materiály na
viditeľných častiach objektov sú v súlade s charakterom krajiny a ostatných banskoštiavnických nádrží.
Literatúra:
[1] Lichner M.a kol. : Banskoštiavnické tajchy, edícia Genius loci, 2005
[2] Geostatik, s.r.o Žilina: Záverečná správa IG prieskum v.d.Bakomi, 2005
[3] Hycoprojekt, a.s.Bratislava: Vodná stavba Bakomi-rekonštrukcia, realizačný projekt, 2005

O vodnej stavbe Bakomi z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu (priesaky), bol uverejnený referát na XXXI.
Priehradných dňoch v Brne od Ing. Marty Bakaljarovej a Ing.
Andreja Kasanu.

Hrádza s bočným priepadom a drevenými podporami ovládacích tyčí dnového výpustu
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AQUA 2009
Ing. Ivana Mahríková
STU, Stavebná fakulta, Bratislava
V dňoch 22. – 24.9.2009 sa v priestoroch Expo Center a.s.
v Trenčíne uskutočnil už 16. ročník medzinárodnej výstavy
vodného hospodárstva, hydroenergetiky, komunálnej techniky
a ochrany životného prostredia AQUA 2009. SNK IWA ako každoročne aktívne spolupracoval na príprave výstavy. Bol jej odborným garantom a  organizátorom sprievodných podujatí počas
výstavy AQUA 2009.
Jedným z týchto podujatí bola Súťaž o najlepší exponát spomedzi vystavovateľov  pod názvom Zlatá „AQUA“. Súťaž prebehla v dvoch kategóriách: súťaž o najlepší vystavený výrobok
a najlepšiu technológiu. Hodnotiaca komisia zložená z deviatich
odborníkov z oblasti vodného hospodárstva pozorne preštudovala materiály týkajúce sa súťažných exponátov, zhodnotila jednotlivé výrobky a technológie  a pred otvorením výstavy skontrolovala, či boli splnené všetky podmienky súťaže Zlatá AQUA. Na
slávnostnom otvorení výstavy za prítomnosti mnohých významných osobností z oblasti vodného hospodárstva, vystavovateľov  
a odbornej verejnosti boli vyhlásené výsledky súťaže. Ocenenia
víťazom odovzdal Ing. Dušan Čerešňák, zástupca Ministerstva
životného prostredia a    predseda SNK IWA, prof. Ing. Jozef
Kriš, PhD.
Počas slávnostného otvorenia 16. ročníka výstavy AQUA
2009 bola už po piaty raz udelená Cena Milana Topoliho. Táto

cena sa udeľuje osobnostiam za dlhoročný prínos vo vodnom
hospodárstve. V   roku 2009 bol ocenený dpt. Viliam Šimko,
ktorý celý svoj profesijný život venoval práci v oblasti vodného
hospodárstva a výraznou mierou prispel k jeho rozvoju. Pracoval
hlavne v oblasti úpravy vôd. Bol zakladajúcim členom Slovenského národného komitétu IWA a práve na tejto pôde vzniklo
jeho dlhoročné priateľstvo a spolupráca s  Ing. Milanom Topolim.
23. 9. 2009 sa uskutočnila pod organizačným vedením SNK
IWA odborná konferencia AQUA. V súčasnosti v radoch odbornej
verejnosti rezonuje čoraz viac téma obnovy vodovodných a kanalizačných systémov. Práve z tohto dôvodu bola konferencia
AQUA zameraná na obnovu verejných vodovodov  a kanalizácií. Medzi prednášajúcimi boli zástupcovia ministerstva životného prostredia, vodárenských spoločností zo Slovenska a Česka,
členovia akademickej obce. V záverečnej diskusii sa  účastníci
spoločne zhodli na potrebe postupnej obnovy jestvujúcich systémov. Problémom však stále ostáva, kde, kedy, ako obnovovať
a z akých zdrojov získať na obnovu verejných vodovodov a kanalizácií investičné prostriedky.

Fotodokumentáciu k výstave nájdete na vnútornej
dvojstrane 20 – 21.

Je výstava AQUA naozaj
výstavou vodného hospodárstva?
Ing. JÁN LICHÝ, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava
Význam výstavy AQUA Trenčín pre šírenie informácií a komunikáciu medzi odborníkmi vo vodnom hospodárstve je nespochybniteľný, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že sa konala už
po 16. raz. Je to predovšetkým vďaka trenčianskym vodárom
a samozrejme IWA, reprezentovanej prof. Krišom. Čo som si na
tohtoročnej AQUE uvedomil bol  fakt, že i napriek tomu, že je
výstava deklarovaná ako vodohospodárska, rozhodujúci počet
vystavovateľov, ale aj návštevníkov je z oblasti pitnej vody a odkanalizovania. Nie je to samozrejme chyba organizátorov, ale
predovšetkým toho, že tzv. „veľká voda“ sa dostala v poslednom
období do situácie prežívania a nie správcu povrchových a podzemných vôd.
Je preto celkom pochopiteľné, že keď sa v niektorom odbore
neprojektuje a nestavia, prestáva byť tento odbor zaujímavý aj
z hľadiska vystavovania. Tohtoročný stánok MŽP SR, v ktorom
boli prezentované ním riadené odborné organizácie a ústavy,
túto skutočnosť výraznou mierou potvrdil. Popisné postery nemohli poskytnúť (zrejme nebol ani úmysel) aktuálne informácie
o vodnom hospodárstve na Slovensku. Dostávame sa pritom na
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Slovensku do paradoxnej situácie. Svet kladie problém klímy,
zabezpečenie vody a ochrany pred povodňami na prvé miesta vo
svojich prioritách, my práve naopak dostávame vodné hospodárstvo do útlmu, čo má samozrejme katastrofálne následky tak pre
súčasnosť, ale hlavne pre blízku budúcnosť.
Dni, počas ktorých výstava AQUA prebieha, by mali byť vrchovate naplnené odborným podujatiami, diskusnými panelmi.
Výstavisko by malo praskať vo švíkoch odborníkmi, študentmi i laickou verejnosťou z celého Slovenska. Vtedy by AQUA
naozaj plnila svoju funkciu. Samozrejme, že k tomu musí byť
predovšetkým chuť kompetentných a dostatok finančných prostriedkov vo vodnom hospodárstve. Žiadna firma nepôjde na
výstavu, ak za tým nevidí aj možnosť potenciálnej realizácie
predaja.  
Viem, že problémov vo vodnom hospodárstve je skutočne hodne a otázka kvality výstavy AQUA rozhodne nie je ten
najzávažnejší. V každom prípade   by však bolo správne, keby
kompetentní nad je naplnením v zmysle  nomenklatúry seriózne
pouvažovali. Myslím si, že by to bolo v záujme všetkých.
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Modelovanie hydrodynamických podmienok
v zdrži Veľké Kozmálovce
a hodnotenie erózie v povodí nad zdržou
Ing. Miroslav Lukáč, PhD., Mgr. Katarína Mravcová
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

1 Úvod

Tab. 1 Parametre regresných vzťahov charakteristík plaveninového režimu pri výskyte zvýšených mútností vody

V zdrži Veľké Kozmálovce i v povodí Hrona nad zdržou prebiehajú intenzívne erózno-sedimentačné procesy. Dôkazom je pomerne rýchla permanentná strata disponibilného objemu zdrže, ktorá
vyplynula z monitoringu priečnych profilov zdrže v rôznych časových úrovniach. Ak by sa nevykonali žiadne aktívne opatrenia na
obmedzenie jej zanášania, zdrž by sa mohla zaniesť na neprípustnú
mieru, čo by mohlo vyústiť do kritického stavu z hľadiska plnenia
jej účelov, medzi ktorými má strategický význam hlavne zabezpečenie dostatku vody pre JE Mochovce. Príspevok popisuje vybrané
výsledky štúdie riešenej na VÚVH v Bratislave Lukáč, Mravcová [1], s dôrazom na hodnotenie transportu sedimentov a erózie
v povodí Hrona a modelové riešenie hydrodynamických podmienok
v samotnej zdrži.

2 Kvantifikácia transportu sedimentov
v povodí Hrona
Režim transportu sedimentov v povodí Hrona bol analyzovaný
z dostupných historických údajov Vúvh [2] a aktuálnych meraní
transportu plavenín, ktoré vykonáva SHMÚ. Pre analýzu boli k dispozícii priemerné mesačné a ročné mútnosti (koncentrácia nerozpustných látok) z profilov Hron – Banská Bystrica (1993 – 1999), Hron
– Brehy (1993 – 1999) a Hron – Kamenín (1993 – 2005) a okamžité
hodnoty pre tie dni, keď bola koncentrácia plavenín väčšia ako 200
mg/l. Priame merania transportu hrubozrnných sedimentov – splavenín, neboli v záujmovom úseku Hrona v minulosti vykonávané.
Transport jemnozrnných sedimentov – plavenín je v tomto úseku
Hrona dominantný, pričom plaveniny sa rozhodujúcou mierou podieľajú na zanášaní zdrže Veľké Kozmálovce.
Z porovnania historických údajov s  aktuálnymi vyplynulo, že
v období pred výstavbou zdrže bola priemerná koncentrácia plavenín viac ako 2-násobne väčšia v porovnaní s obdobím po výstavbe
zdrže. Zdrž Veľké Kozmálovce pôsobí ako usadzovacia nádrž pre
sedimenty transportované Hronom z vyššie ležiacich častí povodia.
Priemerný ročný odtok plavenín v období rokov 1954 – 1958 bol
331 000 ton, kým v období rokov 1989 – 2005 len 66 600 ton, čo
predstavuje približne jednu pätinu.
Z hľadiska zanášania zdrže sú rozhodujúce situácie pri povodňových a zvýšených prietokoch, kedy je odtok plavenín v Hrone
najväčší. Na zvýšených hodnotách mútnosti sa podieľa aj výskyt
prívalových dažďov hlavne v letnom období. Tie sa prejavia výrazným zvýšením prietoku hlavne na prítokoch. Z priamych meraní
SHMÚ vyplynuli nasledovné maximálne hodnoty mútnosti v analyzovanom období – 1826 mg/l v Banskej Bystrici (marec 1995),
1854 mg/l v Brehoch (júl 1999) a 846 mg/l v Kameníne (jún 1995).
Z údajov o mútnostiach a zodpovedajúcich prietokoch vody sme
odvodili prietoky plavenín (kg/s) a denné odtoky plavenín (t) a zostavili regresné vzťahy medzi prietokom vody a prietokom plavenín, resp. odtokom plavenín. Parametre regresných vzťahov uvádzame v tabuľke 1.
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Lokalita
odberov

prietok plavenín
QP = A . Q B (kg/s)

denný odtok plavenín
TP = A . Q B (t)

A

B

r

A

B

r

Banská
Bystrica

0,33877

1,01679

0,843

29,2705

1,01679

0,843

Brehy

0,49581

0,94831

0,835

42,8384

0,94831

0,835

Kamenín

0,22561

1,07403

0,908

19,4926

1,07403

0,908

Pozn: r – korelačný koeficient

Porovnanie regresných vzťahov pre profily Brehy a Kamenín
uvádzame na obrázku 1.
Korelačné koeficienty odvodených regresných vzťahov sú pomerne vysoké. Regresné vzťahy sú použiteľné hlavne pri výskyte
zvýšených a povodňových prietokov. Neodporúčame ich použitie na
odhad odtoku plavenín pri nižších prietokoch alebo na odhad ročných bilancií odtoku plavenín, keďže nadhodnocujú charakteristiky
plaveninového režimu pri týchto prietokových situáciách. Z obrázku
1 je evidentný záchytný efekt zdrže Veľké Kozmálovce, ktorá sa nachádza medzi týmito profilmi.
Zameranie aktuálnej topografie zdrže realizovali pracovníci
VÚVH koncom októbra 2006. Použitá bola tá istá sieť merných
priečnych profilov ako pri predchádzajúcich meraniach zdrže, ktoré
boli realizované v rokoch 2001, 2004 a 2006. Celkovo bolo zameraných 24 priečnych profilov zdrže. Merania boli realizované z člna
pomocou ultrazvukového echolotu ATLAS DESO 15, ktorý VÚVH
štandardne využíva pri obdobných meraniach. Zo zameraných priečnych profilov bola zostavená topografia dna zdrže, obdobne ako pre
staršie merania, aby bolo možné porovnať intenzitu procesu zanášania, určiť aktuálny objem zdrže a priestorovo identifikovať kritické
oblasti. V porovnaní s objemom zdrže z roku 1990, ktorý je blízky
pôvodnému objemu, predstavuje úbytok objemu v dôsledku zanášania 39 %, čo je hodnota veľmi vysoká v porovnaní s ostatnými
slovenskými nádržami a zdržami, aj s ohľadom na pomerne krátky
čas prevádzky (zdrž je v prevádzke od roku 1988). Väčší percentuálny úbytok objemu má z veľkých nádrží registrovaných ICOLD
len nádrž Krpeľany (58 %), ďalej nasledujú nádrže Hričov (32 %)
a Trenčianske Biskupice (32 %). Porovnanie strát celkového objemu
vybraných nádrží a zdrží Slovenska uvádzame na obrázku 2 a porovnanie kriviek objemu zdrže (merania z rokov 1990 a 2006) na
obrázku 3.
Z hľadiska využívania zdrže pre jej účely (zabezpečenie odberov
pre JEMO, kanál Perec, prietokov v Hrone pod haťou, energetické
využitie) sú rozhodujúcim parametrom zmeny jej zásobného priestoru, ktorý sa nachádza medzi kótami 175,00 a 171,50 m n.m. Pôvodný
objem (rok 1990) zásobného priestoru 2,017 mil. m3 sa do roku 2006
zmenšil na 1,548 mil. m3, čo predstavuje pokles o 23,3 %. Priemerná
ročná strata objemu zdrže v dôsledku zanášania sedimentmi za obdobie rokov 1990 – 2006 predstavuje približne 78 200 m3.
Z priestorového porovnania topografií dna zdrže vyplynulo, že
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Obr. 1 Regresné vzťahy pre kvantifikáciu prietoku plavenín na Hrone

nánosy sa tvorili prakticky na celej ploche pôvodného dna zdrže,
s výnimkou izolovaných plôch, ktorých podiel na celkovej ploche
nie je viac ako 10 %. Najväčší prírastok hrúbky nánosov, lokálne až
5 – 6,5 m, bol v priestore pred haťou. Hrúbka nánosov sa na väčšine
plochy dna zdrže pohybuje v intervale 1 – 3 m. V okolí odberného
objektu JEMO sa dno zdrže zvýšilo o 1 – 2 m v porovnaní so stavom
z roku 1990. Na základe výsledkov a odporúčaní štúdie už pracovníci SVP realizovali opatrenia na obmedzenie negatívnych účinkov
zanášania zdrže v najviac ohrozených lokalitách.
Pracovníci VÚVH v spolupráci s VÚCHT vykonali aj analýzu zrnitostného zloženia sedimentov zdrže. Najväčšie zastúpenie
vo vzorkách zo zdrže mali prachové častice, ktorých podiel bol
75 – 87 %, podiel ílovitých častíc približne 5 % a podiel piesčitých
častíc 8 – 20 %. Kvalitou sedimentov zdrže sa zaoberá samostatný
príspevok v zborníku Hucko [3].

3 Hodnotenie intenzity eróznych procesov
v povodí Hrona nad zdržou Veľké Kozmálovce
Cieľom riešenia bolo posúdenie ohrozenia územia nad zdržou
Veľké Kozmálovce vodnou eróziou, priestorová distribúcia erózie
a akumulácie materiálu a identifikácia rizikových oblastí v čiastkových povodiach Hrona pomocou fyzikálneho modelu USPED (Unit
Stream Power-based Erosion Deposition). Vychádzali sme z metodiky podľa Mitasova, Mitas [4]. Priestorová distribúcia erózie a akumulácie závisí od geometrickej formy reliéfu, teda od jeho
vertikálnej a horizontálnej krivosti. Na konvexných formách reliéfu
sa odtok rozptyľuje a zrýchľuje, konkávne formy odtok spomaľujú
a koncentrujú a na lineárnych a zložených formách je odtok sedimentov rovnomerný. Keďže zatiaľ nebolo vykonané experimentálne
určenie parametrov vstupujúcich do modelu USPED, je na určenie
vplyvu pôd a vegetačnej pokrývky možné použiť parametre modelov USLE alebo RUSLE a získať tak aspoň relatívny odhad erózie
a akumulácie. Priemernú ročnú stratu pôdy sme určovali z modelu
USLE, Wischmeier, Smith [5], v ktorom ako parametre vy-
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stupujú erózna účinnosť dažďa, náchylnosť pôdy na eróziu, dĺžka
a sklon svahov, ochranný vplyv vegetácie a faktor vyjadrujúci vplyv
protieróznych opatrení. V modifikovanom modeli RUSLE je dĺžka
svahov nahradená prispievajúcou plochou na jednotkový úsek vrstevnice.
Metodické postupy sme aplikovali v prostredí ArcGIS. Vstupnými vrstvami boli digitálny model reliéfu a jeho odvodené charakteristiky (sklon, orientácia svahov, koncentrácia odtoku, smer prúdenia), mapa pôdnych typov a druhov, využitie územia podľa Corine
landcover. Faktor zrážok bol uvažovaný konštantný pre celé územie
a faktor vyjadrujúci vplyv protieróznych opatrení nebol braný do
úvahy. Zo vstupných mapových vrstiev a odvodených parametrov
reliéfu bola vytvorená GIS databáza. Jednotlivé vrstvy boli konvertované do rastrového formátu s rozlíšením pixla 25 m, pričom
hodnota v pixli udáva príslušnú veľkosť hodnoteného faktora. Digitálny model reliéfu použitý na modelovanie erózie sme získali z
Centrálneho geografického skladu, © Slovenská agentúra životného prostredia. Je odvodený z mapy mierky 1:50 000, jeho rastrová
štruktúra (grid) má veľkosť pixla 25 m, polohová presnosť je 10 – 20
m, výšková 30 m. Pre orientačný odhad erózie v regionálnych mierkach je rozlíšenie 25 m postačujúce.
Štruktúra pôdy, jej zrnitosť a obsah organickej hmoty vplývajú na erodovateľnosť pôdy. Vlastnosti pôdy ovplyvňujú vsakovanie
zrážkovej vody, ale aj odolnosť pôdy voči odnosu povrchovým odtokom. Potenciálna hrozba vodnej erózie predstavuje teoretickú ohrozenosť pôdy eróznymi procesmi v prípade, že by pôdny kryt nebol
chránený vegetačnou pokrývkou. Hodnoty parametra vyjadrujúceho
vplyv pôd sme prevzali zo správy Kočický a kol. [6], kde bol
kategorizovaný na základe kombinácie pôdnych typov a pôdnych
druhov. Podkladovou mapou pre hodnotenie vegetačnej pokrývky
bola mapa využitia územia Corine landcover, odvodená interpretáciou satelitných snímok LANDSAT 7 z roku 2000 mierky 1:100 000.
V záujmovom území v povodí Hrona bolo identifikovaných 24 kategórií využitia územia.
Výsledné sumárne a priemerné informácie o ohrození eróziou
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Obr. 2 Percentuálna strata celkového objemu vybraných slovenských nádrží

pre jednotlivé povodia a geomorfologické celky boli v GIS odvodené tzv. zonálnou štatistikou. Chceme zdôrazniť, že hodnoty celkového erózneho zmyvu v území je potrebné interpretovať ako extrémny
prípad maximálnej možnej erózie v území. Navyše, množstvo sedimentov, ktoré je z povodia skutočne transportované a ktoré sa dostáva do vodných tokov sa od teoretického ohrozenia územia môže
značne líšiť.
Priestorovú distribúciu erózie a akumulácie v povodí Hrona
nad zdržou Veľké Kozmálovce podľa modelu USPED uvádzame
na obrázku 4. Územia potenciálne ohrozené eróziou sa nachádzajú
predovšetkým v kotlinách v povodí Hrona a v podhorských oblastiach pohorí. Najviac je ohrozená Žiarska kotlina s pravostrannými
prítokmi Hrona. Veľmi vysoký potenciál má takmer celá Zvolenská
kotlina a prítoky Slatiny, Pliešovská kotlina, svahy Horehronského
podolia v predhorí Nízkych Tatier i v predhorí Veporských vrchov
v Breznianskej kotline. Ohrozená je tiež Novobanská kotlina a Bešianska pahorkatina ležiaca nad obcou Kozárovce neďaleko zdrže
Veľké Kozmálovce. V Štiavnických vrchoch je ohrozená najmä
Štiavnická brázda v okolí Banskej Belej, v pohorí Javorie Podlysecká brázda v okolí Vígľašskej Huty. Veľká časť potenciálne ohrozeného územia sa nachádza v nadmorských výškach do 500 metrov,
čo má súvis predovšetkým s poľnohospodárskym využitím plôch
– orná pôda bez trvalej vegetačnej pokrývky na mierne sklonitých
svahoch je veľmi náchylná na vodnú eróziu.
Stratu pôdy podľa metódy RUSLE sme kategorizovali dvoma
spôsobmi – prepočítanú na geomorfologické celky, resp. na čiastkové povodia. Uzáverové profily čiastkových povodí sme rozmiestnili
vo vzájomných vzdialenostiach približne 10 kilometrov. Výsledky
kategorizácie uvádzame graficky na obrázkoch 5 a 6. Priemerná
ročná strata pôdy podľa metódy RUSLE je jednoznačne najvyššia
v Žiarskej kotline – 17,6 t/ha/rok. Tento geomeorfologický celok
bol identifikovaný ako najviac ohrozený eróziou aj podľa modelu
USPED. Ďalej nasledujú s približne polovičnými hodnotami Horehronské podolie a Pliešovská kotlina. Ohrozenie eróziou je najmenšie v geomorfologickom celku Stolické vrchy, kde priemerná ročná
strata pôdy predstavuje 0,8 t/ha/rok. Hodnoty menšie ako 1,8 t/ha/
rok boli analýzou zistené aj v Nízkych Tatrách, Veporských vrchoch,
Starohorských vrchoch, Veľkej Fatre a Poľane, teda v geomorfologických celkoch s vysokým percentom zalesnenia. Upozorňujme
však, že priemerná hodnota za geomorfologický celok môže byť zav o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 1 1 - 1 2 / 2 0 0 9



vádzajúca, lokálne extrémne hodnoty sa nachádzajú v plošne malých
častiach týchto celkov.
Z obrázku 6 je evidentný výrazne vyšší potenciál straty pôdy
eróziou na úseku stredného Hrona medzi Banskou Bystricou a zdržou Veľké Kozmálovce. Najvyššia priemerná strata pôdy, 8,9 t/ha/
rok je v čiastkovom povodí č. 16, ktoré odvodňuje na pravej strane
Kľak s prítokmi a na ľavej strane Vyhniansky potok. Výrazne vyššie
hodnoty (7,2 – 7,4 t/ha/rok) v porovnaní s ostatnými čiastkovými povodiami sú v povodiach prítokov Hrona pod Brehmi (č. 18) a v povodiach Lutilského a Ihráčskeho potoka s prítokmi (č. 13). Najmenšiu
stratu pôdy vodnou eróziou, približne 2,2 t/ha/rok možno očakávať
v povodí Čierneho Hrona (povodie č. 5). Priemerná hodnota pre celé
povodie Hrona po zdrž Veľké Kozmálovce je 4,8 t/ha/rok.
Analýza potenciálnej erózie v povodí Hrona modelmi USPED
a RUSLE preukázala, že najviac ohrozenými sú svahy v kotlinách
a v podhorských častiach pohorí, v nadmorských výškach do 500 m
a s poľnohospodárskym využívaním plôch. Ohrozené sú tak najmä
dolné časti povodí. Toky odvodňujúce tieto územia prinášajú do rieky Hron najviac jemnozrnných sedimentov – plavenín.

4 Numerické modelovanie hydrodynamických
podmienok v zdrži Veľké Kozmálovce
Pri riešení štúdie boli zostavené numerické hydrodynamické
modely, ktorých cieľom bolo simulovať hydraulické pomery v zdrži, rozhodujúcou mierou ovplyvňujúce transport sedimentov a proces zanášania zdrže: Aplikované boli komerčné dánske softvérové
produkty DHI Water & Environment – jednorozmerný (1D) model
MIKE 11 a dvojrozmerný (2D) MIKE 21. Zostavený 1D hydrodynamický model schematizuje zdrž a pozostáva z 24 priečnych profilov zameraných v roku 2006. Pre detailný 2D model bolo potrebné
zostaviť batymetriu modelu, t.j. digitálny popis topografie dna zdrže
pre stav v roku 2006 a pre navrhované úpravy. 2D model pozostáva
zo siete 264x155=40 920 výpočtových bodov so vzájomnou vzdialenosťou 10 m. Výsledkom simulácií s 1D hydrodynamickým modelom sú hodnoty hladiny, prietoku, priemerných profilových rýchlostí
prúdenia vody, šmykového napätia pri dne a ďalších doplnkových
veličín v jednotlivých priečnych profiloch modelu. Obdobné výstupné veličiny poskytuje aj 2D model. Informácie sú však oveľa
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Obr. 3 Porovnanie kriviek objemu zdrže Veľké Kozmálovce

detailnejšie. V každom výpočtovom bode okrem hodnoty priemernej zvislicovej rýchlosti prúdenia je možné získať aj smer prúdenia
vody. Okrem stavu z roku 2006 boli modelmi posudzované aj rôzne
varianty opatrení zameraných na obmedzenie tvorby nánosov v zdrži (stavby na usmernenie sedimentácie, ťažba sedimentov, preplachovanie zdrže pri vyšších prietokoch a zníženej hladine).
Hlavným cieľom hydrodynamického modelovania bolo hľadať
priaznivé podmienky pre eróziu a následný transport usadených
nánosov sedimentov v zdrži. Kritériom je hodnota tangenciálneho
(šmykového) napätia pri dne τ, ktorá je závislá od rýchlosti prúdenia, drsnosti profilu a hĺbky vody. Zo simulovaných hodnôt sme
interpoláciou zostavili izolínie hodnôt tohto parametra v rozsahu
prevádzkových hladín a prítokov do zdrže 50 – 300 m3/s. Kategorizácia účinnosti pôsobenia hydrodynamických podmienok z hľadiska
erózie usadených nánosov bola založená na hodnotách τ – nevhodné
podmienky (τ<3 N/m2), prechodová oblasť (τ=3 – 5 N/m2), vhodné podmienky (τ>5 N/m2). Pre ilustráciu uvádzame na obrázku 7
kategorizáciu na základe 1D modelom simulovaných hodnôt τ pre
vybraný priečny profil zdrže v strednej časti.
Dlhodobý priemerný prietok Hrona (obdobie 1961 – 2000)
v profile SHMÚ Brehy je približne 46 m3/s. Výsledky modelovania
preukázali, že pri prietokoch nižších ako 200 m3/s a prevádzkových
hladinách v rozpätí 174,00 – 175,00 m n.m. dochádza na veľkej väčšine ploche zdrže k usadzovaniu transportovaných plavenín. Rýchlosti prúdenia nie sú dostatočne veľké, aby pri zodpovedajúcich hĺbkach vody dochádzalo k erózii usadených nánosov. Na vytvorenie
takýchto podmienok je potrebné výraznejšie znížiť hladinu. Preplachovanie zdrže pri zníženej hladine možno využiť ako jeden z možných spôsobov samovoľného odstraňovania sedimentov zo zdrže.
Tento spôsob bol aplikovaný v roku 2004 pri revízii zdrže, pričom
bolo odstránených približne 200 000 – 400 000 m3 sedimentov (odhad na základe porovnania objemov zdrže a bilancie odtoku plavenín). Na ilustráciu výsledkov 2D modelovania uvádzame obrázok 8
znázorňujúci simulované rýchlosti prúdenia v zdrži pri vybraných
prevádzkových podmienkach.

5 Záver
V príspevku sú popísané vybrané výsledky štúdie riešenej na
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VÚVH v Bratislave, s dôrazom na hodnotenie transportu sedimentov a erózie v povodí Hrona a modelové riešenie hydrodynamických
podmienok v samotnej zdrži Veľké Kozmálovce.
Výsledky štúdie poskytli komplexný pohľad na problematiku
erózno-sedimentačných procesov v zdrži Veľké Kozmálovce i vo
vyššie ležiacom povodí Hrona. Identifikované boli eróziou najviac
ohrozené oblasti povodia, kvantifikovaný transport plavenín a modelovaním posúdené možnosti obmedzenia negatívnych dôsledkov
zanášania zdrže sedimentmi.
Literatúra
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Modelovanie hydrodynamických podmienok
v zdrži Veľké Kozmálovce
a hodnotenie erózie v povodí nad zdržou

Obr. 4 Potenciálna erózia a akumulácia v povodí Hrona podľa modelu USPED
Obr. 7 Simulované tangenciálne napätie pri dne za rôznych
prevádzkových podmienok podľa výsledkov 1D modelu

Obr. 5 Priemerná strata pôdy eróziou v geomorfologických celkoch povovodia  
Hrona podľa metódy RUSLE

Obr. 8 Simulované rýchlosti prúdenia v zdrži Veľké Kozmálovce pre súčasný stav podľa výsledkov 2D modelu, prietok
200 m3/s, hladina 174,00 m n.m.

Obr. 6 Priemerná strata pôdy eróziou v čiastkových povodiach Hrona
podľa metódy RUSLE
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AQUA 2009

Výstavu otvoril Ing. Dušan Čerešňák, vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa Sekcie vôd MŽP SR

Víťazi súťaže Zlatá Aqua v kategórii výrobok

1. miesto (výrobok): Trubná odľahčovacia komora
TOK – HOBAS SK s.r.o. Bratislava

Víťazi súťaže Zlatá AQUA v kategórii technológia

2. miesto (výrobok): Špárová píla vykružovacia
SP-V/300B – IKA s.r.o. Praha

3. miesto (výrobok): Mechanický plavákový progresívny
ventil, rohový typ – ATJ Slovakia s.r.o., Plavecký Štvrtok

20

Cena Milana Topoliho v správnych rukách. O tom, že dpt. Viliam Šimko (na
snímke) je tým správnym nositeľom tejto ceny, azda nikto nepochybuje. Je to
človek, ktorý úprave vody a jej popularizácii venoval celý svoj produktívny
vek. Nech mu to vydrží čo najdlhšie!
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AQUA 2009

l. miesto (technológia): ČOV Varnsdorf –
moderné riešenie vyhnívacej nádrže – K&H    
Kinetic, a.s., Klatovy

2. miesto (technológia): Technológia vymiešavania, odplynenia, smerovo riadenej sedimentácie na komunálnych ČOV – KUNST
s.r.o., Hranice

1. miesto v súťaži
Modrý akvadukt
o najkrajšiu
expozíciu:
GLYNWED, s.r.o,
Trnana (realizátor:
MCH Reklama
a služby, s.r.o.,
Trenčín)

3. miesto v súťaži
Modrý akvadukt
o najkrajšiu
expozíciu:
CAMPRI, s.r.o.,
Ivanka pri Nitre
(realizátor: MCH
Reklama a služby,
s.r.o, Trenčín)
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3. miesto (technológia): Membránová úpravňa vody AMAYA 5 – Envi-Pur, s.r.o., Tábor

2. miesto v súťaži Modrý akvadukt o najkrajšiu expozíciu: VEOLIA
VODA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
a VEOLIA VODA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s. (realizátor: EXPO-EXPERT, s.r.o., Banská Bystrica)

Expozícia Ministerstva životného prostredia SR
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Protipožiarna nádrž v Ľubochnianskej doline

22

Pohľad od hrádze – proti vode

Výpustný objekt

Priepad

Prepážky nad nádržou (usadzovanie sedimentu)

Pohľad na objekty hrádze

Pohľad na sklz s rybovodom
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Z vodohospodárskej praxe / Zaznamenali sme

Protipožiarna nádrž v Ľubochnianskej doline
Ing. JÁN LICHÝ, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava
S pracovníkmi SVP, š.p. Závod Ružomberok a so súhlasom Lesnej správy v Ľubochni som sa dostal na mimoriadne
vydarenú vodohospodársku stavbu - protipožiarnu nádrž –
Vyšný Tajch v Ľubochnianskej doline.
Písať o tejto prekrásnej a pravdepodobne najdlhšej doline
na Slovensku (25 – 31 km) a nespomenúť rarity, ktoré s ňou
súviseli, by bol vážny hriech. Pôvodne sa vyťažené drevo
v doline splavovalo po potoku Ľubochnianka, na ktorom boli
pre zabezpečenie dostatku vody vybudované na začiatku 19.
stor. dva tajchy – Dolný a Horný. Zo splaveného dreva sa na
Váhu pripravili plte, ktorými sa drevo plavilo do Pešti, ale aj
ďalej. S nárastom ťažby doprava po vode nestačila, a tak sa
na prelome 19. a 20. storočia pristúpilo k vybudovaniu lesnej
úzkokoľajnej železnice, ale pozor: nie parnej, ale elektrickej.
Do prevádzky ju uviedli v roku 1904 a s dĺžkou 22 km bola
na svoju dobu nielen hornouhorskou raritou, ale aj európskou.
(Bratislavská električka mala vtedy 8 km trať.) S rôznymi
zmenami slúžila až do roku 1965, kedy spolu s ďalšími lesnými železnicami bola totálne zlikvidovaná. Čo by som k tomu
rád napísal, si každý domyslí.
Napájanie železnice elektrickou energiou zabezpečovala
jedna z prvých vodných elektrárni na území Slovenska. Boli
v nej osadené dve Francisove turbíny. Elektráreň je po rekonštrukcii stále v prevádzke.
Horný tajch po skončení využívania na splavňovanie dre-

va prebudovali na malú vodnú nádrž, ktorá postupne chradla
až prakticky zanikla.  Zvyšok  zemnej hrádze použil projektant do novej hrádze protipožiarnej nádrže. Potreba protipožiarnej nádrže v Ľubochnianskej doline bola veľmi naliehavá.
Nedostatok protipožiarnej vody v danej lokalite sa prejavil pri
požiari v roku 2007, kedy vodu dovážali vrtuľníky až z Ružomberka. Vodná nádrž sa nachádza v km 19,5 potoka.
Základné hydraulické a hydrologické údaje sú nasledovné:
kapacita priepadu Q100 = 19,0 m3/s Qa   =  0,310 m3/s
retenčný objem Vr  = 8 012 m3
zátopová plocha Fz  = 0,50 ha
Stavbu projektoval Ing. Pavol  Moťovský z projekcie Lesov Slovenskej republiky, š.p. a za   finančnej podpory Európskej únie ju realizovala spoločnosť ISO & spol., stavebná
vetva.   Projektantovi, ako aj realizátorovi podľa mňa nie je
čo vytknúť. Objekt protipožiarnej nádržky je premyslene navrhnutý skúseným projektantom, ktorý má svoju prácu rád
a má bohaté odborné skúsenosti, ako som sa od neho samého
dozvedel pri osobnom stretnutí. Dodávateľ si dal na stavbe
záležať a do jednotlivých objektov účelne zakomponoval kameň a drevo. Je naozaj dobré, že v takej krásnej doline vznikol vodohospodársky objekt, ktorý jej neublížil, naopak, stal
sa jej ozdobou. Prírodná krása Ľubochninaskej doliny aj s jej
bohatou technickou minulosťou si to rozhodne zaslúži.

Modrá škola – voda pre budúcnosť
Ing. JÁN LICHÝ, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a o.z. Mladí vedci Slovenska predstavili na tlačovej konferencii 8. septembra
2009 svoj výchovno-vzdelávací program pre mládež s názvom
„Modrá škola“ a zároveň bola vyhodnotená fotografická súťaž
„Voda pre budúcnosť“. Fotografická súťaž bola určená pre žiakov stredných škôl, študentov vysokých škôl a zamestnancov
BVS, a.s. Ceny boli dotované celkovou sumou 1450 eur. Víťazné fotografie boli vystavené vo Vodárenskom múzeu.
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Modrá škola
je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí
k pitnej vode ako produktu, ktorý je životne dôležitý pre človeka a všetko tvorstvo na Zemi.
Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí detí
a mládeže o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní
a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby realizácia programu bola úspešná
a aby metódy práce boli na vysokej profesionálnej úrovni,
organizátori spolupracujú s pedagogickými pracovníkmi Trnavskej univerzity.
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V rámci programu Modrá škola by žiaci mali získať komplexné vedomosti tak o príprave pitnej vody, ako aj čistení
odpadových vôd. Dozvedieť by sa mali aj o ochrane vodných
zdrojov, ale aj o ochrane životného prostredia, ktorého kvalita výraznou mierou ovplyvňuje kvalitu vody, ktorú pijeme
a budú piť tí, čo prídu po nás.
Vzdelávací program Modrá škola je bez pochýb kladným
počinom BVS, a.s. Treba však povedať, že obdobný program, hoci nie až v takom rozsahu, už úspešne zabezpečuje
Trenčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Mne osobne v odbornom tíme, ktorý program zabezpečuje, chýbali takí výchovní nadšenci vo vodnom hospodárstve ako sú pani Majerčáková a Pekárová, ktoré s o.z. Mladí vedci Slovenska už
úspešne spolupracovali. Je na škodu veci, že na Modrej škole
sa nepodieľajú aj ďalšie osobnosti vo vodnom hospodárstve.
V takomto prípade by program mohol naozaj prispieť ku
komplexnej osvete mládeže na Slovensku v oblasti vody
a životného prostredia.
Podrobnosti o programe nájdete na www.modraskola.sk
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Veda, technika, technológia

Trendy v úprave vody
Ing. Karol Munka, PhD., Ing.Viliam Višacký, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Vodárenstvo možno zaradiť medzi konzervatívne odvetvia, v ktorých zavádzanie nových technológií prebieha postupne
a relatívne pomaly. V posledných desaťročiach sa však tento charakter vodárenstva mení. Súvisí to s prísnejšími požiadavkami na kvalitu vody, objavovaním sa nových typov znečisťujúcich látok a mikroorganizmov, ale aj s technickým pokrokom
a vývojom nových technológií. V príspevku sú uvedené technológie, ktoré už našli uplatnenie vo vodárenskej praxi ako
aj perspektívne postupy, ktoré by v blízkej budúcnosti mali toto uplatnenie nájsť. S narastajúcim nedostatkom vhodných
zdrojov pitnej vody možno očakávať, že budú rásť aj požiadavky na inovačné, účinné a ekonomicky výhodné technológie
úpravy.

Úvod
Voda vždy hrala poprednú úlohu v histórii ľudstva. Keď
sa prví ľudia usídlili na jednom mieste, bolo to spravidla blízko zdrojov vôd ako sú rieky, jazerá alebo zdroje podzemnej
vody. Voda bola vždy potrebná na pitie, prípravu jedla, hygienu, umývanie, zavlažovanie a množstvo iných úloh. Ľudia
však rýchlo zistili, že používané zdroje vody neboli vždy úplne čisté a upravovaním sa snažili odstraňovať zápach, zlepšovať chuť, priezračnosť alebo neskôr odstraňovať aj pôvodcov
chorôb. Nové trendy v úprave vody sa teda objavovali počas
celej histórie ľudstva. Vývoj nových technológií úpravy vôd
a ich aplikácia vo vodárenskej praxi sú ovplyvňované predovšetkým týmito faktormi:
– výskytom nových látok znečisťujúcich zdroje vody
– sprísnením požiadaviek na kvalitu pitnej vody
– zvýšené nároky na kvantitu pitnej vody, častejšie sa využívajú aj menej kvalitné zdroje vody
– nákladmi na úpravu vody.
Počas prvých 75 rokov minulého storočia sa pri úprave
pitnej vody využívali prakticky iba procesy chemického čírenia, filtrácia cez zrnité materiály a na dezinfekciu chlorácia. V posledných desaťročiach minulého a na začiatku tohto
storočia však nastávajú výraznejšie  zmeny v prístupe vodárenského priemyslu k úprave vody. Začali sa využívať alternatívne technológie úpravy k tradičným procesom filtrácie
a chlorácie – tzv. „emerging technologies“ (objavujúce sa
nové technológie). Pri tomto vývoji nedochádza ani tak k zásadným zmenám princípov procesov úpravy vody ako skôr
k ich modifikácii s cieľom zvýšiť účinnosť a spoľahlivosť
procesov.
Každá nová technológia sa pred jej praktickým využitím
posudzuje z hľadiska investičných a prevádzkových nákladov, účinnosti, nárokov na prevádzkovanie, kvality upravenej
vody a, najmä v posledných rokoch, aj z hľadiska vplyvu na
životné prostredie (produkcia odpadov). Nová technológia
musí mať oproti tradičným procesom nejaké výhody a spĺňať
minimálne nasledujúce kritériá:
– musí sa dať aplikovať v prevádzkových pomeroch   
– účinnosť technológie  musí byť porovnateľná a lepšia ako
u existujúcich technológií
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– voda upravená novou technológiou musí spĺňať hygienické požiadavky na pitnú vodu
– technológia musí byť spoľahlivá.
Príspevok sa zaoberá nasledujúcimi technológiami úpravy
vody: flotácia rozpusteným vzduchom, progresívna oxidácia,
membránové procesy, rekarbonizácia vody, technológie úpravy vody in situ, biologické metódy, využitie nových adsorpčných materiálov na odstraňovanie železa, mangánu a ťažkých
kovov, nanotechnológie a využitie nových koagulantov.

Flotácia rozpusteným vzduchom
Flotácia rozpusteným vzduchom sa v súčasnosti považuje
za najvhodnejší proces pre prvý stupeň separácie suspenzie
v prípade, ak by surová voda bola obtiažne upraviteľná jednostupňovou úpravou, má vyšší obsah prirodzených organických látok a organizmov. Princíp tejto technológie spočíva
v tom, že časť upravenej vody (obyčajne 10 %) sa v saturátore nasýti vzduchom za zvýšeného tlaku (5 – 6 at) a vracia
sa späť do procesu úpravy po flokulácii (vstup do flotátora).
Pri prudkom znížení tlaku na tryskách umiestnených pri dne
flotátora sa z vody uvoľňujú mikrobublinky o veľkosti 30 –
100 µm, ktoré prichádzajú do kontaktu s vločkami suspenzie
a agregujú s nimi. Vločky s mikrobublinkami sú vynášané na
hladinu vody, kde dochádza k tvorbe flotačného kalu. Tento
kal sa na hladine prirodzene zahusťuje a môže byť podľa potreby stieraný.
Prvá vodárenská flotácia v ČR bola uvedená do prevádzky
v r. 2006 v úpravni vody Mostiště. Túto úpravňu vody prevádzkuje VAS a.s. Brno v okrese Žďár nad Sázavou. Výsledky získané z prevádzkovania tohto technologického stupňa sú
natoľko presvedčivé, že sa postupne uplatňujú pri rekonštrukciách existujúcich úpravní ako aj pri výstavbe nových úpravní. K hlavným výhodám flotácie možno zaradiť:
– vysoké povrchové zaťaženie, ktoré je až desaťkrát väčšie
ako povrchové zaťaženie bežnej sedimentácie
– vysoká účinnosť odstránenia všetkých častíc (aj organizmov obtiažne odstrániteľných bežnou sedimentáciou)
– vysoká stabilita prevádzky aj pri veľkých zmenách výkonových parametrov
– tvorba kalu s vysokou sušinou.
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Progresívna oxidácia
Chemická oxidácia sa pri úprave vody používa dlhé desaťročia najmä na reguláciu biologického rastu v potrubiach
a nádržiach, odstraňovanie farby, chuti a pachu vody, zníženie
obsahu špecifických organických látok, podporu flokulácie,
odstraňovanie železa a mangánu, dezinfekciu. Najbežnejšie
oxidačné činidlá používané pri úprave vody sú chlór, chlóramíny, ozón, chlórdioxid, manganistan draselný a oxid chloričitý. Priebeh chemickej oxidácie je ovplyvnený hodnotou pH,
teplotou, dávkou oxidačného činidla, dobou reakcie, prítomnosťou látok interferujúcich s požadovanou oxidačno-redukčnou reakciou.
Koncom 80-tych rokov minulého storočia sa na oxidáciu
organických a anorganických látok znečisťujúcich vodu začala využívať oxidačná sila hydroxylových radikálov (•OH),
ktoré patria k najsilnejším známym oxidačným prostriedkom.
V procesoch označovaných ako progresívne oxidačné procesy (advanced oxidation processes) sa produkcia OH radikálov
zabezpečuje systémami ozón/peroxid vodíka, ozón/UV žiarenie alebo peroxid vodíka/UV žiarenie. K nim možno ešte
priradiť Fentonov proces (Fe2+ s peroxidom vodíka) a oxid
titaničitý s UV žiarením. Použitie progresívnej oxidácie má
uplatnenie, ak surová voda obsahuje ťažko rozložiteľné alebo
toxické organické látky, na rozklad látok spôsobujúcich pach
a chuť vody, na odstraňovanie farby a rozklad mikrokontaminantov ako sú prchavé organické látky, chlórované uhľovodíky, pesticídy, herbicídy, prímesy do palív (MTBE, hydrazín, BTEX), nitrozoamíny (NDMA) a zvyšky liečív. Výskum
a vývoj v tejto oblasti by sa mal zamerať na zdokonalenie
existujúcich alebo hľadanie nových spôsobov ako efektívne
pripravovať OH radikály. Súčasne je treba sledovať aj tvorbu
vedľajších produktov v dôsledku možnej neúplnej oxidácie
organických látok.  

Membránové procesy
Využívanie membránových procesov pri úprave pitných
vôd zaznamenalo v poslednom desaťročí najvýraznejší rozvoj, ktorý vo významnej miere spôsobil najmä neustály pokles
ceny membrán, ale aj poznanie ich výhod pri úprave vody.
Používanie membrán umožňuje dosiahnuť vysokú spoľahlivosť prevádzky predovšetkým vo vzťahu ku kvalite upravenej vody. Uplatnenie nachádza vďaka zmenám podmienok
a požiadaviek v rôznych oblastiach: od opätovného využitia
pracích vôd pieskových filtrov cez úpravu povrchových alebo podzemných vôd až po čistenie odtokov z ČOV. Vývoj
v blízkej budúcnosti by mal dať odpoveď, či bude možné zaradiť membránovú mikrofiltráciu ako prvý separačný stupeň
pri úprave vody, za ktorou bude zaradený ďalší membránový
proces (ultrafiltrácia, nanofiltrácia) odstraňujúci látky, ktoré
neboli agregované vo vločkách.
Technológie membránovej filtrácie využívajú polopriepustné membrány na odstraňovanie mikroorganizmov, organických i anorganických látok z vody. Membrány predstavujú absolútnu bariéru pre patogénne mikroorganizmy, takže
sa voda dezinfikuje bez použitia chemických činidiel a bez
produkcie vedľajších produktov dezinfekcie. Pri koncepcii
prevádzky distribučných sietí bez zvyškovej koncentrácie
dezinfekčného činidla je dezinfekčná bariéra predovšetkým
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membránovej ultrafiltrácie alebo nanofiltrácie dôležitým prínosom. V budúcnosti možno očakávať, že budú vyrobené
špeciálne membrány použiteľné v závislosti od chemického
zloženia surovej vody.

Rekarbonizácia vody
Táto technológia úpravy vody rozhodne nepatrí medzi
nové postupy, ale v rámci Slovenska by si vyžadovala podstatne väčšiu aplikáciu, pretože jej využitie je v súčasnosti
veľmi obmedzené. Poznatky z oblasti medicíny a výskumu
kardiovaskulárnych chorôb dávajú do súvislosti ich zvýšený
výskyt v oblastiach s nízko mineralizovanou vodou. Takéto
vody sú menej vhodné nielen zo zdravotného hľadiska, ale
robia aj značné problémy pri úprave a distribúcii vody. Sú
to veľmi agresívne vody, ktoré napádajú potrubie, vodojemy
a armatúry rozvodov, čím sa voda obohacuje o nežiadúce látky a zhoršuje sa kvalita vody.
Na Slovensku existuje viac oblastí, kde sa vyskytujú
vody s nízkou mineralizáciou. Takýmito sú najmä celá oblasť Vysokých Tatier, stredné Slovensko medzi Zvolenom
a Tisovcom, Slovenské Rudohorie a severovýchodná časť
východného Slovenska. V týchto oblastiach boli vybudované
aj vodárenské nádrže Turček, Hriňová, Málinec, Klenovec,
Bukovec a Starina, ale sú tu využívané aj malé miestne zdroje podzemných vôd. Špecifickou oblasťou sú Vysoké Tatry,
kde všetky zdroje povrchovej aj podzemnej vody majú veľmi
nízku mineralizáciu. Na Slovensku sa takéto vody (menšie
zdroje) upravujú najčastejšie odkysľovaním na PVD, pričom
však na pomerne nízky obsah agresívneho oxidu uhličitého
v upravovaných vodách, nedochádza k výraznejšiemu zvýšeniu obsahu vápnika a horčíka v upravenej vode. Veľké úpravne vody upravujúce málo mineralizované vody z niektorých
vodárenských nádrží, nemajú vo svojej technologickej linke
zaradený technologický stupeň na rekarbonizáciu vody.
Zvyšovanie mineralizácie by malo byť zabezpečené takými látkami, ktoré sú prítomné v prírodnej vode a sú pre
zdravie ľudskej populácie potrebné. Pre malé a stredne veľké
úpravne vody je vhodné stvrdzovanie na PVD (polovypálený
dolomit MgO-CaCO3) s oxidom uhličitým. Táto úprava má
tú výhodu, že do vody sa dostáva s vápnikom súčasne aj horčík. Stvrdzovanie s vápnom a oxidom uhličitým možno odporúčať pre väčšie úpravne vody upravujúce povrchovú vodu
z vodárenských nádrží.

Technológie úpravy vody in situ
Špecifickou metódou využitia oxidačných procesov na
úpravu vody sú technológie úpravy podzemných vôd v horninovom prostredí - tzv. technológie in situ. Úprava vody v podloží je založená na dotácii oxidačnej látky (akceptora elektrónov) do nasýtenej zóny podzemnej vody, čím sa zintenzívňujú
prirodzené oxidačno-redukčné procesy prebiehajúce v podloží. Úprava predstavuje komplex chemických, mikrobiologických, hydraulických a fyzikálnych procesov, pri ktorých
dochádza k oxidácii redukovaných foriem železa, mangánu,
dusíka, síry a organických látok na nerozpustné alebo menej
škodlivé oxidované formy a k ich fixácii v podloží.
Základným prvkom úpravy je riadené vsakovanie vody
obohatenej o potrebné látky do zvodnenej vrstvy, ktorého
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účelom je vytvorenie dostatočne veľkej oxidačnej zóny okolo
čerpacieho vrtu. Efektívnosť úpravy podzemných vôd metódou in situ je významne ovplyvnená riešením spôsobu vsakovania a následného čerpania upravenej vody v systémoch
s centrálnou čerpacou studňou a satelitných vsakovacích
studní.
Technológie in situ sa pri výrobe pitnej vody využívajú na
odstraňovanie železa a mangánu (systémy Vyredox), dusičnanov (systémy Nitredox) a organických látok z podzemných
vôd. V posledných rokoch našli široké uplatnenie aj pri likvidácii starých environmentálnych záťaží na regeneráciu kolektorov podzemných vôd znečistených organickými látkami
ako sú ropné látky alebo chlórované uhľovodíky.
Pri aplikácii denitrifikácie in situ, sa zvyčajne využíva
v prvom okruhu infiltračných vrtov prirodzená anaeróbia
podzemnej vody, zatiaľ čo druhý vnútorný okruh je aeróbny
vytvorený injektážou okysličenej vody. Namiesto injektáže
prevzdušnenej vody sa najnovšie začína využívať tlaková injektáž vzduchu alebo čistého kyslíka, prípadne ozónu. Dosahuje sa tým nielen zvyšovanie kvality upravenej vody, ale aj
zníženie nákladov na úpravu vody.

vádzkový dozor a možnosti na automatizáciu procesu sú obmedzené.

Využitie nových adsorpčných materiálov

Na odstraňovanie najmä železa, mangánu, arzénu a antimónu sa používajú nasledovné adsorpčné materiály: Greensand, Birm, Klinopur-Mn, MTM, Bayoxide E 33, GEH,
Pyroluzit.
Greensand používa sa na odstraňovanie železa, mangánu
a nízkych koncentrácií sírovodíka. Môže sa tiež použiť pri
odstraňovaní arzénu alebo rádia pri koprecipitácii. Proces odstraňovania železa a mangánu je obvykle doplnený, buď kontinuálnou regeneráciou alebo diskontinuálnou regeneráciou.
Birm je adsorbent, ktorý sa používa na odstránenie rozpusteného železa a mangánu. Birm pôsobí ako nerozpustný katalyzátor, ktorý urýchľuje reakciu medzi rozpusteným kyslíkom a zlúčeninami železa. Používa sa v rozsahu pH 6,8 – 9,0,
pričom koncentrácia voľného chlóru  by mala byť nižšia ako
0,5 ppm.
Klinopur-Mn je absorbent na báze prírodného zeolitu.
Vlastnosťami je porovnateľný s Birmom. MTM je novovyvinutý absorbent špeciálne na odstraňovanie nerozpustenej
Biologické metódy
a rozpustenej formy železa, mangánových zlúčenín a sírovoBiologické procesy sa v súčasnosti využívajú na úpravu díka. Môže byť použitý v širokom rozmedzí pH (6,2 – 9,0)
vody len v obmedzenej miere. Klasickým príkladom je po- a má nízky hydraulický odpor. MTM je testovaný podľa
malá piesková filtrácia, u ktorej vysoké nároky na plochu a   štandardov UL ANSI/NSF 61. Bayoxide E 33 je absorbent
prevádzkové náklady limitujú jej využitie na menšie lokality. z granulovaného oxidu železitého vyvinutý špeciálne na odČastejšie sa využíva umelá infiltrácia na úpravu a umelú do- straňovanie arzénu.
GEH je adsorbent, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre účinné
táciu podzemných vôd alebo biologická filtrácia. Biologická
aktivita prebieha aj na pieskových rýchlofiltroch, je to však odstraňovanie arzénu. GEH je granulovaný hydroxid železitý,
neriadený proces, v ktorom nie sú pre biologickú aktivitu vy- ktorý je syntetizovaný z kvalitných základných surovín. To je
tvorené optimálne podmienky. Biologické procesy umožňujú záruka, že žiadne nebezpečné látky do vody neprechádzajú
získať biologicky stabilnú pitnú vodu, to znamená vodu, kto- a nespôsobuje zmenu pH. Má vysokú adsorpčnú kapacitu až
rá neobsahuje organické látky podporujúce rozmnožovanie 60 g/kg pre arzén a fosfát. GEH možno aplikovať aj na odmikroorganizmov počas akumulácie a distribúcie vody. Tento straňovanie antimónu, medi, olova, vanádu, selénu, fosforečfaktor je mimoriadne dôležitý v súčasnej dobe, keď často tre- nanov a organických látok. Vo fungujúcich systémoch môže
ba pitnú vodu transportovať na veľké vzdialenosti od miesta byť GEH použitý až 36 mesiacov než sa vyčerpá.
úpravy alebo sa predlžuje doba zdržania vody v distribučnom
Pyroluzit je v prírode sa vyskytujúci oxid manganičitý.
systéme v dôsledku znížených odberov. Americká organizá- Je distribuovaný pod obchodnými značkami ako napríklad
cia pre životné prostredie zaradila biologickú filtráciu ako Pyrolox, Filox-R  a MetalEase. Pyroluzit môže byť použitý
„povinný“ následný stupeň  po úprave vody ozonizáciou, pri v nasledujúcich dvoch spôsoboch: (1) zmiešaný s pieskom
ktorej dochádza k zvýšenej produkcii biologicky rozložiteľ- v 10 – 50 % objemových, čím sa dosiahne filtrácia aj oxidácia
ných organických látok.
v jednom technologickom kroku; (2) inštalácia 100 % vrstvy
Moderné aplikácie biologickej filtrácie využívajú aktivitu pyroluzitu vo viacvrstvovom filtri poskytne oxidáciu aj filtromikroorganizmov zachytených na podpornom médiu ako je vanie. Nie je požadovaná chemická regenerácia.
granulované aktívne uhlie alebo antracit. Biologické filtre sa
V súčasnosti adsorpcia oxidmi a oxihydroxidmi železa
používajú na odstraňovanie biologicky rozložiteľných orga- predstavuje efektívnu a ekonomicky prijateľnú metódu pre
nických látok, menej často aj na odstraňovanie anorganických odstraňovanie ťažkých kovov z vody.
látok ako sú dusičnany, bromičnany, chloristany, chlorečnany a seleničnany. Najčastejšie sa prevádzkujú ako klasické
Využitie nových koagulantov
dvojvrstvové filtre. Pod vrstvou granulovaného aktívneho
uhlia alebo antracitu je tenšia piesková vrstva, ktorá slúži aj
Významným prínosom pri príprave suspenzie koagulána zachytenie prípadných prienikov biomasy do odtoku z fil- ciou môže byť použitie prírodných organických polymérov.
Z týchto polymérnych látok sa používa najčastejšie chitosan
tra.
Ako všetky biologické procesy, biologická filtrácia je a škrob. Polyméry sú účinné pri nižších dávkach ako anorcitlivá na prevádzkové podmienky a ich zmeny. Starostlivo ganické koagulanty, čím sa redukuje objem kalov, sú menej
treba voliť najmä parametre prania filtrov, aby nedochádzalo   citlivé na pH, zlepšujú odvodňovanie kalov, nie sú korozívne,
k vyplavovaniu a následnému odstraňovaniu aktívnej vrstvy sú biodegradabilné a nespôsobujú riziko zvyškovej kontamibiologických nárastov. Celkovo si vyžadujú intenzívny pre- nácie kalu kovom (železo a hliník). Pri únosnej cene týchto
26
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Nanotechnológie využívané pre úpravu vody
Výrobok

Ako pracuje

Význam

Autor

Nanošpongie pre zber Kombinácia polyméru a sklenených nanočastíc, Zber dažďovej vody je stále viac dôležitý pre kra- Massachusetts Institute
dažďovej vody
ktoré môžu byť vtlačené na povrch podobne ako jiny ako sú Čína, Nepál a Thajsko. Nanošpongie of Technology, United
látka nasiakne vodu.
sú omnoho viac účinnejšie než tradičné siete na States
chytanie rosy.
Nanohrdza odstráni
arzén

Magnetické nanočastice oxidu železitého sus- India, Bangladéš a iné rozvojové krajiny sú kažpendované vo vode viažu arzén, ktorý je potom dým rokom sužované tisícami prípadov otravy arodstránený magnetom.
zénom, ktoré súvisia s kontamináciou prameňov.

Odsoľovacia membrána

Kombinácia polyméru a nanočastíc, ktorá priťa- Táto membrána je už na trhu a umožňuje odsoľo- University of Califorhuje ióny vody a odpudzuje rozpustené soli.
vanie s nižšími nákladmi na energiu ako reverzná nia, Los Angeles and
osmóza.
NanoH2O

Membránová
nanofiltrácia

Membrána vytvorená z polyméru s rozmerom pórov v rozsahu od 0,1 do 1,0 nm

Slamka z nanosieťky

Filtračné zariadenie ako slamka, ktoré využíva Vodná slamka čistí ako pijete. Doktori v Afrike už
karbónové nanorúrky umiestnené na ohybnom používajú prototyp. Konečný výrobok bude v príporéznom materiáli.
stupnej cene dostupný v rozvojových krajinách.

World filter

Filter z nanovlákien, vytvorený z polymérnych Špecificky navrhnutý pre domácnosti alebo ko- KX Industries, United
živíc, keramiky a iných materiálov, ktorý odstra- munity pre použitie v rozvojových krajinách. States
ňuje kontaminanty.
Filtre sú účinné, ich použitie je jednoduché a nevyžadujú údržbu.

Filter na pesticídy

Filter využíva nanostriebro, adsorbuje a potom Pesticídy sa často zistia v zdrojoch vody rozvojodegraduje tri najčastejšie pesticídy zvyčajne prí- vej krajiny. Tento filter by mohol zásobiť typickú
tomné v indických vodných nádržiach.
indickú domácnosť so 6000 litrami čistej vody
ročne.

koagulantov existujú určité možnosti upraviť nakladanie s takýmito vodárenskými kalmi, predovšetkým v súvislosti s využitím ich organického podielu.
Anorganické koagulanty na báze soli železa a hliníka majú
svoje nevýhody, najmä pri použití vyšších dávok. Je to najmä
pokles hodnoty pH, zvýšený obsah kovov a zvýšenie objemu kalov. Určité možnosti využitia účinnejších koagulantov
pri úprave vody by mohol predstavovať železan sodný (Fe6+),
ktorý má oxidačný a následne koagulačný účinok. Príprava
železanu sodného a overenie jeho účinností pri úprave vody
by si však vyžadovali určitý vývoj.
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Testované oblasti pre úpravu pitnej vody v Číne a
odsoľovanie vody v Iráne, použitie tejto membrány vyžaduje menej energie ako reverzná osmóza.
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5. svetové fórum o vode – zúčastnili sme sa ho vôbec?
Ing. JÁN LICHÝ, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava

Keď som na internete v Katolíckych novinách (!) našiel
článok o tejto svetovej udalosti venovanej vode, mierne ma
to zaskočilo. Je pravda, že Vodohospodársky spravodajca
nezamestnáva profesionálneho redaktora, ale i napriek tomu
by malo byť viac-menej povinnosťou pracovníkov, ktorí sa
v rezorte vody podobných akcií zúčastňujú, napísať o tom aspoň stručnú informáciu. Predsa nám len chýba taký RNDr.
Pavel Punčochář, CSc., ktorý českých vodohospodárov veľmi dôsledne informuje o tom, čo sa na medzinárodnej scéne
v súvislosti s vodou deje. V mojom príspevku som použil informácie z internetu a z článku pána Punčochářa publikované
v SOVAK-u. Prijatých materiálov na 5. svetovom fóre o vode
bolo skutočne hodne, ale vzhľadom na to, že sa ich obsah
v čase mení len veľmi málo a skôr sú v rovine želaní ako reálnej snahy o ich naplnenie, vybral som z nich len to, čo som
považoval pre aktuálnu situáciu na Slovensku za potrebné.
12. marca 2009, pred otvorením 5. svetového fóra o vode
v Istanbule (prebiehalo 14. – 23. marca 2009), vydal Európsky parlament uznesie, v ktorom ma zaujali predovšetkým
dva body:
– hospodárenie s vodnými zdrojmi spočíva v decentralizovanom zastupiteľskom a integrovanom prístupe, ktorý
spája užívateľov a činiteľov prijímajúcich rozhodnutie
pri vymedzovaní vodohospodárskej politiky na miestnej
úrovni,
– zdôrazňuje sa, že je potrebné podporiť nové prístupy, ako
zavlažovanie vidieckych oblastí a vytváranie zelených
zón okolo miest s cieľom posilniť potravinovú bezpečnosť a miestnu autonómiu.
V uznesení sa zdôrazňuje právo človeka na vodu, žiaľ na
fóre sa prijala formulácia potreby vody pre človeka na vodu.
Bolo by zaujímavé vedieť, kto bol proti tomuto základnému
právu na život.
Na základe našich skúseností pri riešení protipovodňovej
ochrany v povodí Slatvínca na východnom Slovensku, bez
aplikácie uvedeného prvého bodu z uvedeného uznesenia nie
sme schopní realizovať reálne kroky na zásadné zlepšenie stavu povodia. Musia byť vytvorené spoločenstvá, ktorých povinnosťou je hospodáriť v povodí tak, aby toto bolo schopné
plniť všetky úlohy z pohľadu vodohospodárskeho.
Druhý bod ma oslovil preto, lebo vidím, ako sa na území Žitného ostrova rozmáha bytová a priemyselná zástavba.
Zástavba je len jeden problém. Druhý spočíva v tom, že na
území nášho najväčšieho vodného zdroja bez mihnutia oka
povoľujeme výstavbu bez kvalitnej kanalizačnej siete. Žumpa
je odporúčaný štandard. No to je naozaj irónia.
Svetové vodné fóra organizuje Svetová vodná rada (World
Water Council – WWC), ktorá ale nie je členom OSN. Preto
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materiály, ktoré na fórach vzniknú, nie sú prakticky záväzné;
sú to skôr odporúčania, ktoré môžu, ale aj  nemusia osloviť
tých správnych.
5. svetové vodné fórum sa konalo pod heslom „Prekonajme nezhody pre vodu“.   
2500 kompetentných, alebo tých, ktorí si myslia, že sú
kompetentní, usilovne pracovali v Istanbule, aby vytvorili
dokumenty, ktoré sa dobre čítajú, ale oveľa ťažie realizujú.
Najväčšie problémy s vodou má Afrika, ale to už počúvam
a viem viac ako 50 rokov. Ale aj v Európe sú s dostatkom vody
už vážne problémy – predovšetkým na Cypre, ale aj v Bulharsku, Španielsku, a čo je prekvapujúce, aj v Belgicku.
Vážnou témou fóra boli aj adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadu klimatických zmien. Princípy, ktoré boli prijaté,
odporúčajú napr. orientáciu výskumu smerom k užívateľom;
opatrenia by sa mali dotýkať všetkých častí hydrologického
cyklu, mali by byť integrované a smerujúce k obmedzeniu
negatívnych dopadov. Dôležité je, aby sa adaptačné opatrenia
realizovali včas. Dr. Punčochář uvádza ako ideálne adaptačné
opatrenie v ČR hájenie území k prípadnej výstavbe možných
budúcich vodných nádrží, proti čomu sú MVO, ale aj MŽP
SR. Skutočne neviem, prečo je problém povedať si: – v tejto
doline v súčasnosti  nestavajme. V zásade sa pri adaptačných
opatreniach odporúčajú aktivity, ktoré prinášajú všeobecný
prospech (známe ako win – win: obaja vyhrávajú).
Vrcholným dokumentom prijatým na fóre bolo istanbulské vyhlásenie ministrov, známe ako Ministerská deklarácia.  
Deklarácia má 22 bodov, ktoré sa začínajú slovami – usilujeme, podporujeme, budeme posilňovať, budeme rešpektovať,
sme odhodlaní, objasníme, budeme sa snažiť, uznávame...
Veľa silných slov, ale ako ukazuje minulosť, ich efekt býva
minimálny. Za dôležitý považujem fakt, že zúčastnení ministri, alebo tí, čo deklaráciu pripravovali, poznali problematiku vody vo svete. Hovorí sa o podpore integrovanej ochrany
a využití vodných zdrojov, o podpore udržania prirodzených
pomerov v životnom prostredí, o ich obnove, pričom sa predpokladá spolupráca s pracovníkmi v lesnom hospodárstve.
V deklarácii je skutočne všetko, čo by bolo treba robiť vo
vodnom hospodárstve a čo sa žiaľ vo väčšine krajín sveta nerobí, včítane Slovenskej republiky.
Ako som už napísal pri inej príležitosti v tomto čísle Vodohospodárskeho spravodajcu - príliš veľa hovoríme a píšeme, a veľmi málo konkrétneho robíme pre zlepšenie stavu
krajiny. To je existenčne potrebné zmeniť.
Literatúra:
1. Internet
2. SOVAK číslo 5-6, 7-8

v o d o h o s p o d á r s k y s p r av o d a j c a č . 1 1 - 1 2 / 2 0 0 9

Zaznamenali sme

S akciami o krajine sa roztrhlo vrece
Ing. JÁN LICHÝ, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava

Je až neuveriteľné, koľko odborných akcií sa uskutočnilo v septembri a začiatkom októbra. Keby každý účastník týchto akcií zasadil čo len jeden strom, na Slovensku by vyrástol pekný les. Ale vážne. Jeseň už pravidelne býva bohatá na rôzne odborné akcie. K tým
najvýznamnejším istotne patrili Plavebné dni a výstava AQUA 2009,  
o tých píšeme v iných článkoch. V Nitre sa uskutočnil ďalší ročník
Agrofilmu, ale ten akoby sa stal „majetkom“ len poľnohospodárov,
i keď napr. vlani vyhral hlavnú cenu indický film o stavbe hlinených
priehrad.
Odvtedy, čo sa spolu s odborným tímom zaoberám protipovodňovými opatreniami v horských a podhorských oblastiach na východnom Slovensku, venujem zvýšenú pozornosť akciám, ktoré sa
zaoberajú problematikou krajiny. Je ich naozaj hodne, majú však
jeden spoločný problém: nik z kompetentných v tomto štáte odborné
výsledky týkajúce sa zlepšenia stavu krajiny neakceptuje a zrejme
všetci čakajú, že sa krajina zregeneruje sama. Spamätáme sa zrejme
až vtedy, keď nás postihne naozaj vážna prírodná katastrofa, ale potom už bude, žiaľ, neskoro.
Poďme ale k tým akciám. Prvý a na dobrej odbornej a spoločenskej úrovni bol vedecký seminár   Pustnutie krajiny – realita
Slovenska.
So zaujímavým dátumom, 9. 9. 2009, bol v Banskej Bystrici
zorganizovaný vedecký seminár pri príležitosti 70-tky prof. Midriaka, DrSc., na tému „Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia“. Seminár sa konal za účasti významných vedeckých
pracovníkov z Ústavu vedy a výskumu UMB, Technickej univerzity
vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Výskumného
ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národného lesníckeho centra. Bol som milo prekvapený, ako vážne sa problematikou pustnutia slovenskej krajiny zaoberáme a ako veľa o tejto problematike
vieme. Keď sa prestaneme o kultúrnu krajinu starať a využívať ju
– začína pustnúť. Platí to o lúkach a pasienkoch a samozrejme aj
o ornej pôde. Z môjho pohľadu pustnutie krajiny má svoje pozitíva
a aj negatíva. Prirodzenou premenou lúk a pasienkov na zaburinené
pozemky dochádza k stabilizácii eróznych procesov, ale k vytvoreniu lesa je potrebná, vzhľadom na ľudský vek, dlhá doba - okolo 300
rokov.  Na druhej strane strácame pôdu, ktorá bola desiatkami generácií prispôsobená potrebám človeka pre prežitie. Nemáme obavy, že
nám táto pôda bude v budúcnosti chýbať? Z čoho má žiť slovenský
vidiek? Vyľudníme ho? Na Slovensku jednoznačne chýba vízia a ak
aj nejaká je, tak sa jej vo svojich plánoch nepridŕžame. Prednesené
príspevky budú publikované v zborníku v tlačenej forme.
Pod názvom „(Žiaden) vidiek na dohľad“ sa konala v Bratislave v dňoch 21. -  22. 9.2009 Európska konferencia obnovy vidieka 2009. Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti z Rakúska
a Slovenska. Obsah konferencie bol v podstate veľmi jednoduchý:
čo s vidiekom pri odlive obyvateľov do miest? S týmto problémom
sa stretávame prakticky na celom svete. Ako ukázala konferencia,
Rakúšania sa nad týmto problémom vážne zamýšľajú, rovnako
ako aj nad stavom a premenami vidieckej krajiny. Žiaľ, situácia na
Slovensku je oproti Rakúsku diametrálne odlišná a pomoc, ktorú
nám Rakúšania svojim know-how poskytujú, nevieme zužitkovať.
Vážnejšie sa tomuto problému na Slovensku venuje Trnavský samosprávny kraj. Pre nás, vodohospodárov, sú zmeny krajiny a vidieka dôležité. Súvisia so zmenami odtokových pomerov a zmenami
v protipovodňovej ochrane meniacich infraštruktúru.
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22. 9. 2009 MVO Priatelia Zeme a Greenpeace zorganizovali
v Bratislave premietanie filmu „Vek hlupákov“ spojené s besedou.
Témou filmu sú klimatické zmeny. Autori filmu nás zaviedli do roku
2050, do situácie po nukleárnej vojne, ktorú odštartovali katastrofálne javy odvíjajúce sa z klimatických zmien. Film sa rovnaký deň
premietal v 500 kinách na celom svete. Nakoľko na začiatku októbra
bola  ešte jedna akcia venovaná klimatickým zmenám, vyjadrím sa
k téme nižšie.
V dňoch 29. 9. až 2. 10. 2009 sa konalo v Bratislave prestížne
sympózium Medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológiu (IALE)
na tému „Problematika ekologického výskumu krajiny“. Sympózium prebiehalo len v anglickom jazyku a zúčastnili sa ho prednášajúci z viacerých krajín Európy a Ruska. Referáty mali veľmi široký
záber, čo je z hľadiska krajiny pochopiteľné. Pre nás, vodohospodárov, boli dôležité predovšetkým tie, ktoré sa zaoberali problematikou lesa, eróznych procesov, revitalizácie krajiny. Žiaľ, získané
poznatky sa len veľmi ťažko alebo vôbec nedostávajú do realizačnej
polohy. Vyzerá to potom tak, že výskum si robí svoju úlohu, ale krajina sa riadi svojou vlastnou filozofiou. Nekoordinovanosť výskumu
na Slovensku je zarážajúca. Nie je to samozrejme problém našich
vedeckých kapacít, ktoré sa snažia cestou rôznych projektov plniť
svoju funkciu čo najlepšie. Ústredný problém je v tom, že politické
garnitúry na Slovensku sa poznatkami vedy a výskumu vôbec neriadia, čo je samozrejme pre kultúrnu krajinu neudržateľný stav.
Poslednou akciou, ktorej som sa zúčastnil, bola panelová diskusia na tému „Klimatické zmeny – zodpovednosť bez hraníc“.
Uskutočnila sa 2.10. 2009 v Bratislave a zorganizovali ju Priatelia
Zeme – CEPA a Klimabundis Österreich. Zúčastnili sa jej aj aktivisti z amazonského regiónu Rio Negro. Slovenská vodohospodárska
spoločnosť pred dvomi rokmi zakúpila na dva mesiace premietacie
práva na film Al Gora „Nepríjemná pravda“,  ktorý sa premietal podľa záujmu na jednotlivých OZ SVP, š.p. Ja tento film považujem
za najfundovanejší v oblasti klimatických zmien, a preto všetko, čo
som videl a počul po ňom, mi nič nového nepovedalo. O tom, že sa
počasie mení, asi nik z nás už nepochybuje i napriek tomu, že zmeny
klímy na Slovensku neprinášajú zatiaľ dramatické situácie. Zrejme
preto nič rozumné nepodnikáme. Diskutujúci z Amazónie majú však
už iné skúsenosti, ktoré ich nútia, ak chcú prežiť, zmeniť spôsob života. Tam, kde bol ešte v nedávnej minulosti dostatok rýb v riekach,
teraz sú nútení začať ryby chovať. Zaujímavé je, že sa vracajú naspäť k bližšiemu spolužitiu s prírodou. Všetko sa vlastne točí okolo
vody: jej nedostatku alebo prebytku.
Na všetkých uvedených  akciách rezonovali slová; „nutná zmena“ spôsobu života, vzťahu ku krajine. Vieme, kde sú problémy a aj
tušíme, čo by sme mali robiť. Ale cesta k riešeniu je mimoriadne
ťažká, pretože sa týka osobného vlastníctva, ktoré má na Slovensku
špecifický charakter. Získať zo všetkého, a teda aj z krajiny, čo najviac finančných prostriedkov bez záujmu vylepšiť stav krajiny ako
celku. Ak chceme a vlastne musíme uspieť, je treba vymyslieť takú
správu povodí, aby sa na ich optimálnom využívaní a starostlivosti
podieľali všetci zainteresovaní. Návštevy z Amazónie a premietanie
filmov skutočné problémy nevyriešia.
Žiaľ, po skúsenostiach z angažovanosti v povodí Slatvínca musím povedať, že tak na MŽP SR (neustále personálne zmeny), ako aj
na MP SR (všetko je v poriadku, nie je čo riešiť), sme nenašli žiadnu
podporu pre riešenie protipovodňovej prevencie na odbornej úrovni.
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Aká bola Pitná voda 2009
Ing. Jana Buchlovičová1, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.2
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2W&ET Team, České Budějovice a FCh VUT Brno

1

XII. ročník konferencie Pitná voda pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva zdravotníctva SR, pod
odbornou garanciou Hydrotechnológie Bratislava s.r.o a Slovenského národného komitétu IWA prebiehal v dňoch 7. – 8. októbra 2009 v Trenčianskych Tepliciach v Kúpeľnej dvorane. Na príprave konferencie sa už tradične podieľali aj Vodohospodárska
sekcia RZ SKSI Bratislava, W&ET Team, České Budějovice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
a Československá asociácia vodárenských expertov.

Podľa počtu zúčastnených (194) možno konštatovať, že
záujem o problematiku pitnej vody a o novinky z tejto oblasti
je pomerne vysoký. Konferencie sa zúčastňujú aj odborníci so
zahraničia, hlavne z Českej republiky.
Odborný program konferencie bol zameraný na koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, zdroje vody, technológiu úpravy vody a prezentáciu najnovších skúseností a poznatkov.
Organizačný výbor konferencie odporúča do pozornosti
čitateľov Vodohospodárskeho spravodajcu najmä tieto témy:
V sekcii „Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie“ bolo napríklad zaujímavé pokračovanie
projektu, ktorý vedie Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. Príspevok
„Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic
a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou“ bol venovaný vývoju softvérovej aplikácie
WaterRisk. Ide o databázový program pre efektívny návrh
opatrení pre analýzu rizík systému zásobovania pitnou vodou,
kedy je možné na základe vložených údajov navrhnúť opatrenie pre minimalizáciu strát vody, či početnosť porúch.
Ďalším pokračovaním v prehľade nových technológií
v sekcii „Technológia úpravy vody“ bola i prednáška Ing.
Kláry Štrausovej, PhD. „Využití umělé inteligence pro řízení procesů úpravy pitné vody“.
Častým problémom podzemných vôd je výskyt železa
a mangánu. V sekcii   „Prezentácia skúseností a poznatkov
z výroby, technológie, údržby“ prezentoval tím Ing. Danka
Barloková, PhD. a Ing. Ján Ilavský, PhD. v príspevku „Technologické skúšky odstraňovania Fe a Mn v ÚV Kúty“
skúsenosti z testovania troch rôznych filtračných náplní pre
odstraňovanie týchto látok v procese úpravy vody. Práve takéto štúdie sú jedným z podstatných podkladov pre prípadné
rekonštrukcie úpravní vôd.
Pre účastníkov z Čiech bol prekvapením obsah prednášky
v sekcii „Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody“ autorov Ing.
Oľgy Lonckovej a MUDr. Martina Kapasného, MPH „Skúsenosti s úpravou As na zdroji pitnej vody vo Višňovom
zo zdravotníckeho pohľadu“. Zaujal ich fakt starosti odborníkov na Slovensku o pramene na verejných miestach, ktoré majú dlhú históriu a ľudia sú zvyknutí konzumovať vodu
z nich pre jej blahodarné účinky. Podľa štúdie je však táto
voda i v malom množstve pre organizmus škodlivá, predovšetkým pre vysoký obsah arzénu a deti by ju nemali takmer
vôbec konzumovať.
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Zastúpenie vodárenských spoločností SR na konferencii
Pitná voda 2009
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

2%

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

8%

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

2%

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

12 %
4%

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

8%

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

10 %

Trenčianska vodárenská spoločnosť a.s.

16 %

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

4%

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

2%

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

4%

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

18 %

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

10 %

Zastúpenie firiem a organizácií na konferencii Pitná voda 2009
Vodárenské spoločnosti SR
Regionálne úrady verejného zdravotníctva

27 %
5%

Firmy a organizácie SR

30 %

Firmy a organizácie ČR

30 %

Pozvaní hostia

8%

Prednáškou „Mýty a pověry ve vodárenské filtraci“ pokračoval doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. Uviedol, že v našich krajinách ako keby sme sa báli oponovať nepravdám, skresľovaniu faktov či neodborným tvrdeniam. Tieto nepravdy, ak nie
sú korigované, poškodzujú nielen všeobecné profesijné povedomie, ale aj prevádzkovateľa, ktorý na základe nepravdivých
údajov a informácií môže negatívne ovplyvniť chod úpravne
vody. Vo výslednom efekte to poškodzuje odberateľov pitnej
vody. Na prvom mieste v odbore vodárenstva by predsa malo
ísť predovšetkým o kvalitu dodávanej vody. Citujeme slová
autora: „Navrhování, projektování a provoz filtrů je složitý
úkol. Návrhové parametry je třeba odpovědně a kvalifikovaně naměřit. Komerční zájmy různých firem se musí podřídit
naměřeným výsledkům. Hledejme společně pravdu, kvalitní
poznání, jak věci udělat lépe... a myslime kriticky.“
Posledná sekcia bola „Prezentácia skúseností a poznatkov
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z výroby, technológie, údržby“. Zaujímavú formu prednášky
zvolili autori Ing. Michaela Polidarová a Jiří Růžička s názvom „Praktické zkušenosti provozovatele v oblasti provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“. Úpravňa vody
Mariánské Lázně predstavovala z pohľadu rekonštrukcie
tvrdý oriešok, pretože museli byť splnené obmedzujúce podmienky dimenzie potrubia pre intenzitu prania filtrov a všetky zmeny a úpravy na zariadení museli prebiehať za úplnej
prevádzky.
Posledný blok konferencie uzatvorila prednáška dpt. Vi-

liama Šimka a Ing. Ladislava Sebö „Renesancia ozonizácie
v SR – prevádzkové skúsenosti z úpravne vody SAP a BALON“. Autori predstavujú možnú koncepciu rekonštrukcie
úpravne vody s ohľadom na prírodné prostredie Žitného ostrova a nutnosťou minimalizácie množstva odpadových látok.
Myslíme si, že konferencia Pitná voda si aj tento rok udržala svoju kvalitnú úroveň vo vytváraní priestoru pre riešenie
problémov súvisiacich s ochranou vodných zdrojov, s úpravou vody, ako i zachovaním kvality vody počas jej dopravy
k užívateľom.

Sedimenty vodných tokov a nádrží
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
V dňoch 13. – 14. mája 2009 sa na pôde Výskumného
ústavu vodného hospodárstva v   Bratislave konala v poradí
už 5. konferencia s medzinárodnou účasťou sedimenty 
vodných tokov a nádrží.
Konferenciu usporiadala Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Na organizovaní konferencie sa podieľali Výskumný
ústav vodného hospodárstva, Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku, Slovenská vodohospodárska
spoločnosť, člen ZSVTS - výkonný výbor, Československá
asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenský národný komitét IWA.
jej cieľom bolo nadviazať na predchádzajúce konferencie,
ktoré sa uskutočnili v rokoch 1999, 2003, 2005 a 2007, umožniť odborníkom zaoberajúcim sa problematikou sedimentov
v tokoch a nádržiach prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v problematike sedimentov v Sr a zahraničí, vytvoriť
priestor na odbornú diskusiu a výmenu názorov.
Odborne sa svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili
autori zo Slovenska, Čiech a Nemecka. Žiaľ, hospodárska kríza v roku 2009 sa odrazila na počte účastníkov zo Slovenska.
Naopak, potešila prítomnosť nových účastníkov/prednášajúcich z Čiech
Počas dvoch rokovacích dní bolo na konferencii prezentovaných 28 prednášok a 9 posterov a bol vytvorený priestor
na odborné diskusie.
Prednášky a postery boli zamerané na nasledovné
okruhy:
• Legislatíva nakladania so sedimentmi v krajinách EÚ,
geografické hľadisko, možnosti a limity využitia vyťažených sedimentov pri aplikácii na poľnohospodársku pôdu
a ekotoxikologické hodnotenie.
• Dynamika kontaminantov v riečnych sedimentoch, kvalita sedimentov a suspendovaných látok, vplyv sedimentov
Dunaja na sledované organizmy - výsledky prieskumu Joint Danube Survey 2.
• Sledovanie organických látok v pevných matriciach, výskyt PCB, potenciálne nebezpečných látok, dioxínov
a príbuzných zlúčenín v dnových sedimentoch z oblastí
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potenciálnych zdrojov týchto látok. Výskyt a osud účinných látok prípravkov slnečnej ochrany v sedimentoch.
• Monitoring riečnych sedimentov ako súčasť prevádzkového monitoringu, sledovanie kontaminácie riečnych sedimentov prírodnými a umelými rádionuklidmi a kontrola
zdrojov znečistenia prioritnými látkami. Monitorovanie
kontaminantov vo vodnom prostredí použitím pasívnych
vzorkovačov.
• Problematika sedimentov historických nádrží na slovensku a kontaminácie sedimentov vybraných vodných
nádrží. Riešenie výskytu živín v sedimentoch pomocou
železitých a hlinitých koagulantov. Hodnotenie obsahu
celkového dusíka, fosforu a draslíka v dnových sedimentoch. Výskyt siníc v dnových sedimentoch.
• Využitie analytických metód pre analýzy sedimentov –
stanovenie chlórfenolov, stopových prvkov,  zloženie pórovej vody pomocou minipeeperov, hodnotenie mobility
ťažkých kovov v sedimentoch.
• Modelovanie hydrodynamických podmienok, transportu
sedimentov a kvantifikácia erózno-transportných a sedimentačných   procesov, hodnotenie eróznych procesov,
prognóza morfologického vývoja na toku. Riešenie závislostí medzi stupňom ustálenosti koryta a stupňom ohrozenia brehov eróziou. Posudzovanie stupňa ohrozenosti
brehov eróziou.
Príspevky z konferencie sú publikované v zborníku prednášok, ktorý je k dispozícii v Slovenskej vodohospodárskej
spoločnosti ZSVTS pri VÚVH Bratislava na dole uvedenej
adrese.
Obsah zborníka s vybranými príspevkami z konferencie je
uverejnený na internetovej stránke VÚVH - http://www.vuvh.
sk/index.php/sk_SK/rozne/publikacie-zborniky#07.
Kontakt:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri
VÚVH Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
Tel.: 00421-2-59343424, -59343473
Fax:  00421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk
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25. Plavebné dni 2009
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Slovenský plavebný kongres a České plavební a vodocestné sdružení pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ľubomíra Vážneho, a povereného ministra životného prostredia SR, Dušana Čaploviča, usporiadali v Bratislave
v dňoch 22. -24. 9. 2009 celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou 25. Plavebné dni 2009.
Témy konferencie boli:
1. Stredoeurópske vodné cesty v kontexte AGN – európskej
Dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách
medzinárodného významu a NAIADES – Akčného a rozvojového programu plavby a vnútrozemských vodných
ciest v Európe.
2. Vážska vodná cesta (E 81 podľa AGN) nadväzujúca na
hlavnú transverzálu E 80 a VII. európsky multimodálny
koridor – utópia, alebo možná realita.
3. Možnosti rozvoja vnútrozemskej plavby v konkurenčnom
prostredí cestnej a železničnej dopravy s ohľadom na trvalo udržateľný hospodársky rozvoj pri ochrane životného
prostredia.
4. Trendy vývoja plavebných technológií, lodnej i hydrotechnickej infraštruktúry a vo väzbe na prístavy ako najvýznamnejšie multimodálne centrá pozemnej dopravy.
5. Uplatnenie programu NAIADES v oblasti inteligentných
dopravných a prepravných systémov (ITS) a v príprave
odborníkov pre vnútrozemskú plavbu.
6. Rekreačná a športová plavba ako dôležitá súčasť systému
služieb cestovného ruchu.
Odborným i organizačným garantom konferencie bol
predseda Slovenského plavebného kongresu, Ing. Vladimír
Haviar. Príspevkami v zborníku konferencie, prezentáciami,
resp. aktívnou účasťou sa rokovania zúčastnilo do 100 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rakúska.
Na základe prednesených príspevkov a odbornej diskusie
účastníci konferencie prijali závery a odporúčania, ktorými
by sa mali riadiť štátne i hospodárske orgány. Pre nedostatok miesta uverejňujem a komentujem len niektoré z nich,
tie, ktoré sa bytostne a aktuálne dotýkajú diania vo vodnej
doprave v SR. Úplné znenie záverov nájdete na stránke www.
plavebnykongres.sk.
Jedným zo záverov bola deklarácia záujmu SR voči ČR 
a Rakúsku o moravskú vodnú cestu, realizácia ktorej nestráca na význame a je stále v strategických zámeroch rozvoja
vodných ciest SR.  V tejto záležitosti sú účastníci konferencie
pripravení prostredníctvom SPK poskytnúť pri presadzovaní
záujmov SR svoje odborné skúsenosti a pracovné kapacity.
Účastníci tiež odporúčali začať s realizáciou schválenej
koncepcie výstavby a využívania vážskej vodnej cesty v súlade s uznesením vlády SR č. 463/2002 z 9. 5. 2002 a pri jej
výstavbe systematicky brať do úvahy záujmy dopravy, energetiky, vodného hospodárstva a ekológie, najmä v etapách
Sereď – Žilina a Žilina – Odra. Za tým účelom odporúčajú
vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž investorov podľa obchodného zákonníka.
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Na základe schváleného dokumentu „Generálny program implementácie NAIADES v SR“ špecialisti odporúčajú
vláde Slovenskej republiky využívať skúsenosti získané pri
využívaní športovo-rekreačného, dopravného, energetického
a ostatného hospodársko-ekonomického potenciálu objektov
Sústavy vodných diel  Gabčíkovo – Nagymaros, I. etapa vodné dielo Gabčíkovo.
V rokovaniach a dokumentoch Dunajskej komisie uplatňovať v oblasti plavebných podmienok minimálne súčasne
platné parametre vodnej cesty v úseku Bratislava – Beograd
(rkm 1870 – 1170).
Plénum konferencie vyzvalo Magistrát mesta Bratislavy
(ako majiteľa Starého mosta), aby pri jeho rekonštrukcii boli
dodržané zásady pre bezpečnú plavbu, t. j. dodržať predpísanú podjazdnú výšku 9,5 m nad vysokou plavebnou hladinou
a šírku min. 100 m medzi piliermi“.
Účastníci konferencie žiadali tiež podporiť realizáciu projektov na zlepšenie plavebných na dunajskom multimodálnom koridore č. VII (Dunaj). V súlade s tým požadujú:
a) aby slovenská strana protestovala proti realizácii rakúskeho súhrnného úpravného vodohospodárskeho projektu
Dunaja na východ od Viedne,
b) preverenie možných vplyvov plánovaného projektu na
slovenský úsek Dunaja pomocou komplexného monitoringu a modelovania morfologického vývoja koryta Dunaja na úseku Freudenau – Čunovo
c) od rakúskej strany spoločné overenie možnosti výstavby
vodného diela Bratislava-Wolfsthal,
d) aby slovenská strana zabezpečila projektové preskúmanie
možnosti vybudovania vodného diela „Pečenský les“ výlučne na území Slovenskej republiky.
Súčasťou pracovného programu konferencie bola plavba
loďou z Devína na vodné dielo Čunovo spojená s prehliadkou jeho najdôležitejších objektov. Účastníci konferencie
okrem iného ocenili tiež iniciatívu Únie priemyselných a obchodných komôr Rýn – Rhône – Dunaj – Alpy nasmerovanú k zlepšovaniu plavebných podmienok na Dunaji v úseku
Viedeň – Budapešť pomocou vzdutia jeho hladiny v úzkych
miestach.
Na záver rokovania účastníci konferencie vzali na vedomie informáciu predsedu Českého plavebného a vodocestného združenia, doc. Ing. Pavla Juráška, CSc. o tom, že 26. Plavebné dni sa uskutočnia v septembri 2011 v Ústí nad Labem.
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SMART RIVERS ´21
4. medzinárodný kongres
o budúcnosti vnútrozemskej plavby
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava
V čase 6. – 9. septembra hostila viedenská radnica kongres, ktorý spoluorganizovali PIANC Rakúsko (Permanent International Association of Navigation Congresses), PIANC USA, AustriaTech. Kongres bol tiež podporený firmou TINA
Vienna (dopravné stratégie).

Predchádzajúce kongresy boli v Pittsburghu, Bruseli
a v Louisville. Tohtoročný kongres sa venoval najnovšiemu
vývoju a trendom vnútrozemskej plavby. Zúčastnilo sa ho do
300 špecialistov, z toho asi 60 zo Spojených štátov. V centre
diskusií bola výmena informácií o možnostiach vnútrozemskej plavby medzi odborníkmi z Európy, USA, Ruska, Číny,
Afriky a Latinskej Ameriky. Sledovať odborné prednášky
a diskusie zvlášť, znamenalo získať generálny pohľad na súčasný stav a budúce trendy rozvoja vnútrozemskej plavby.
O to viac mrzí, že zo Slovenska kongres ignorovali o. i. aj
Štátna plavebná správa, Slovenská plavba a prístavy, o kompetentných ministerstvách ani nehovoriac. Jediný účastník zo
Slovenska nijako nemohol obsiahnuť všetky paralelné zasadania v 16-tich sekciách.
Kongres bol poučný v tom, že poukázal na globálne zaujímavý vývoj vo vodnej doprave a jeho financovaní, v informačných technológiách, v rozvoji prístavov, v rozvoji turistiky
a s tým súvisiacich služieb v osobných prístavoch (napríklad
zásahy do existujúcich nábrežných múrov a úpravy nástupných rámp pre starších turistov a invalidov), v trendoch, ktorými vodná doprava môže byť environmentálnym prínosom.
Zaujímavé bolo sledovať prednášky účastníkov z USA,
hlavne z US Army Corps of Engineers (USACE). Rozvoj
a prevádzku strategických vodných ciest má v „náplni práce“
práve USACE. Prednášky zanechali dojem, že vodná doprava je akoby v exkluzívnom (v tom nedobrom zmysle slova)
postavení voči iným druhom dopravy, akoby v USA neexistovali v prístavoch logistické centrá a vôbec, že vnútrozemská
vodná doprava v USA zaostáva za úrovňou tej európskej.
V nádhernom prostredí viedenskej radnice bola výstavka
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firiem, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom venujú plavbe. Veľký
stánok mala TINA Viedeň.
Pôsobivý bol aj kultúrny, resp. sociálny program. Účastníci kongresu mohli s Twin City Liner cestovať z Viedne do
Bratislavy a späť, jedna exkurzia smerovala do Prístavu Viedeň, jedna na vodné dielo Freudenau, manželky dávali zväčša prednosť prechádzke so sprievodcom po historickej časti
Viedne, páni zasa návšteve vinárskej oblasti Wachau.
Kongres bol dozaista podnetný aj pre politikov a obchodníkov. A nie len európskych, ale aj čínskych a ruských, ktorí
merali tisíce kilometrov a ktorí už len svojou prítomnosťou
demonštrovali dôležitosť vnútrozemskej plavby a prístavov
pre svoje krajiny a ich naviazanosť na okolité štáty, resp. záujem o smery ich rozvoja. O to viac mrzí už spomínaná neúčasť
odborníkov zo slovenských podnikov a inštitúcií (vzdialenosť
Viedeň – Bratislava je cca 65 km).
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Kvalita pitnej vody v krajinách Európskej únie
Členským štátom EÚ vyplýva zo smernice Rady 98/83/ES
povinnosť pravidelne v 3 -ročných intervaloch predkladať na
Európsku komisiu správu o kvalite pitnej vody v zásobovaných oblastiach, v ktorých dodávka vody prevyšuje v priemere
1 000 m3 za deň alebo slúžia viac ako 5 000 osobám. Za SR 
bola prvá takáto správa vypracovaná vo februári 2009 za obdobie rokov 2005 – 2007. Správu vypracoval ÚVZ SR na základe
podkladov monitoringu všetkých RÚVZ a na základe údajov
poskytnutých VÚVH (údaje z prevádzkovej kontroly prevádzkovateľov vodovodov). Správa za SR je dostupná na stránkach
SAŽP (www.sazp.sk) a v centrálnom dátovom sklade Európskej
environmentálnej agentúry/Európskej komisie (http://cdr.eionet.
europa.eu/sk/eu/dwd).
Na základe takto získaných údajov Európska komisia zhodnocuje dodržiavanie podmienok implementácie smernice Rady
98/83/ES v danom členskom štáte, ale aj vyhodnocuje kvalitu
pitnej vody v európskom meradle. Hodnotiace správy Európskej komisie o kvalite pitnej vody v Európskej únii sú verejnosti dostupné na internetovej stránke Európskej komisie  http://
circa.europa.eu/Public/irc/env/drinking_water_rev/library?l=/
drinking_synthesis&vm=detailed&sb=Title .
Z poslednej dostupnej Súhrnnej správy o kvalite pitnej
vody v členských štátoch Európskej únie v období rokov
2002 - 2004 sa dozvedáme, že v sledovanom období malo zo 17
hodnotených krajín (B, CZ, DK, D, EE, EL, ES, F, IRL, IT,
LUX, NL, AT, PT, FIN, S, UK) najvyšší podiel zásobovaných
obyvateľov Belgicko a Holandsko, kde sa úroveň zásobovania
pohybovala okolo 100 %. Naopak, najnižší podiel zásobovaných obyvateľov bol zaznamenaný v Estónsku, Dánsku, Rakús-

ku a Írsku, kde podiel zásobovaného obyvateľstva nepresiahol
70 %.
Väčšina členských krajín EÚ využívala ako dominantný
zdroj pitnej vody podzemné vody. Povrchové vody boli významnejším zdrojom pitnej vody v Írsku, Veľkej Británii, Portugalsku a Estónsku. Niektoré členské štáty využívajú aj iné zdroje
vody, ako napr. morskú a dažďovú vodu, alebo vody z brehovej
infiltrácie. Jednalo sa napr. o Fínsko a Nemecko.
V zásobovaných oblastiach EÚ k ukazovateľom kvality
vody, v ktorých bolo najčastejšie zaznamenané prekročenie limitných hodnôt stanovených smernicou Rady 98/83/ES, patrili:
koliformné baktérie, železo, mangán, zákal a hliník. Na zhoršení
kvality pitnej vody sa ďalej významnou mierou podieľali mikrobiologické ukazovatele, t. j. E. coli a enterokoky. Z chemických
ukazovateľov to boli dusičnany a fluoridy.
Dusičnany, fluoridy, železo, ale najmä arzén, patrili k ukazovateľom, na ktoré sa najčastejšie vzťahovali požiadavky členských štátov na uplatnenie výnimky na používanie pitnej vody
nespĺňajúcej hygienické limity. Najviac výnimiek bolo uplatňovaných v Taliansku.
V hodnotenom období väčšina krajín zaznamenala pri niektorých ukazovateľoch nárast, a naopak pri niektorých ukazovateľoch pokles podielu nevyhovujúcich analýz. Výrazné zmeny
vo vývoji kvality pitnej vody neboli zaznamenané napr. v Holandsku, Veľkej Británii. Zlepšenie kvality pitnej vody bolo zaznamenané v Nemecku, Španielsku, Írsku a Portugalsku.
Nasledujúcu Súhrnnú správu o kvalite pitnej vody v členských štátoch Európskej únie v období rokov 2005 – 2007
uverejní Európska komisia v novembri 2009.

Informačný systém o pitnej vode
Podrobnejšie informácie o kvalite pitnej vody v jednotlivých
regiónoch Slovenska sú uvedené na stránke http://pitnavoda.enviroportal.sk, kde sú prezentované informácie z informačného
systému o pitnej vode (resp. o vode určenej na ľudskú spotrebu).
Informačný systém o pitnej vode je dostupný podľa prístupových
práv na http://pitnavoda.sazp.sk.
Informačný systém o pitnej vode bol vyvinutý v rámci projektu s názvom „Informačný systém o vode určenej na ľudskú
spotrebu“ financovaného z fondov Európskej únie (UIBF 2006).
Prijímateľom projektu bola Slovenská agentúra životného pro-
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stredia. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Úradom verejného
zdravotníctva SR a Výskumným ústavom vodného hospodárstva.
Prevádzkovateľom informačného systému je Slovenská agentúra
životného prostredia. Správcom a dodávateľom dát do systému
je Úrad verejného zdravotníctva SR. Systém obsahuje aj vybrané
údaje z údajovej základne Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
Zdroj: „Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike“, október 2009
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Redakčná rada v Patinciach

Dobrý zvyk, že jedno zasadnutie redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu je mimo sídlo redakcie, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, sme neporušili ani tento
rok. Dobrý zvyk je to preto, lebo výjazdné zasadnutie sa spravidla spája s exkurziou na niektorý vodohospodársky objekt,
čo vždy znamená obohatenie vedomostí a skúseností. Istotne
žiadny vodohospodár nepozná úplne všetko, čo je u nás vybudované.
Tentokrát sme v dňoch 15. – 16. októbra navštívili „Doškoľovacie stredisko“ v areáli rekreačného strediska „Patrek“
Patince, ktoré spravuje SVP, š.p. Odštepný závod Bratislava,
Správa vnútorných vôd Komárno, kde nás veľmi milo a srdečne privítal riaditeľ „Správy“ pán František Szabó. Poskytol nám tiež informácie o súčasnej činnosti a smerovaní tohto
závodu SVP.
Redakčná rada pripravila číslo Vodohospodárskeho spravodajcu, ktoré práve čítate; prerokovala nový štatút Vodohospodárskeho spravodajcu a v diskusii sa venovala viacerým
aktuálnym a zaujímavým otázkam vodného hospodárstva.
Na druhý deň sme absolvovali exkurziu na historickú čerpaciu stanicu v Žitavskej Tôni. Bola uvedená do prevádzky
v roku 1897, prečerpala stovky miliónov vnútorných vôd
a uvoľniac miesto mladšej kolegyni dnes patrí k technickým
pamiatkam. V jej priestoroch nemožno nevzdať hold technickej zručnosti našich predkov – stavebných a strojných inžinierov či remeselníkov z konca 19. storočia. Hlavne v súvislosti s výstavbou SVD Gabčíkovo-Nagymaros a odvedením
prebytočných vnútorných povrchových vôd vrátane priesako-

Budova historickej čerpacej stanice v Žitavskej Tôni

vých vôd zo vzdutia VD Nagymaros bolo nevyhnutné uvažovať s novou čerpacou stanicou. Uviedli ju do prevádzky
v Patinciach v roku 1986 a dnes spoľahlivo slúži. Členovia
redakčnej rady si tiež pozreli prístav osobných lodí nachádzajúci sa v umelo vybudovanom ramene Dunaja pri Patinciach.
Za prehliadku spojenú so zaujímavým, podnetným výkladom o obidvoch objektoch  a prístave ďakujeme pánovi inžinierovi Jurajovi Feketemu zo Správy povodia vnútorných vôd
Komárno, SVP, š.p.
Mgr. Tatiana Šimková
Foto: Ing. Pavel Hucko, CSc.

Strojná časť historickej čerpacej stanice v Žitavskej Tôni
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Oznamy
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS, Československá asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
a Slovenský národný komitét IWA

organizujú

12. – 13. mája 2010 v Bratislave
XXXIX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

HYDROCHÉMIA 2010
Tematické okruhy konferencie:
Zameranie konferencie ostáva rovnaké ako v predchádzajúcich
ročníkoch s ťažiskom na nasledovné oblasti:
• problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
• analytické metódy v hydrochémii (voda, upravárenské a čistiarenské kaly a dnové sedimenty) a ich aplikácia v praxi,
• výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
• medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií,
• uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd
a čistení odpadových vôd.
Forma prezentácie na konferencii:
1. Prednáška
3. Firemná prezentácia
2. Posterová prezentácia
4. 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 25. januára 2010 (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:
•
•
•
•

25. 1. 2010 – zaslanie predbežných prihlášok späť na adresu organizátora
12. 2. 2010 – oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a posterov, zaslanie pokynov
31.  3. 2010 – konečný termín odovzdania príspevkov na prípravu zborníka do tlače
30. 4. 2010 – uzávierka  záväzných prihlášok na konferenciu

Adresa pre korešpondenciu:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) ZSVTS pri
VÚVH Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2-59343424, -59343473
fax: +421-2-54411941, -54418047
e-mail: hucko@vuvh.sk
Bližšie informácie, týkajúce sa účasti na konferencii, nájdete aj
na: www.vuvh.sk
Ing. Pavel Hucko, CSc.,
VÚVH Bratislava, predseda SVHS

SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, Slovenský priehradný
výbor, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku v súčinnosti s medzinárodným Višegrádskym fondom organizujú pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

organizujú

25. – 27. mája 2010 v Banskej Bystrici
XXXII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

PRIEHRADNÉ DNI 2010
Tematické okruhy konferencie:
500 rokov priehradného staviteľstva na Slovensku
Rekonštrukcie a sanácie vodných stavieb
Vodárenské nádrže a ich význam vo vodnom hospodárstve
Využitie vodnej energie ako obnoviteľného zdroja
Vodné stavby ako súčasť protipovodňovej ochrany a ich interakcia s prostredím
Záverom konferencie sa uskutočnia aj odborné exkurzie, kde sa
zhodnotia zrealizované protipovodňové vodohospodárske stavby začlenené do krajiny.
Forma prezentácie na konferencii:
1. Prednáška
3. Firemná prezentácia
2. Posterová prezentácia
4. Reklama v zborníku

•
•
•
•
•

•
•

Dôležité termíny:
31. 10. 2009 – Zaslanie predbežnej prihlášky s anotáciou príspevku
30. 11. 2009 – Oznámenie o prijatí príspevkov s pokynmi na
vypracovanie
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•
•
•
•

28. 02. 2010 – Odovzdanie príspevkov do zborníka
31. 03. 2010 – Rozoslanie programu konferencie, záväzná prihláška
01. 05. 2010 – Zaslanie prezentácií
01. 05. 2010 – Doručenie posterov, reklám (v prípade neprítomnosti)

Adresa pre korešpondenciu:
SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
tel.: +421-48-47 161 25, mobil: +421-903 550 160
fax:+421-48-41 464 44
mail: ingrid.kusnirakova@svp.sk, web: www.svp.sk
Bližšie informácie, týkajúce sa účasti na konferencii, nájdete tiež
na adrese: http://www.svp.sk/hron/default.asp?id=6&mnu=6
Ing. Ingrid Kušniráková,
predseda SVHS pri SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
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Opustili naše rady

Za prof. Emilom Mosonyim
(* 10.11.1910 Budapešť – † 24.4.2009 Karlsruhe)
Prof. Em. Dr. Dr. Rer. Tech. Dr.sc. h.c.mult. Emil Mosonyi celý svoj život viedol po svete projekty závlah, vodných elektrární,
hatí, vodných diel vôbec a úprav tokov. Univerzitu ukončil v Budapešti v roku 1934 a začal pracovať v štátnom sektore. V rokoch
1942 – 1948 zastával funkciu riaditeľa Národného hydroenergetického úradu a vtedy projektoval priehradu v Békesszentandrási.
Po druhej svetovej vojne projektoval a riadil výstavbu priehrady
Tiszalök. Začiatkom 50-tych rokov sa stal členom korešpondentom
Maďarskej akadémie vied. V roku 1952 dostal Kossuthovu cenu –
najvyššie ocenenie Akadémie.
Od roku 1953 bol vedúcim Katedry hydraulického inžinierstva
Budapeštianskej technickej univerzity. V tejto pozícii ho zastihla
protikomunistická revolúcia (október 1956), počas ktorej sa aktívne
zúčastnil na práci provizórneho revolučného výboru učiteľov Univerzity. Po potlačení povstania nebol ochotný podstúpiť sebakritiku,
následkom čoho nasledoval zákaz prednášania. V roku 1964 akceptoval ponuku vyučovať na Technickej univerzite Karlsruhe a do
Maďarska sa nevrátil. Za emigráciu bol potrestaný stratou majetku
a stratou členstva v Maďarskej akadémii vied. Počas emigrácie viedol projekty OSN v krajinách tretieho sveta a súčasne prednášal na
univerzite v Karlsruhe. Spolupracoval tiež na projektoch plavebných
komôr na kanáli Mohan – Dunaj. O vodných elektrárňach napísal
viacdielnu učebnicu, ktorá bola vydaná v angličtine a preložená do
nemčiny, neskôr vyšla aj v maďarčine. Jeho základná práca – Water Power Development bola v roku 2004 vydaná v čínskom jazyku.
Prednášal ešte ako 96-ročný na troch univerzitách, na svojej v Karlsruhe a raz do mesiace letel do Spojených štátov, aby odprednášal na
tamojších dvoch.
Na štyroch univerzitách získal titul doktor honoris causa a konečne v roku 1991 bol dekorovaný dokonca aj maďarským Radom
republiky. Za povšimnutie stojí, že v roku 2006 mal maďarský prezi-

dent problém mu odovzdať Széchenyiho cenu, povolanie vodohospodára bolo v tom čase pre maďarských politikov čosi špinavé, nehodné,
„hanebná odbornosť“. Už len preto, že spolupracoval s naším prof.
Petrom Danišovičom na projektoch Sústavy vodných diel Gabčíkovo
– Nagymaros, mu maďarskí politici nevedeli prísť na meno.
Celkom mimoriadne ocenenie prevzal prof. Mosonyi na 3. World
Water Forum v Kyote 6. júna 2002, keď mu bývalý generálny tajomník OSN Javier Pérez de Cuéllar odovzdal medzinárodnú cenu
Cannes za jeho celoživotné dielo v oblasti vodného hospodárstva.
Dovoľte mi milú osobnú spomienku. Na záver ktorejsi konferencie ICOLD (Medzinárodná komisia pre veľké priehrady) v Rakúsku
pripravili organizátori v miestnej katedrále organový koncert. Nič
netušiac som obsadil jedno z dvoch posledných voľných miest pred
oltárom. Organizátori však priviedli pána profesora s manželkou
a tak vyskočiac zo stoličky som miesto uvoľnil a ospravedlňujúcim
tónom som vyzval pána profesora – tessék leülni, profeszor úr. Pán
profesor, vtedy asi 95-ročný (ja vtedy asi šesťdesiatnik) reagoval:
„nagyon szépen köszönöm, beszélsz magyarul, fiacskám?“ (hovoríš
po maďarsky, chlapček?). Bol mimoriadne pozorný a tušiac, že moja
maďarčina sa vyčerpala v jedinej vete, prechádzal plynule do angličtiny s ťažkým maďarským prízvukom. A pridal: „Vieš, fiam, emigráciou som prišiel o všetko, iba prízvuk mi ostal!“. Pýtal sa na prof.
Danišoviča a Ing. Bindera a zaprisahával ma, aby som ich nezabudol
od neho pozdraviť. To bolo moje posledné stretnutie s nezabudnuteľnou osobnosťou.
Prof. Emil Mosonyi umrel vo veku 98 rokov dňa 24. apríla
v Karlsruhe, pochovaný je v Budapešti. Česť jeho nehynúcej pa
miatke.
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p.

Zamyslenie nad životom a dielom člena Maďarskej akadémie vied,
prof. Dr. Emila Mosonyiho
Dňa 26. mája 2009 pochovali v Budapešti, člena Maďarskej
akadémie vied, prof. Emila Mosonyiho. V kruhoch vodohospodárskej obce bol dobre známy ako vysoko aktívny vedec, ktorý sa
aktívne podieľal na realizácii vodného diela Tiszalök, budovaného
aj za československej účasti. Neboli to pravda len tieto dve vodohospodársko-energetické stavby. Za svoj prínos do rozvoja VH bol
odmenený Kossuthovou cenou a členstvom v Maďarskej akadémii
vied v r. 1952.
Pre našu vodohospodársku komunitu bola najvýznamnejšia skutočnosť, že prof. Dr. Emil Mosonyi aktívne spolupracoval na projekte sústavy vodných diel na Dunaji, ktorá – ako jedinečné vodné
dielo – má z iniciatívy Medzinárodnej dunajskej komisie (čl. 4 Bele
hradskej dohody) riešiť vodohospodárske podmienky vnútrozemskej
delty Dunaja a zabezpečovať podmienky plavby na druhej najväčšej
európskej veľrieke Dunaj ako medzinárodnej vodnej ceste spájajúcej
vnútrozemské európske národy s desiatkou morí.
Voda ako symbol čistoty a života spája národy. Ospievali ju mnohí básnici, vrátane Shakespeara. Tento ju v dráme Macbeth využil
ako symbolickú prehru tých, ktorí by si ňou chceli zmyť výčitky svedomia po spáchaní zákerných činov proti svedomiu.
Ľudskému rozumu sa protiví také nakladanie s vodou, prípadne
zanedbávanie ochrany pred živelne škodlivo pôsobiacimi záplavami
a ničivou silou vzdutých vôd – má totožné dôsledky ako násilné prelievanie krvi, ktoré sa prieči zásadám ľudskosti.
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Akademik Mosonyi mal aj veľmi významný podiel na schéme
racionálneho využitia slovenského i maďarského úseku na stredoeurópskom povodí Dunaja.
Zároveň vedel, že plán racionálneho spútania vodného živla,
v minulosti sústavne ničiaceho to, čo ľudia vybudovali, aby sa pred
ním chránili, ktorý v podmienkach vedeckého prístupu zlepšuje kvalitu života sa pri jeho účelovom spochybňovaní stáva kliatbou, ktorú
klasik nazval „vyhnanstvom vlastného svedomia“.
Skutočnosť, že sa renomovaný maďarský vedec aktívne kladne
staval za racionálnu úpravu vodných pomerov na území, ktoré je
v historickej správe Slovákov i Maďarov je pre obidva národy významným záväzkom a akademik Mosonyi si navždy zaslúžil úctu,
ktorú mu za života prejavovali vodohospodári na obidvoch brehoch
Dunaja.
Aj delegácia našich vodohospodárov, vedená splnomocnencom
vlády pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo
– Nagymaros, Ing. Gabrielom Jenčíkom, sa s ním pietne rozlúčila
v Budapešti. Za slovenskú stranu boli prítomní predovšetkým „veteráni“, nositelia vyznamenaní za dlhoročné zásluhy o výstavbu Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, ktorí sa po pietnom akte
stretli na priateľskom posedení s bývalými „spolubojovníkmi“ z čias
prípravy a realizácie medzinárodnej Zmluvy z r. 1977.
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.
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Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
•
•
•
•

Úvod
Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené
medzititulkami)
Závery
Literatúra

Formálna úprava všetkých príspevkov:
Textový editor Word. Okraj (horný, dolný, pravý,
ľavý): 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5.
Písmo: Times New Roman, 12 bodov.

Posielajte nám iba originálne práce. V prípade, že
Váš príspevok bol už uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii, seminári, ap., uveďte to na
konci príspevku.
•
•
•
•

Čo musí byť súčasťou každého príspevku:
celé meno a titul autora (autorov)
presná adresa pracoviska, telefónne číslo,
e-mail
rodné číslo
číslo účtu (ak chcete zaslať honorár na bankový účet)

Štruktúra príspevku (odborného článku):
Názov – krátky a výstižný
Kľúčové slová
Anotácia
Názov, kľúčové slová a anotáciu (max. 10 riadkov)
dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku (v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
•
•
•

Používajte iba „hladký“ text – bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia,
ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
Obrázky (fotografie, grafy, schémy, tabuľky,
atď.) nevkladajte do textu, ale do samostatných
súborov. 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 v čiernobielom móde (nie farebne).
Všetky obrázky vždy označte (očíslujte) a popis k nim uveďte na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje
redakčná rada a v prípade potreby ich postupuje na
odborné lektorovanie.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť pri tvorbe časopisu. Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme
telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238, 0915 733 472
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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