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OBSAHVá�ení èitatelia

ani sme sa nenazdali a je za nami ïal�í rok tretieho tisícroèia.
Ka�dý zaèiatok roka je príle�itos�ou na zhodnotenie roka

predchádzajúceho a vyslovenie oèakávaní od roka nastávajú-
ceho. Preto mi dovo¾te, aby som zhodnotil rok 2004 a vyslovil
svoje oèakávania od roku 2005.

Zaèiatok roka 2004 bol pre Zdru�enie zamestnávate¾ov vo
vodnom hospodárstve na Slovensku mimoriadne dramatický a
plný prekvapení. Neèakane èlenskú základòu opustili vodáren-
ské spoloènosti, èím do�lo k podstatnému poklesu èlenskej zá-
kladne. Uvedená skutoènos� spôsobila nemalé problémy so zo-
stavením rozpoètu na rok 2004 a bolo ohrozené aj vydávanie
Vodohospodárskeho spravodajcu po �tyridsiatich piatich rokoch
jeho existencie. Rokovania s Asociáciou vodárenských spoloè-
ností neviedli k oèakávaným výsledkom ani v jednej oblasti
a bohu�ia¾ musím kon�tatova�, �e asi sa na�e záujmy úplne ro-
zi�li. Napriek uvedeným �a�kostiam sa podarilo zachova� vy-
dávanie Vodohospodárskeho spravodajcu ako dvojmesaèníka.
Dovolím si poveda�, �e na ve¾mi dobrej kvalitatívnej aj kvan-
titatívnej úrovni, za èo patrí vïaka v�etkým tým, ktorí sa o to
prièinili.

Av�ak ani pri vypätí v�etkých síl, by sa nepodarilo zachova�
vydávanie Vodohospodárskeho spravodajcu, neby� poskytnutej
dotácie z M�P SR.

Preto osobitne ïakujem pánovi ministrovi �ivotného prostre-
dia za poskytnutú dotáciu. V�etky ostatné aktivity ZZVH sa
odvinuli od nepriaznivej finanènej situácie a obmedzili sa na
nasledovné nosné úlohy:
- spolupráca s legislatívnym odborom NR SR pri predkladaní

zákona o Slovenskej vodohospodárskej komore,
- IX. Medzinárodná konferencia k Svetovému dòu vody,
- konferencie spojené s výstavami Hydrotec a Ekotechnika,
- 3. konferencia mladých vodohospodárov,
- Výstava AQUA Trenèín,
- VII. Medzinárodná konferencia Pitná voda,
- Vytvorenie a zabezpeèenie www stránky,
- kolektívne vyjednávanie.

Èo nás èaká na pôde Zdru�enia zamestnávate¾ov vo vodnom
hospodárstve v tomto roku. Valné zhroma�denie OSN na svojom
58. zasadnutí vyhlásilo obdobie rokov 2005-2015 za Medziná-
rodnú dekádu �Voda pre �ivot�. Medzinárodná dekáda sa zaène
22. marca 2005 na Svetový deò vody. Medzi jej ciele patrí
väè�mi zvidite¾ni� a priblí�i� v�etkým sféram spoloènosti prog-
ramy a projekty týkajúce sa vody, ako aj v�etky otázky súvisiace
s vodou.

Hlavné èinnosti zdru�enia preto budú v roku 2005 zamerané
týmto smerom.

V rámci legislatívnej èinnosti zdru�enia bude potrebné do-
hodnú� konkrétnu formu spolupráce s Asociáciou vodárenských
spoloènosti. Naïalej zostáva aktuálna spolupráca s vodohospo-
dárskou sekciou M�P SR pri poskytovaní stanovísk v rámci
aplikácie jednotlivých ustanovení Vodného zákona a ïal�ích
nadväzujúcich právnych noriem na danú vodohospodársku
problematiku.

Aj v tomto roku sa oèakávajú nemalé problémy týkajúce sa
financovania èinnosti zdru�enia. Preto bude potrebné sa orien-
tova� na získavanie finanèných prostriedkov najmä ne�tandard-
ným spôsobom z cudzích zdrojov. Av�ak aj v tomto roku uva-
�ujeme s poskytnutím dotácie z M�P SR na vydávanie èasopisu
Vodohospodársky spravodajca a na usporiadanie X. Medzinárod-
nej konferencie k Svetovému dòu vody. Z ïal�ích plánovaných
aktivít zdru�enia na rok 2005 je potrebné spomenú�:
- konferencia �Sedimenty vodných tokov a nádr�í�,
- Èesko-Slovenská konferencia �Hydrologické dni 2005� spoje-

ná s konferenciou mladých vodohospodárov,
- kolektívne vyjednávanie,
- vydanie publikácie �Akú vodu pijeme 2004� z príle�itosti X.

Medzinárodnej konferencie k Svetovému dòu vody.
Chcem vyslovi� presvedèenie, �e aj s tohtoroènými úlohami

sa vysporiadame a preuká�eme opodstatnenos� existencie zdru-
�enia definovanú v cie¾och jeho èinnosti.

Vá�ení èitatelia, �elám Vám v Novom roku 2005 hlavne pevné
zdravie, ve¾a pohody a úspechov v rodinnom �ivote i na pra-
covisku.

Prajem Vám rok plný ��astia a splnených �elaní.
Ing. Ján M u n k á è i
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Kvalitu odpadových a povrchových vôd z legislatívnych
predpisov rozhodujúco ovplyvòovali a ovplyvòujú Zákon
è.184/2002 [1], jeho novelizovaná verzia è. 364/2004 [2]
a najmä Nariadenie vlády SR è. 491/2002 [3]. Toto Na-
riadenie okrem iného definuje:

l kvalitatívne po�iadavky a kvalitatívne ciele (v ïal�om texte aj
imisné hodnoty) pre povrchové vody + závlahové vody + vody
vhodné pre �ivot a reprodukciu pôvodných druhov rýb + vody
urèené na odber pre pitnú vodu

l limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia odpadových a oso-
bitných vôd (ïalej emisné hodnoty) v mieste vypú��ania do
povrchových a podzemných vôd

l limitné hodnoty zneèistenia pre �kodlivé a obzvlá�� �kodlivé
látky

l spôsob a poèetnos� odoberania vzoriek
l vypú��anie z od¾ahèovacích objektov a povrchového odtoku.

Znenie jednotlivých paragrafov a príloh bolo koncipované tak,
aby boli splnené po�iadavky príslu�ných EÚ smerníc, najmä 2000/
60/ES (Rámcová smernica o vode), 91/271/EHS (smernica týkajúca
sa komunálnych a vybraných priemyselných odpadových vôd a
ÈOV), 75/440EHS a 79/869/EHS (smernice týkajúce sa vôd ur-
èených pre odbery pitné úèely), 78/659/EHS (smernica týkajúca
sa podpory �ivota a reprodukcie pôvodných druhov rýb) a viace-
rých smerníc týkajúcich sa �kodlivých a obzvlá�� �kodlivých látok.

Po prijatí nového vodného zákona [2] bude potrebné novelizova�
súvisiace legislatívne predpisy. V zmysle tohoto zákona a pripra-
vovanej EÚ legislatívy by sa malo novelizova� aj Nariadenie vlády
è. 491/2002 [3], prièom hlavným dôvodom by mali by� paragrafy
a prílohy týkajúce sa prioritných látok. K novelizácii dôjde prav-
depodobne v priebehu rokov 2005 � 2006, prièom sa èaká na
prijatie príslu�ných smerníc EÚ [4].

Vzh¾adom na 2 roky skúseností s týmto Nariadením vlády [3]
by bolo vhodné, keby sa v rámci novelizácie mohli doteraz známe
sporné alebo problematické paragrafy upravi�, resp. doplni� do
prijate¾nej verzie. AÈE SR ako jeden zo spracovate¾ov podkladov
pre Nariadenie vlády è.491/2002 [3] na seminári v rámci výstavy
AQUA Trenèín [5] otvorila diskusiu na tému prípadnej novelizácie
uvedeného Nariadenia [3]. Podnety a podklady z tejto diskusie
budú pod¾a existujúceho dohovoru predlo�ené zodpovednému
ministerstvu na zhodnotenie a prípadné zapracovanie do novej
verzie. Kontakty na AÈE SR sú na www.acesr.sk alebo na emailo-
vých adresách miloslav.drtil@stuba.sk, resp. Elena_Rajczykova@
vuvh.sk.

V nasledujúcom texte sú uvedené informácie k vybraným doteraz
evidovaným problémovým miestam v Nariadení vlády è.491/2002
[3].
1. Emisno-imisný princíp

Z h¾adiska kvality vypú��aných odpadových vôd re�pektujú
Zákon è. 364/2004 [2] aj Nariadenie vlády è.491/2002 [3] tzv.
emisno � imisný princíp (nazývaný aj kombinovaný princíp /
prístup), ktorý sa v rôznych obmenách uplatòuje, resp. pripravuje
na uplatòovanie v krajinách EÚ. Pod¾a tohoto prístupu sa roz-
hodujúcim pre stanovenie koncentrácií ukazovate¾ov zneèistenia
vo vypú��aných odpadových vodách stáva druh týchto vôd de-

finovaný pod¾a ich pôvodu (spla�kové, komunálne, priemyselné)
a zároveò aj druh a kvalita recipientu definované pod¾a úèelu jeho
vyu�itia. Koncentrácie zneèistenia nemô�u by� vy��ie ako emisné
hodnoty (dodr�anie emisného princípu) a zároveò by vypú��aním
odpadových vôd nemali by� prekroèené imisné hodnoty vypoèí-
tané zo zmie�avacej rovnice v recipiente pod výus�ou z ÈOV (i-
misný princíp). (Zákon 364/2004 o vodách §36, odst. 5: �pri
povolovaní vypú��ania odpadových vôd do povrchových vôd je
orgán �tátnej vodnej správy viazaný ukazovate¾mi vyjadrujúcimi
stav povrchových vôd, limitnými hodnotami zneèistenia v odpa-
dových vodách a po�iadavkami na kvalitu povrchových vôd....�).

Vzh¾adom na to, �e dodr�anie imisných hodnôt je závislé nielen
od technológie a úèinnosti na konkrétnej ÈOV, ale je ovplyvnené
aj ïal�ími bodovými a difúznymi zdrojmi zneèistenia v povodí
recipientu, sú tieto hodnoty uva�ované ako cie¾ový stav a je po-
trebné ich zoh¾adòova�, aby bol tento stav postupne dosiahnutý.
Samozrejme platí, �e vyu�itie imisného princípu by malo by�
v odôvodnených prípadoch umo�nené okam�ite. Uvedené neplatí
pre vody urèené na odbery pre pitnú vodu, na závlahy a na pod-
poru �ivota a reprodukcie najmä pôvodných druhov rýb, kde sa
imisný princíp musí uplatòova� v podstate okam�ite tak, aby
boli dodr�ané tzv. medzné hodnoty MH (takisto sa imisný princíp
musí uplatòova� aj v prípade vôd na kúpanie, ktoré ale tie nie sú
definované v [3]).

Problémom je, �e tento pricíp je takto vysvetlený len v Meto-
dickom pokyne M�P SR k tomuto Nariadeniu vlády [6], ale v sa-
motnom Nariadení vlády è.491/2002 [3] 2, odst. 1 a 2 je text
uvedený tak, �e emisno � princíp by sa mal v podstate uplatòova�
automaticky pre v�etky výuste, nezávisle od druhu a existujúcej
kvality recipientu. Týmto stavom dochádza k tomu, �e vydávania
rozhodnutí sú nejednoznaèné � niekde sa akceptuje upresnenie
z Metodického pokynu [6], niekde sa argumentuje tým, �e text
Nariadenia vlády [3] v uvedených odstavcoch je rozhodujúci.
V ka�dom prípade by bolo �iadúce, aby sa výklad z Metodického
pokynu dostal do textu Nariadenia vlády, napr. tak ako to bolo
uvedené aj v návrhu Nariadenia vlády spracovaného AÈE SR [7].
Zároveò je na zvá�enie, èi do Nariadenia vlády nepresunú� aj
ïal�í odstavec z Metodického pokynu:

�po�iadavky na kvalitu povrchových vôd sú výh¾adové kvali-
tatívne ciele a má sa bra� do úvahy súèasný stav poznania a eko-
nomicky a sociálne udr�ate¾né mo�nosti technických rie�ení�.

Z uvedeného návrhu Nariadenia vlády spracovaného AÈE SR
[7] ostáva na zvá�enie aj veta:

�......pri uplatnení prísnej�ích limitných hodnôt ukazovate¾ov
zneèistenia, ne� sú uvedené v prílohe è. 3 k Nariadeniu vlády
(v tejto prílohe sa jedná o emisné hodnoty) je potrebné posúdi�
tento re�im u v�etkých vypú��aní odpadových vôd do daného
recipientu nad posudzovaným profilom.....�.

Pre ilustráciu mo�ností je mo�né citova� z obdobného Naøízení
vlády ÈR è. 61/2003 Sb. [8], kde kombinovaný prístup (emisno-
imisný) je definovaný s dovetkom, ��e se uplatòuje s pøihlédnutím
k nejlep�ím dostupným technikám ve výrobì a dostupným tech-
nologiím zne�kodòování odpadních vod�. Táto veta poskytuje
kompetentným v konkrétnych situáciách pri vydávaní rozhodnutí

Vybrané skúsenosti a poznatky
z uplatòovania Zákona o vodách

a Nariadenia vlády SR è. 491/2002 Z.z.
v praxi

Miloslav Drtil*, Igor Bodík*, Elena Rajczyková**, Miroslav Hutòan*, ¼ubomír Krcho***
*Katedra environmentálneho in�inierstva FCHPT STU Bratislava,

**VÚVH Bratislava, ***Západoslovenská vodárenská spoloènos� Bratislava, a.s.
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Legislatíva

urèité mo�nosti uplatni� racionálny a realizovate¾ný prístup.
Význam praktickej uplatnite¾nosti / realizovate¾nosti emisno -

imisného princípu dokumentujú aj nasledovné skutoènosti. Vo
v�eobecnosti je emisno � imisný princíp ve¾mi prísny princíp
(v pozitívnom zmysle pre ochranu recipientu). Ale automatická
aplikácia nie je mo�ná. Kvalitu vyèistenej odpadovej vody o-
vplyvòuje toti� nielen technológia ÈOV a spôsob jej obsluhy, ale
aj samotné zlo�enie surovej odpadovej vody. Aj pri optimálne
zrealizovanej a prevádzkovanej ÈOV nie je mo�né dosiahnu�
�akúko¾vek� kvalitu vyèistenej vody. Pri málo vodnatých alebo
zneèistených recipientoch, èo sú be�né prípady v SR, je riziko,
�e kvalita vyèistenej vody automaticky vypoèítaná pod¾a imis-
ného princípu zo zmie�avacej rovnice pod výus�ou vyjde nedo-
siahnute¾ná alebo dosiahnute¾ná s extrémne vysokými investièný-
mi a prevádzkovými nákladmi. Pre porovnanie je mo�né uvies�
nasledovné skutoènosti:
l mechanicko � biologickým èistením komunálnych odpadových

vôd s odstraòovaním nutrientov (t.j. sekundárne a terciárne
èistenie po�adované EÚ smernicami) sa dá pri optimálnej pre-
vádzke dosiahnu�

BSK
5
 = 5 - 15 mg/l

CHSK
Cr

 = 40 - 80 mg/l
Pcelk = 0,5 - 1 mg/l
Ncelk = 8 mg/l � 15 mg/l

Samozrejme treba upozorni�, �e BSK
5
 pod 10 mg/l vy�aduje

ve¾mi dobre sedimentujúci kal, Pcelk pod 1 mg/l vy�aduje vysoké
dávky zrá�acieho èinidla a Ncelk pod 10 mg/l vy�aduje vhodné
zlo�enie odpadovej vody (vysoký pomer BSK

5
 : Ncelk - ak nie

je, dávkovanie externého organického substrátu bude nevyhnutné).
Koncentrácia CHSK závisí významne aj od zlo�enia odpadových
vôd, ich zakoncentrovania, podielu balastných vôd. Bli��ie k týmto
hodnotám je uvedené aj v [9], [10]. Garantova� ni��ie koncentrácie
znamená po�adova� fyzikálno � chemické doèistenie (filtrácia,
koagulácia, v �najhor�om� prípade oxidáciu), ale aj v týchto prí-
padoch nie je mo�né oèakáva� ¾ubovo¾ný pokles zvy�kového
zneèistenia. Je zrejmé, �e tento problém bude e�te významnej�í
v prípade priemyselných odpadových vôd, ktoré mô�u by� ove¾a
koncentrovanej�ie a hor�ie èistite¾né.
l v Nariadení vlády è. 491/2002 [3] je okrem iného uvedené:
l kvalitatívne po�iadavky (imisné hodnoty) pre povrchové vody:

CHSK
Cr

 = 35 mg/l
BSK

5
 = 7 mg/l

NH4-N = 1 mg/l
NO3-N = 5 mg/l
NO2-N = 0,02 mg/l
Pcelk = 0,4 mg/l

l kvalitatívne ciele pre vody vhodné pre �ivot a reprodukciu rýb
(pod¾a druhu rýb):

BSK
5
 = 3, resp. 6 mg/l

NH4-N = medzná hodnota 0,8 mg/l (odporúèaná hodnota 0,03,
resp. 0,15 mg/l)

l kvalitatívne ciele pre pitnú vodu (pod¾a spôsobu úpravy vody)
BSK

5
 = 3 a� 7 mg/l

CHSK = 10 a� 35 mg/l
Ncelk = 2 a� 10 mg/l
NH4-N = 0,04 a� 1,5 mg/l (odporúèaná hodnota len 0,03;

resp. 0,15 mg/l)
NO3-N = 1 a� 11 mg/l.

Z porovnania vy��ie uvedených hodnôt je zrejmé, �e výpoèet
kvality vyèistenej vody zo zmie�avacej rovnice (imisný princíp)
nie je mo�né automaticky uplatni� napr. na ÈOV, kde pomer
prietoku odpadových vôd k prietoku v recipiente je men�í ako 1
(takýchto prípadov aj v spojení s klimatickými zmenami mô�e
by� viac a viac). Existujú v podstate len 3 rie�enia (ak odmyslíme
terciárne doèistenie chemickou oxidáciou apod.):
l buï pre tieto preukázate¾né prípady legislatívne umo�ni�
l neuplatnenie emisno - imisného princípu z dôvodu re�pekto-

vania �dostupných technológií�, resp. �stavu poznania a ekono-
mických mo�ností technických rie�ení�

l alebo uplatnenie emisno � imisného princípu v �odsunutom
profile� (èo by mohlo by� legislatívne najèistej�ie rie�enie pre
sporné rozhodnutia)

l resp. premiestni� ÈOV k recipientu s vy��ím prietokom. Ale
toto rie�enie mô�e by� kontraproduktívne � jednak sa výrazne
zvý�ia investièné náklady, jednak sa zhor�í kvalita odpadovej
vody v u� spomínanom pomere BSK

5
 k nutrientom (v stokovej

sieti dochádza k anaeróbnemu rozkladu organického zneèistenia,
ale nutrienty zostávajú; v podmienkach SR nie je výnimoèná
ani tá situácia, keï s då�kou stokovej siete sa zvy�uje infiltrácia
podzemných vôd, ktoré obsahujú ïal�ie mg/l NO3-N). Násled-
ne musí dôjs� k zní�eniu úèinnosti odstraòovania nutrientov
a k zvý�eniu prevádzkových nákladov (napr. na nákup a dovoz
organického substrátu)

l resp. zaústi� odtok z ÈOV k vzdialenej�iemu recipientu s vy�-
�ím prietokom (platí predchádzajúce kon�tatovanie o investiè-
ných nákladoch).
Prípadné �tvrté rie�enie � �výnimky� � sa historicky neosvedèilo.

2. Limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia (emisné hodnoty)
V praxi sa relatívne èasto stretávame so zni�ovaním emisných

hodnôt pre konkrétne ÈOV v porovnaní s hodnotami uvedenými
v prílohe è.3. Nariadenia vlády è. 491/2002 [3]. Uvádzané dôvody
sú objektívne, ale aj subjektívne. Samozrejme je potrebné akcep-
tova� snahu o zlep�enie kvality povrchových tokov, zní�enie
eutrofizácie, zlep�enie kyslíkových pomerov atï atï. Ale nie
v�etky argumenty sú bez ïal�ej diskusie akceptovate¾né. Napr.:
l argumentuje sa potrebou zní�i� emisné hodnoty �p� aj �m�,

preto�e recipient je hranièný tok. SR prijala Nariadenie vlády
è. 249/2003 [11], ktoré napriek podrobne vypracovaným �tú-
diám od renomovaných autorov a in�titúcií deklarovala celé
územie SR za citlivú oblas�. Ekonomické dôsledky sú u� ka�-
dému zainteresovanému zrejmé, prípadné pokuty do Bruselu
po roku 2010 pri nesplnení na�ich záväzkov zatia¾ len tu�íme.
Bli��ie o tejto problematike je mo�né nájs� napr. na www.
acesr.sk, kde v èasti Linky / Informaèné zdroje je prístup na
pravidelne vychádzajúce zahranièné elektronické èasopisy s
tematikou vodného hospodárstva, ktoré v rubrikách o EÚ o
problematike pokút èoraz èastej�ie pí�u. Ak zvá�ime, �e celú
krajinu ako citlivú oblas� podobne radikálne vyhlásili len SR,
ÈR, severské �táty, Rakúsko, Luxembursko, po�iadavka zvý-
�enej ochrany hranièných tokov teèúcich z citlivej oblasti do
�necitlivej� je diskutabilná

l ochrana recipientu je dôvod pre zni�ovanie emisných �m� hod-
nôt. Tieto hodnoty neboli uvedené v Nariadení vlády è. 491/
2002 [3] len tak, ale sú výsledkom serióznej �túdie a re�er�e
obdobných predpisov z ïal�ích EÚ krajín. Majú len kontrolnú
funkciu a sú také, aby bola zabezpeèená ich 99%-ná neprekro
èite¾nos�. Tým, �e nemajú technologický a ani �ekologický�
význam, ich prípadné zni�ovanie vytvára zbytoèné riziká a
konflikty. V ka�dom prípade, ak u� dochádza k ich zni�ovaniu,
èo z èisto legislatívneho h¾adiska nie je zakázané, potom si tre-
ba uvedomi�, �e ka�dá ÈOV je ��pecifická technológia, kde
produkt / vyèistená voda je presne a prísne definovaný, ale su-
rovina / odpadová voda je definovaná len orientaène bez mo�-
nosti podstatne ovplyvni� jej kvalitu a mno�stvo�.
Zní�enie emisných �p� hodnôt v ukazovate¾och organického

zneèistenia pod¾a Nariadenia vlády è.491/2002 v rozumných
hraniciach nie je a� taký problém (uvedené hodnoty sú pri správnej
technológii a obsluhe be�ne dosiahnute¾né), ale zní�enie koncen-
trácií v ukazovate¾och Ncelk a Pcelk pod hodnoty platné pre cit-
livé oblasti (Ncelk 10 a 15 mg/l, resp. Pcelk 1 a 2 mg/l, resp. 80 %
ná úèinnos� odstránenia Pcelk a 70-80 % úèinnos�!!) priná�a
významné investièné a prevádzkové problémy. Pre lep�iu infor-
máciu je mo�né uvies� nieko¾ko orientaèných údajov:
l aktivácia s odstraòovaním Ncelk a Pcelk na ÈOV s kapacitou

50 000 EO by mala vyprodukova� vyèistenú vodu s koncen-
tráciami Ncelk = 15 mg/l a Pcelk = 2 mg/l. Na tento úèel je
potrebné pribli�ne [12]:

l objem aktivaènej nádr�e na 1 obyvate¾a = 170 l/EO (nitrifikácia
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= 96 l/EO, denitrifikácia = 60 l/EO, anaeróbny reaktor = 14 l/EO)
l produkcia prebytoèného kalu = 34 g/EO.d
l potreba kyslíka = 157 g O

2
/EO.d, t.j. 152 l vzduchu / EO.h

(v 4 m hlbokej nádr�i)
l spotreba zrá�acieho èinidla = 1,5 g Fe/EO.d
l ak sa odtokové koncentrácie zní�ia na Ncelk = 10 mg/l a Pcelk

= 1 mg/l (èo sú ale hodnoty po�adované a� od ÈOV nad
100 000 EO):

l objem aktivaènej nádr�e na 1 obyvate¾a = 195 l/EO (nitrifikácia
= 96 l/EO, denitrifikácia = 85 l/EO, anaeróbny reaktor = 14 l/
EO)

l produkcia prebytoèného kalu = 33 g/EO.d
l potreba kyslíka = 143 g O

2
/EO.d, t.j. 148 l vzduchu / EO.h

(v 4 m hlbokej nádr�i)
l spotreba zrá�acieho èinidla = 1,9 g Fe/EO.d
l je zrejmé, �e zní�enie odtokových koncentrácií spôsobí 15 %

zväè�enie objemu aktivácie a 25 % zvý�enie spotreby zrá�a-
cieho èinidla

l uvedený prepoèet platí, ak je optimálny pomer BSK
5
 : Ncelk :

Pcelk. Výraznej�ie problémy nastanú, ak v surovej vode je
pomer BSK

5 
: Ncelk ni��í ako 4,5 � 6 a pomer BSK

5 
: Pcelk

ni��í ako 25. Pod¾a [12] vychádza, �e vo vy��ie vypoèítanej
aktivácii s predradenou denitrifikáciou je pre dosiahnutie Ncelk
= 15 mg/l potrebný pomer BSK

5
 : Ncelk ca. 4,5 a pre dosiahnutie

Ncelk = 10 mg/l treba pomer BSK
5
 : Ncelk aspoò 5,5 � 6. Pre

be�nú koncentráciu v komunálnych vodách Ncelk = 40 mg/l by
mala by� BSK

5
 180 a� 240 mg/l. Ak táto BSK

5
 nie je dostupná

(èo nepochybne potvrdí ve¾a prevádzkovate¾ov ÈOV), je po-
trebné uva�ova� s ïal�ím zvy�ovaním objemu aktivácie, dovo-
zom a vyu�itím chemikálií. K dispozícii sú aj úpravy v technoló-
gii a prevádzke (eliminovanie zbytoèného prevzdu�nenia v pr-
vých objektoch ÈOV, skrátenie zdr�nej doby v usadzovacích
nádr�iach, riadené a otpimálne nakladanie s kalovou vodou atï.
� bli��ie napr. v [13]). Samozrejme patrí sem aj racionálne na-
kladanie s priemyselnými odpadovými vodami, ktoré èasto majú
vysoký pomer BSK

5
 : Ncelk : Pcelk a ich odkanalizovanie na

mestskú ÈOVa vyu�itie pri odstraòovaní nutrientov je �iadúce.
K týmto súvislostiam, ktoré vyzerajú mo�no na prvý poh¾ad

málo �ekologické�, je potrebné zvýrazni� aj ten fakt, �e pripra-
vované Nariadenie vlády o poplatkoch za vypú��ané odpadové
vody [14] roz�iruje doteraz spoplatòované ukazovatele aj o Ncelk
a Pcelk. Spolu s vyhlásením celej SR za citlivú oblas� to doku-
mentuje, �e súèasná starostlivos� o kvalitu vôd v SR je nad�tan-
dardná technicky aj ekonomicky.

Zároveò na dokreslenie situácie je potrebné uvies�, �e obme-
dzenie zneèistenia odtekajúceho z ÈOV ako bodových zdrojov
zneèistenia prinesie zlep�enie kvality v recipientoch, ale zamera�
zvý�enú pozornos� len na tieto zdroje nie je komplexným rie�ením.
Významným zdrojom zneèistenia sú difúzne zdroje, prièom najmä
diskutované ukazovatele Ncelk a Pcelk sú v týchto zdrojoch na-
najvý� aktuálne.
3. Ukazovatele zneèistenia

Viaceré problémy sú avizované pri urèovaní limitných hodnôt
pre ukazovatele, ktoré sú nie sú uvedené v prílohe è.3 Nariadenia
vlády è.491/2002 [3]. Výber týchto ukazovate¾ov je plne v kom-
petencii orgánu �tátnej vodnej správy, ale ich uplatnenie by malo
re�pektova� charakter konkrétnych ukazovate¾ov.

Typickým príkladom sú NEL, ktorý sú u� dlhé roky disku-
tované ako ukazovate¾, ktorý nie je jednoznaèný. Mal by posti-
hova� látky ropného pôvodu, v skutoènosti sa zo vzorky od-
padovej vody mô�u vyextrahova� a stanovi� ako NEL aj iné zlú-
èeniny, ktoré nie sú ropného pôvodu a ktoré významne skres¾ujú
vypovedaciu hodnotu tohoto ukazovate¾a. (Aj v tomto kontexte
je automatické splnenie imisnej koncentrácie pod¾a Nariadenia
vlády è.491/2002 [3] 0,1 mg/l rizikové). Takisto sa ukazuje ako
potrebné zvá�i� ukazovate¾ NEL vyjadrený len ako uhlovodíkový
index. Doteraz uplatòované spektrofotometrické stanovenie NEL
by malo zosta� e�te aspoò urèitý èas súèas�ou ukazovate¾ov,
preto�e analýza uhlovodíkového indexu v odpadových vodách sa

pre laboratóriá ukazuje ako problémová.
Ïal�ím príkladom sú niektoré z ukazovate¾ov mikrobiologic-

kého zneèistenia uvedené medzi imisnými hodnotami v prílohách
è. 1 a 2 Nariadenia vlády è. 491/2002 [3]. Automatické uplatnenie
imisného princípu na tieto ukazovatele by mohlo odstavi�
z �legálnej� prevádzky ve¾ké mno�stvo ÈOV s biologickým stup-
òom, preto�e odtok aj z najlep�ie fungujúcej aktivácie alebo bio-
filmového reaktora mô�e obsahova� rádovo vy��ie koncentrácie
týchto mikroorganizmov.
4. Priemyselné odpadové vody

Koncentrácie ukazovate¾ov zneèistenia vo vypú��aných prie-
myselných odpadových vôd sú na rozdiel od spla�kových a ko-
munálnych odpadových vôd v Nariadení vlády è. 491/2002 [3]
definované ako neprekroèite¾né. Pôvodné dôvody na uvedenie
tohoto paragrafu boli spojené s tým, �e v priemyselnom podniku
existujú lep�ie mo�nosti pre kontrolu a ovplyvnenie kvality su-
rovej odpadovej vody pritekajúcej do ÈOV a existuje riziko, �e
prípadné spoliehanie sa na mo�nos� jednorázového prekroèenia
kvality vyèistenej vody mô�e pri neexistencii �m� hodnôt spô-
sobi� v recipiente hor�ie následky ako je tomu pri vypú��aní od-
padových vôd z komunálnej ÈOV. Napriek tomu sú u� dlh�ie
avizované výhrady voèi �neprekroèitelnosti� kvality v priemysel-
ných vodách......

Ïal�ím a z h¾adiska prevádzkovate¾a priemyselnej ÈOV ove¾a
významnej�ím problémom je, �e limitné koncentrácie zneèistenia
sú uvedené len v mg/l. Vzniká tým èoraz èastej�í problém, �e
v priemyselnom podniku sa in�taluje nová progresívna technológia
alebo sa prijmú opatrenia vo výrobe, ktoré výrazne prispejú
k zní�enej spotreby vody a tým pádom aj k zní�enej produkcii
vôd. Tento na prvý poh¾ad pozitívny krok v�ak mô�e ma� na
prevádzku ÈOV èiastoène negatívny efekt, preto�e surová odpa-
dová voda je výrazne koncentrovaná a následne sú viac zakon-
centrované aj vyèistené odpadové vody. Vzniká riziko, �e dôjde
k prekroèeniu zvy�kových, ale zároveò aj povolených koncentrácií
pri vybraných ukazovate¾och (reálne napr. pri rozpustených lát-
kach, CHSK apod.). Pre tieto prípady bude nevyhnutné skonfron-
tova� limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia pre jednotlivé
priemyselné odvetvia a v odôvodnených prípadoch okrem koncen-
traèných hodnôt (mg/l) uvies� aj bilanèné hodnoty (v kg aktuál-
neho ukazovate¾a zneèistenia na tonu výrobku / produktu). Ty-
pickým príkladom pre toto opatrenie sú napr. vody z výroby
celulózy, papiera, farbív, lieèív apod.
5. Vypú��anie odpadových vôd z od¾ahèovacích objektov

Jednou z po�iadaviek Nariadenia vlády è. 491/2002 [3] je, aby
vyústenia odpadových vôd z od¾ahèovacích objektov jednotnej
stokovej sústavy spåòali zmie�avací pomer. Minimálne nariedenie
komunálnych odpadových vôd musí dosahova� zmie�avací pomer
1 : 4 (vyjadruje pomer priemerného denného prietoku komunál-
nych odpadových vôd v bezda�ïovom období k prietoku vôd z
povrchového odtoku, ktorý sa odvádza do ÈOV). Zároveò je u-
vedené, �e �v miestach so sprísnenými po�iadavkami na kvalitu
povrchovej vody� mo�no vy�adova� vy��ie nariedenie a� do 1 :
8. Definícia miesta so sprísnenými po�iadavkami nie je uvedená
v Nariadení vlády [3]. Je zrejmé, �e pokia¾ nedôjde k bli��iemu
upresneniu v legislatívnom predpise, bude táto formulácia zdrojom
problémov. Nemalo by na tom by� niè výnimoèné, ale je nutné si
uvedomi� u� viackrát spomínané skutoènosti:
l zvy�ovanie zmie�avacieho pomeru sa vo väè�ine prípadov na

rozdiel od ÈOV netýka len jedného objektu, ale celej stokovej
siete a prítoku do prvých objektov ÈOV. Tým pádom ide o ri-
ziko výrazného nadvý�enia investièných nákladov (napr. v
extrémnych prípadoch vyplynie po�iadavka výmeny kanalizaè-
ného potrubia za väè�í profil � aj takéto prípady sú realitou)

l zároveò je zrejmé, �e ide o opatrenie, ktorého efekt na kvalitu
vody a �ivot v recipiente je minimálny, najmä ak ho porovnáme
s tým, �e v bodových zdrojoch zneèistenia robíme pre kvalitu
povrchových vôd ekonomicky a technicky nad�tandardné
opatrenia (celá republika citlivá oblas�) a �e u�etrené náklady
investované do opatrení v difúznych zdrojoch zneèistenia by

Legislatíva
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mali prinies� výraznej�í efekt.
Zároveò je v Nariadení vlády è. 491/2002 [3] logicky uvedené,

�e ustanovenie o od¾ahèení pod¾a zmie�avacieho pomeru sa ne-
vz�ahuje na od¾ahèovací objekt v ÈOV umiestnený za mecha-
nickým stupòom a pred sekundárnym (biologickým) stupòom.
Výklad tohoto odstavca sa ale ukazuje problémom najmä na
men�ích ÈOV, kde �tandardnou a v podmienkach SR najèastej�ou
technologickou zostavou sú:
- jemné hrablice
- lapaè piesku
- aktivácia s aeróbnou stabilizáciou kalu, t.j. v technologickej lin-

ke nie je usadzovacia nádr� s tým, �e èas� primárneho kalu sa
odstraòuje a èas� stabilizuje priamo v aktivaènej nádr�i.
Absencia usadzovacej nádr�e sa na niektorých ÈOV deklaruje

ako neúplný mechanický stupeò, èo má za následok, �e od¾ahèo-
vací objekt pred biologickým stupòom by mal od¾ahèova� a� pri
vy��ie uvedenom pomere 1 : 4 (v hor�om prípade a� pri 1 : 8).
Následne by sa musel biologický stupeò dimenzova� na ove¾a
vy��ie prietoky ne� bolo doteraz odporúèané a akceptované pod¾a
STN 75 6401[12], kde sa uvádza, �e biologický stupeò a najmä
jeho stavebne a strojne komplikovaný objekt dosadzovacích
nádr�í by sa mali navrhova� na maximálne prietoky 2 . Q

d
 - Q

B
 ,

resp. 1,2 . Q
h
 (Q

d
 je maximálny denný bezda�ïový prietok, Q

h
 je

maximálny hodinový bezda�ïový prietok a Q
B
 je prietok balast-

ných vôd). Výsledkom takéhoto prístupu by bol väè�inu roka ne-
vyu�itý naddimenzovaný objem dosadzovacích nádr�í alebo da�-
ïové nádr�e na prítoku do ÈOV. Pravdepodobne jedno ani druhé
nebolo zamý�¾ané v Nariadení vlády è. 491/2002 [3]. Je zrejmé,
�e takto nejednoznaène formulovaný text by mal by� upravený
do zrozumite¾nej�ej a neproblémovej verzie. Takisto nie je v po-
riadku, ak sú zdrojom mo�nej �opozície� tvrdenia legislatívneho
predpisu a technickej normy, aj keï je jasné, èo je prioritné.

Pozn.: z detailného rozboru termínov je ale aj v súèasnosti
mo�né sa dopracova� k racionálnemu rie�eniu, ak zaò pova�ujeme
to, �e v biologickom stupni v�etkých ÈOV by sa mali èisti� ma-
ximálne prietoky rovné 2 . Q

d
 - Q

B
 , resp. 1,2 . Q

h
. Usadzovacie

nádr�e sú pod¾a Zákona o vodách è. 364/2004 [2], §2 objektom
primárneho èistenia a nie mechanického. Jemné hrablice s otvormi
do 6 mm a lapaèe piesku je mo�né pod¾a tohoto výkladu pova-
�ova� za kompletný mechanický stupeò v prípade aeróbnej sta-
bilizácie kalu v rámci aktivaèného procesu.

Ïal�ím problémom týkajúcim sa od¾ahèovaných odpadových
vôd sú po�iadavky na odstránenie zneèistenia z týchto vôd. V
Nariadení vlády è. 491/2002 [3] a v Metodickom pokyne [6] sú
uvedené odstavce, ktorých znenie by sa malo zvá�i�:

�Plávajúce väè�ie látky budú z vypú��aných vôd odstránené
hrablicami, osadenými v od¾ahèovacom objekte. Svetlá vzdiale-
nos� medzi prútmi hrablíc je 20 mm. Hrablice budú èistené po
ka�dom da�di�.

�Odpadové vody z od¾ahèovacích komôr musia by� pred vy-
ústením zbavené plávajúcich látok, teda plávajúcich a uná�aných
väè�ích èastíc. Mô�e sa to dosiahnu� osadením hrablíc, rôznymi
sitami a pod.�

�Pod zariadením na zachytenie plávajúcich látok sa rozumie
zariadenie, ktoré odstráni z vypú��anej vody plávajúce a uná�ané
väè�ie látky. Mô�u to by� napr. hrablice, rôzne sitá, norné steny
a pod.

Objekty zrealizované pod¾a týchto odporúèaní budú nielen ex-
trémne investiène nároèné, ale aj ich prevádzka bude ve¾mi �a�ko
zvládnute¾ná, resp. nemo�ná.
6. Závery

Predlo�ený príspevok sa pokúsil o rozbor vybraných problé-
mov, ktoré boli doteraz avizované z vodohospodárskej verejnosti
a reálnej praxe. Je zrejmé, �e Nariadenie vlády è.491/2002 [3] bo-
lo a je výrazným prínosom k ove¾a vy��ej ochrane recipientov a
zvý�eniu kvality povrchových a podzemných vôd. Nie je niè vý-
nimoèné, �e za dva roky existencie sa vyskytli sporné miesta, na
ktorých prípadné vyrie�enie by sa mohla vyu�i� plánovaná nove-
lizácia tohoto Nariadenia. Autori sa podujali na spracovanie tohoto

príspevku aj kvôli tomu, �e boli èlenmi rie�ite¾ského kolektívu
AÈE SR, ktorý pripravoval podklady pre citované Nariadenie a
ako takí boli oslovení svojimi kolegami. Samozrejme si týmto ne-
nárokujeme, �e uvedený rozbor je �jediný správny�. Úèelom je
toti� pokraèova� v diskusii, z ktorej by zodpovední pracovníci
mohli èerpa� (ak uznajú za vhodné) pri novelizácii.

Záverom si dovolíme uvies� podstatné my�lienky, ktoré by ale
okrem upozornenia na problémy nemali vyvráti�správnos� zaèa-
tých intenzívnych opatrení na ochranu recipientov v SR:
l definovanie kvality vyèistenej odpadovej vody pod¾a emisno �

imisného princípu by malo zosta� zachované, ale malo by registro-
va� aj tú skutoènos�, �e èistenie odpadových vôd ako ka�dý
technologický proces má svoje technické a ekonomické mo�nosti

l pri zva�ovaní týchto mo�ností si uvedomi�, �e súèasné a v SR
�tandardne dodávané technológie sú na rovnakej úrovni ako
v iných EÚ krajinách a sú schopné dosiahnu� kvalitu vyèistenej
vody pod¾a emisných hodnôt, ale nie v�dy je mo�né alebo
zmysluplné dosahova� koncentrácie zneèistenia vypoèítané
z imisných hodnôt

l �e o po�adovanej kvalite vyèistenej odpadovej vody rozhoduje
orgán �tátnej vodnej správy, ale musí ma� legislatívne splno-
mocnenie pre racionálne a správne rozhodnutie

l imisný princíp sa nemô�e uplatòova� automaticky zo zmie�a-
vacej rovnice v mieste vypú��ania

l okrem technických a ekonomických mo�ností je potrebné evi-
dova� aj stav recipientu celkovo, od �prameòa�

l v�etky zmeny v imisných a emisných hodnotách a rozsah uka-
zovate¾ov zneèistenia musia by� výsledkom serióznych �túdií

l pri akomko¾vek profesnom a odbornom spore si uvedomova�,
�e v súèasnosti v SR pre ochranu vôd robíme èasto viac ako
v iných EÚ �tátoch.
Ak existuje námet do diskusie, odborný spor alebo zmysluplný

návrh, mô�te ho adresova� na www.acesr.sk.
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Bonnská charta o bezpeènej pitnej vode
Ing. Elena Büchlerová, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva

V septembri 2004 bola pod zá�titou IWA zverejnená
Bonnská charta o bezpeènej pitnej vode, ktorou sa táto vý-
znamná medzinárodná organizácia pripája k snahám Svetovej
zdravotníckej organizácie (SZO) o zabezpeèenie kvalitnej,
zdravotne bezchybnej pitnej vody pre v�etkých ¾udí. Novým
aspektom v týchto snahách je pou�ívanie metód analýzy
a mana�mentu rizík v systémoch na zásobovanie pitnou vodou
(tzv. Water Safety Plans � Plány pre bezpeènos� pitnej vody),
tak ako je to uvedené v tre�om vydaní Smernice SZO o kvalite
pitnej vody z tohto roku.

Publikovaný preklad Bonnskej charty má umo�ni� �irokej
vodárenskej verejnosti oboznámi� sa s týmto materiálom.

Poïakovanie
Bonnská charta o bezpeènej pitnej vode vznikla spojeným

úsilím ve¾kej skupiny expertov z rôznych odborov. V�etkých nie
je mo�né menova�, ale patrí im vïaka za ich úsilie a vedomosti.
Osobitne chceme spomenú� ni��ie uvedené organizácie, ktoré
poskytli prostriedky na vypracovanie Charty1. Ïakujeme im za
ich podporu:
l American Water Work Association (USA)
l AWWA Research Foundation (USA)
l Cooperative Research Centre for Water Quality and Treatment

(Astrália)
l Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfache e.V. Technisch-

wissenschaflicher Verein (Nemecko)
l Drinking Water Inspectorate (Anglicko a Wales)
l UK Water Industry Research (V.Británia)
l United States Environmental Protection Agency (USA)
lWater Services Association of Australia (Austrália)
Slovo na úvod

Spo¾ahlivé zásobovanie kvalitnou pitnou vodou je základnou
podmienkou zdravia spoloènosti a jej ekonomického rozvoja.
Preto je ve¾mi dôle�ité vytvori� efektívny mana�érsky rámec na
dosiahnutie tohto cie¾a.

Bonnská charta o bezpeènej pitnej vode rámcovo popisuje
prevádzkové a in�titucionálne usporiadanie nevyhnutné na ria-
denie zásobovania pitnou vodou od oblasti zdroja po spotrebite¾a.

Charta bola vypracovaná odborníkmi pre vodné hospodárstvo,
pracovníkmi kontrolných a výskumných organizácií, èlenmi ve-
deckých spoloèností. Jej zameranie je preto �iroké a pri zoh¾adnení
miestnych podmienok bude cenným prínosom pre riadiacich
pracovníkov zodpovedných za zásobovanie kvalitnou, bezpeènou
pitnou vodou.

Charta bude doplnená o pokyny na jej realizáciu, ktoré budú
obsahova� ïal�ie odporúèania, prípadové �túdie, väzby a ïal�ie
informácie potrebné pre legislatívnu implementáciu Charty.

Svetová zdravotná organizácia (SZO) si uvedomuje potrebu
rámcových mana�érskych postupov pre zásobovanie pitnou
vodou. V 3. vydaní Smernice o kvalite pitnej vody (2004) okrem
iného zavádza rámcový koncept pre bezpeènú pitnú vodu, ktorého
súèas�ou sú kritériá kvality vychádzajúce z po�iadavky ochrany
zdravia ¾udí, plány pre bezpeènos� pitnej vody a nezávislá kon-
trola. Smernica SZO a Bonnská charta sú vzájomne súvisiace
a doplòujúce sa dokumenty.

Verím, �e realizácia Bonnskej charty a prijatie postupov vytý-
èených v Smernici SZO zaruèí väè�iu spo¾ahlivos� zásobovania
pitnou vodou tak v dobre fungujúcich ako aj v rozvíjajúcich sa
systémoch, ve¾kých alebo malých.

Michael Rouse, prezident IWA

Bonnská charta o bezpeènej pitnej vode

1. Úvod
1.1. Úèel

Spo¾ahlivé zásobovanie kvalitnou, zdravotne bezchybnou
pitnou vodou tvorí základ zdravia spoloènosti a jej ekonomického
rozvoja.

Splnenie tejto po�iadavky si vy�aduje komplexné poznanie
rizík kontaminácie a úèinné metódy kontroly - regulácie týchto
rizík. Vy�aduje si aj stanovenie jasných po�iadaviek na kvalitu
vody a zavedenie systémov na overovanie zdravotnej bezchyb-
nosti dodávanej pitnej vody. Vytvorené systémy musia by� trans-
parentné. Zásobovanie zdravotne bezchybnou pitnou vodou si
vy�a-duje spoluprácu v�etkých zúèastnených strán.

Charta definuje zásady pre zavedenie týchto systémov, vrátane
hodnotenia a zni�ovania rizík vo v�etkých bodoch vodovodného
systému � od oblasti zdroja vody2 po spotrebite¾a - a overovanie
výkonu pomocou vybraných �tandardných a kontrolných prvkov.
Charta struène charakterizuje úlohy in�titúcií v tomto procese
a uvádza prínosy, ktoré sa mô�u získa� vzájomnou úzkou spolu-
prácou.

Charta je vypracovaná ako rámec v�eobecne aplikovate¾ný v
príslu�ných organizáciách, ktorý bude základom na dosiahnutie
spo¾ahlivého zásobovania kvalitnou, zdravotne bezchybnou pit-
nou vodou. Pri aplikácii charty sa musia zoh¾adni� miestne
podmienky, ktoré budú ovplyvòova� tak zvolené metódy ako aj
rýchlos� realizácie.
1.2. Cie¾

Cie¾om Bonnskej charty je �Kvalitná, zdravotne bezchybná
pitná voda, ktorá má dôveru spotrebite¾a�.
1.3. Komu je Charta urèená?

Charta je urèená v�etkým, ktorí sa podie¾ajú na zásobovaní
zdravotne bezchybnou pitnou vodou od oblasti zdroja po spot-
rebite¾a, prièom re�pektuje rôzne úlohy jednotlivých úèastníkov
tohto procesu. Vzh¾adom na zodpovednos� dodávate¾ov pitnej
vody za spo¾ahlivé zásobovanie bezpeènou pitnou vodou, Charta
uznáva ich k¾úèovú úlohu pri riadení tých prvkov zásobovania
pitnou vodou, za ktoré zodpovedajú.
1.4. Ako sa má Charta pou�íva�?

Charta stanovuje princípy efektívneho riadenia kvality pitnej
vody a povinnosti hlavných zúèastnených strán. Je preto zá-
kladom pre vypracovanie riadiacich a operaèných systémov, kto-
rými sa zabezpeèí vysoká úroveò èinnosti v�etkých úèastníkov.
Dôle�itým prvkom Charty je dôraz na kontrolu nezávislou tre�ou
stranou.
1.5. Podnet na vypracovanie Charty

Vodárenskí odborníci u� dávnej�ie poukazovali na potrebu
vypracova� jednotné rámcové zásady, ktoré umo�nia zabezpeèi�
kvalitu pitnej vody. Tieto diskusie boli podnetom pre Svetovú
zdravotnícku organizáciu (SZO) na vypracovanie 3. vydania
Smernice pre kvalitu pitnej vody. Smernica kladie zvý�ený dôraz
na aktívny mana�ment systémov na zásobovanie pitnou vodou
zalo�ený na rizikovej analýze, ktorý doplòuje sledovanie kvality
koneèného produktu na základe porovnávania výsledkov analýz
s hygienickými limitmi3.

V zhode s tým sa na pracovnom stretnutí vodárenských �pe-
cialistov v Bonne v októbri 2001 vypracoval v�eobecný rámec
pre úèinné riadenie kvality vody, ktorý sa dopracoval na druhom
stretnutí vo februári 2004.

1 Poskytnutie prostriedkov nemusí znamena�, �e uvedená organizácia sa svojim podpisom ku Charte pripája.
2 V tomto dokumente sa pod oblas�ou zdroja vody rozumie zhroma�ïovanie � odbery surovej vody z podzemných a povrchových

zdrojov, morskej a brakickej vody.

Veda, technika, technológia
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Bonnská charta o bezpeènej pitnej vode predstavuje výsledok
diskusií na týchto stretnutiach. Pripravuje sa aj návod na imple-
mentáciu Charty, opä� v úzkej nadväznosti na Smernicu SZO.
2. Prínosy pre spotrebite¾a

Hlavný prínos z aplikácie tejto Charty bude ma� verejnos�
zásobovaná pitnou vodou z daného vodovodného systému. V�etci,
ktorí sa podie¾ajú na zásobovaní pitnou vodou, by sa mali sna�i�
o splnenie nieko¾kých základných cie¾ov:
2.1. Prístup ku kvalitnej, zdravotne bezchybnej a spo¾ahlivej

pitnej vode. To je jedna z najzákladnej�ích potrieb ¾udskej
spoloènosti. V mnohých oblastiach je kvalita vody na vysokej
úrovni a naïalej sa zlep�uje. V iných, kde sa e�te stále vy-
skytujú vodou prenosné ochorenia alebo iné nedostatky v kva-
lite pitnej vody, je zabezpeèenie spo¾ahlivej kvalitnej pitnej
vody �ivotne dôle�ité;

2.2. Voda, ktorá nie je len zdravotne bezchybná, ale ktorá vyhovuje
spotrebite¾om aj svojimi senzorickými vlastnos�ami; a

2.3. Zásobovanie vodou, ktorému spotrebite¾ dôveruje.
3. Základné princípy

Táto Charta urèuje základné princípy pre tvorbu rámcovej
�truktúry riadenia spo¾ahlivého zásobovania kvalitnou, zdravot-
ne bezchybnou pitnou vodou. Ka�dý z uvedených princípov sa
pova�uje za zásadný a mal by sa zoh¾adòova�:
3.1. Riadenie vodovodného systému musí by� v súlade s riadením

celého vodného cyklu, najmä:
- riadenie zásob vodárenského zdroja, vrátane roz�írenia kapacity

vodárenského zdroja (v prípade potreby);
- riadenie vzájomných procesov medzi vodou a pôdou s oh¾adom

na po¾nohospodársku prax a urbanistický rozvoj; a
- odvádzanie a èistenie odpadových vôd.
3.2. Systémy na zabezpeèenie kvality pitnej vody by nemali by�

zalo�ené len na kontrole kvality vody na konci vodovodnej
siete (porovnávaním výsledkov analýz so stanovenými kri-
tériami). V mana�mente by sa mal zavies� taký kontrolný
systém, ktorý bude vyhodnocova� a regulova� riziká vo v�et-
kých bodoch vodovodného systému.

3.3. Tento integrovaný prístup si vy�aduje úzku spoluprácu
a partnerstvo v�etkých zúèastnených strán vrátane vlády, ne-
závislých kontrolných organizácií, dodávate¾ov vody, miestnej
samosprávy, organizácií na ochranu zdravia, agentúr pre �ivotné
prostredie, u�ívate¾ov pôdy, dodávate¾ov, kon�truktérov a vý-

robcov príslu�ných materiálov a výrobkov a samotných spot-
rebite¾ov.

3.4. Otvorená, transparentná a èestná komunikácia medzi v�etký-
mi úèastníkmi je základnou podmienkou na vytvorenie dôvery
a prispieva k rozvoju efektívneho systému na zásobovanie
pitnou vodou.

3.5. Treba jasne definova� úlohy a povinnosti rôznych in�titúcií,
ktoré sa podie¾ajú na dodávaní zdravotne bezchybnej a spo-
¾ahlivej pitnej vody, prièom rozsah úloh by mal pokrýva� ak-
tivity v celom systéme od oblasti zdroja a� po spotrebite¾a.
Vláda musí vytvori� legislatívne a in�titucionálne podmienky,
potrebné na rozdelenie príslu�ných povinností medzi jednotlivé
zúèastnené strany.

3.6. Spôsob rozhodovania pri vypracovaní po�iadaviek na kvalitu
a spo¾ahlivos�4 zásobovania vodou, by mal by� transparentný.

3.7. Pitná voda musí by� zdravotne bezchybná, spo¾ahlivá a
senzoricky vyhovujúca. Pri postupnej realizácii týchto cie¾ov
sa v�ak legislatívne po�iadavky na pitnú vodu mô�u v rôznych
krajinách a v rôznom èase lí�i�.

3.8. Cena vody by mala by� stanovená tak, aby nebránila spot-
rebite¾om dostáva� vodu pre základné potreby domácnosti5

v dostatoènom mno�stve a kvalite.
3.9. Ka�dý systém na hodnotenie kvality pitnej vody by mal:
3.9.1 vychádza� z najlep�ích dostupných vedeckých poznatkov;

a
3.9.2 by� dostatoène flexibilný, aby zoh¾adòoval rôznu legis-

latívnu, in�titucionálnu, kultúrnu a sociálno-ekonomickú situá-
ciu v jednotlivých krajinách.

4. Schematické zobrazenie
Táto kapitola uvádza návrh schémy zabezpeèenia spo¾ahlivej

dodávky zdravotne bezchybnej pitnej vody, vrátane:
l vypracovania plánov pre bezpeènos� pitnej vody, v ktorých

budú vyhodnotené riziká v celom vodovodnom systéme a opat-
renia na zní�enie týchto rizík; a

l merania kvalitatívnych vlastností pitnej vody a ich porovnania
s príslu�nými �tandardnými hodnotami.
Aby bol systém efektívny, musí by� zavedený v prostredí

s jasným rozdelením úloh a povinností, v ktorom je zabezpeèený
tok dôle�itých informácií medzi jednotlivými zúèastnenými stra-
nami.

Tieto vz�ahy znázoròuje schéma 1.

3 SZO v 3. vydaní Smernice pre pitnú vodu okrem iného �pecifikuje postup na vypracovanie �tandardov pre pitnú vodu ,postup na
vypracovanie Plánov pre bezpeènos� pitnej vody a potrebu nezávislej kontroly.

Táto Charta dopåòa Smernicu SZO. Preto aktualizácia Smernice SZO sa bude chápa� ako aktualizácia tejto Charty v bodoch, v ktorých
sa odvoláva na Smernicu SZO.
4 Pod pojmom �spo¾ahlivos�� sa rozumie tak kvalita dodávanej pitnej vody ako aj spo¾ahlivos� zásobovania.

Veda, technika, technológia
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5. Úlohy a povinnosti
Do systému efektívneho mana�mentu kvality pitnej vody sú

zapojení v�etci úèastníci, aj keï s rôznymi úlohami.
5.1. Èo by mala robi� vláda?

Vláda je zodpovedná za vytvorenie legálneho a in�titucionálne-
ho rámca pre zabezpeèenie zásobovania zdravotne bezchybnou
a spo¾ahlivou pitnou vodou. Na vytvorenie takého rámca bude
treba:
5.1.1. vytvori� nezávislý systém/systémy koordinovaného ria-

denia kvality vody, ktorý bude spo¾ahlivý a proporcionálny;
5.1.2. urobi� opatrenia na ochranu zdrojov vody;
5.1.3. zabezpeèi� vytvorenie in�titúcií a spôsobu ich spolupráce

pri identifikácii mo�ných rizík od zdroja vody po kohútik spot-
rebite¾a;

5.1.4. zabezpeèi�, aby tieto in�titúcie mohli získa� primerané
zdroje na vykonávanie svojich povinností. K tomu patrí vytvo-
renie mechanizmov na financovanie in�talácie a priebe�nej
údr�by infra�truktúry pre odber, úpravu a distribúciu6 pitnej
vody;

5.1.5. zabezpeèi�, aby sa overovanie postupov a výsledkov sledo-
vania kvality pitnej vody vykonávalo s dostatoènou poèetnos-
�ou a aby výsledky boli transparentné a dostupné verejnosti;

5.1.6. vypracova� v�eobecné zásady úètovníctva, ktorých apliká-
cia vo vodárenských spoloènostiach zabezpeèí primerané a
kontrolovate¾né úètovníctvo; a

5.1.7. vytvori� takú sociálnu politiku, ktorá zaruèí, �e v�etci èle-
novia spoloènosti si budú môc� zadová�i� slu�by, na ktoré by
mal ma� právo ka�dý obèan.

5.2. Èo by mali robi� dodávatelia7 pitnej vody?
Dodávatelia pitnej vody majú k¾úèovú úlohu pri zásobovaní
obyvate¾ov zdravotne bezchybnou a spo¾ahlivou pitnou vodou.
Mali by:

5.2.1. v spolupráci s partnermi vypracova� a realizova� plány
pre bezpeènos� pitnej vody, ktoré budú pokrýva� aktivity od
zdroja vody po spotrebite¾a, pravidelne overova� ich realizáciu
a úèinnos� pomocou monitoringu a vhodných prevádzkových
ukazovate¾ov;

5.2.3. zavies� systémy na kontrolu kvality dodávanej pitnej vody,
vrátane opatrení nevyhnutných na dosiahnutie hygienických
po�iadaviek a sprístupni� výsledky skú�ok verejnosti;

5.2.4. zabezpeèi� identifikáciu v�etkých nákladov na poskytované
slu�by (vrátane údr�by a výmeny zariadení) a primerané in-
vestovanie do èinností spojených so zásobovaním pitnou vodou,
v súlade s vládnymi zásadami pre financovanie;

5.2.5. zabezpeèi�, aby riadiaci pracovníci mali k dispozícii do-
statoène kvalifikovaných a vy�kolených pracovníkov pre v�etky
stupne procesu kvality od zdroja vody po spotrebite¾a; a

5.2.6. vies� primerané a kontrolovate¾né úètovníctvo v súlade
s vládnymi po�iadavkami.

5.3. Èo by mali robi� kontrolné orgány?
Nezávislá a dôveryhodná kontrola kvality vody je nevyhnutnou

podmienkou pre vytvorenie dôvery spotrebite¾ov v bezpeènos�
a spo¾ahlivos� zásobovania pitnou vodou. (Treba si uvedomi�,
�e túto èinnos� nemusí vykonáva� len jedna organizácia, ale jej
plnenie sa mô�e rozlo�i� medzi viac orgánov).

Kontrolné orgány by mali:
5.3.1. vytvori� re�im kontroly zalo�ený na hygienických normách

a ukazovate¾och spo¾ahlivosti zásobovania pitnou vodou, kto-
ré vychádzajú z najlep�ích dostupných vedeckých poznatkov
a z po�iadaviek spotrebite¾ov;

5.3.2. zabezpeèi� transparentnos� procesu tvorby hygienických
a kvalitatívnych noriem a ich výber robi� s oh¾adom na stupeò
poznaného rizika;

5.3.3. vytvori�  systémy na kontrolu kvality vody z h¾adiska pl-
nenia hygienických po�iadaviek, na hodnotenie dodr�iavania
plánov pre bezpeènos� pitnej vody a platnosti výsledkov tes-
tovania kvality vody; a

5.3.4. zabezpeèi� publikáciu výsledkov hodnotenia kvality vody
a prípadných problémov v zrozumite¾nej forme.

5.4. Èo by mali robi� spotrebitelia?
5.4.1. prevádzkova� a udr�iava� domové vodovodné systémy

v súlade s postupmi na zachovanie dobrej kvality vody. Medzi
iným si to bude vy�adova� pou�ívanie vhodných materiálov8;
a

5.4.2 by� uvedomelými obèanmi v tom zmysle, �e svojím sprá-
vaním budú obmedzova� mo�nos� kontaminácie zdrojov vody
alebo ohrozenia spo¾ahlivosti a kvality zásobovania pitnou
vodou.

5.5. Èo by mali robi� v�etky zúèastnené strany?
5.5.1. v otvorenom dialógu si vymieòa� informácie dôle�ité na

dosiahnutie a udr�anie kvality pitnej vody.
6. Plány pre bezpeènos� pitnej vody

Plán pre bezpeènos� pitnej vody, tak ako ho popisuje Smernica
SZO, je písomne vypracovaný - zdokumentovaný plán (alebo
viac plánov9), v ktorých sa identifikujú mo�né riziká od oblasti
zdroja vody po spotrebite¾a, urèí sa priorita týchto rizík a zavedú
sa kontrolné opatrenia na ich zní�enie. K tomu patrí aj overovanie
úèinnosti zavedených mana�érskych kontrolných systémov a
kontrola kvality dodávanej pitnej vody.

Úèinnos� plánov pre bezpeènos� pitnej vody je podmienená
tromi hlavnými stupòami:
6.1. Dôsledné vyhodnotenie systému od oblasti zdroja vody po

kohútik spotrebite¾a z h¾adiska rizík pre kvalitu pitnej vody;
6.2. Urèenie a monitorovanie kontrolných bodov, ktoré sú z

h¾adiska zní�enia identifikovaných rizík najdôle�itej�ie; a
6.3. Vypracovanie efektívnych mana�érskych kontrolných sys-

témov a prevádzkových plánov tak pre be�né ako aj pre mimo-
riadne prevádzkové podmienky. Treba odhadnú� mo�nos� vý-
skytu vá�nych udalostí a vytvori� podmienky na ich rie�enie.
Nevyhnutné je aj hodnotenie úèinnosti mana�érskych kontrol-

ných systémov. Medzi potrebné prvky patrí :
6.4. Vypracovanie vhodných ukazovate¾ov hodnotenia úèinnosti

zavedených kontrolných opatrení a ich zaradenie do plánu; a
6.5. Overenie (verifikácia) úèinnosti kontrolných systémov nezá-

vislou tre�ou stranou. Úèelom tohto overenia je zisti�, èi sú
systémy úèinné. Bez oh¾adu na to, ako sa toto overovanie robí,
nesmie by� v rozpore s priamou zodpovednos�ou riadiacich
pracovníkov dodávate¾a pitnej vody a ïal�ích.
Okrem toho:

6.6. Mana�érske kontrolné systémy by mali obsahova�:
l Urèenie povinností;
l Dokumentáciu postupov; a
l Plány �kolení na dosiahnutie potrebnej kvalifikácie v�etkých

k¾úèových prevádzkových a ostatných pracovníkov.

5 Táto klauzula nenaznaèuje, akým spôsobom by sa mala stanovi� cena vody ani nemá implikova�, �e tí, ktorí si mô�u dovoli� plati� cenu
plne zoh¾adòujúcu náklady, by tak nemali robi�. Skôr hovorí o tom, �e väè�ina ekonomicky znevýhodnených obèanov by nemala by�
vyradená z mo�nosti prístupu k pitnej vode, preto�e si to nemô�e dovoli�. Ceny pre ekonomicky znevýhodnených obèanov by sa mali
udr�a� na primeranej hladine takými mechanizmami ako sú transparentné sociálne príspevky od �tátu. Spôsob urèenia ceny vody je
zále�itos�ou vlád alebo nimi poverených regulaèných úradov, ktoré by mali urèi�, ktoré skupiny obyvate¾ov by mali by� poberate¾mi
týchto príspevkov

6 V Bonnskej charte pojem �distribuèný systém� znamená akýko¾vek spôsob dopravy pitnej vody k spotrebite¾ovi, èi u� vodovodným
systémom, cisternami alebo iným spôsobom.

7 Pojem �dodávatelia pitnej vody� zahròuje verejných i súkromných dodávate¾ov pitnej vody, vrátane samosprávnych orgánov.
8 Spotrebite¾ by mal zodpoveda� za kvalitu pitnej vody za bodom odberu (prípojkou) tejto vody od dodávate¾a pitnej vody
9 Mô�e sa vypracova� jeden plán pre celý vodovodný systém alebo viacej integrovaných plánov, kde jednotliví úèastníci majú rôzne

povinnosti (napr. mô�e by� jeden plán pre oblas� zdroja vody a ïal�í pre distribuèný systém). Bez oh¾adu na zvolený prístup, musí sa
jasne deklarova�, pre koho je plán urèený a povinnosti musia by� jednoznaène rozdelené.

Veda, technika, technológia
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6.7. Mana�érske kontrolné systémy by mali by� primerané ve¾-
kosti a zlo�itosti vodovodného systému. V men�ích systémoch
sa mô�u pou�i� v�eobecné postupy alebo preddefinované sú-
bory mana�érskych postupov.

BLOK 1. PLÁNY PRE BEZPEÈNOS� PITNEJ VODY
POD¼A SMERNICE SZO

V nasledujúcich bodoch uvádzame abstrakt z 3. vydania Smer-
nice SZO pre kvalitu pitnej vody o vypracovaní plánov pre bez-
peènos� pitnej vody. Na�im cie¾om je, aby Charta a Smernica
SZO boli v súlade v po�iadavkách na tieto plány a na vypracovanie
a overovanie kritérií pre kvalitu pitnej vody (pozri blok 2).
l � Cie¾ové hygienické kritériá kvality pitnej vody vychádzajúce

z hodnotenia vplyvu na zdravie;
l Ohodnotenie celého vodovodného systému (od zdroja, cez ú-

pravu a distribúciu po bod spotreby) z h¾adiska schopnosti
dodáva� pitnú vodu, ktorej kvalita vyhovuje hygienickým po-
�iadavkám;

l Prevádzkový monitoring kontrolných opatrení vo vodovodnom
systéme, ktoré sú zvlá�� dôle�ité pre zabezpeèenie kvality pitnej
vody;

l Mana�érske plány, ktoré dokumentujú ohodnotenie systému
a plány monitoringu a popisujú èinnosti, ktoré sa majú robi�
za normálnej prevádzky a v mimoriadnych situáciách, vrátane
zvy�ovania úrovne a zlep�ovania práce, vedenia dokumentácie
a spôsobu komunikácie; a

l Systém nezávislého dozoru, ktorý overuje správne fungovanie
vy��ie uvedených èinností.�

7. Kontrola kvality pitnej vody
Keï�e sa kladie zvý�ený dôraz na identifikáciu a mana�ment

rizík od oblasti zdroja po kohútiky spotrebite¾ov, poèet ukazova-
te¾ov kvality vody urèených záväznými predpismi, mô�e by�
minimálny. Ak sú v�ak takéto �tandardy potrebné, mali by sa vy-
pracova� a aplikova� zodpovedne.

Kontrola kvality koneèného produktu by mala by� preto zalo-
�ená na:
7.1. Súbore základných ukazovate¾ov,  ktorých výber vychádza

z miestnych po�iadaviek;
7.2. Vhodných vedecky overených ukazovate¾ov mikrobiologickej

a chemickej kvality vody;
7.3. Primeranom spôsobe monitorovania a podávania správ.
Mali by sa pou�íva� dva typy ukazovate¾ov kvality vody:
7.4. Ukazovatele umo�òujúce vèasné varovanie o zlyhaní kontrol-

ných mana�érskych plánov a indikujúce bezprostredné zdravot-
né riziko alebo iné vá�ne ohrozenie kvality vody. K nim patria
väè�inou prevádzkové kontrolné ukazovatele, ako je zákal, ktoré
by mali by� spojené s príslu�nými prevádzkovými opatreniami
� zásahmi na nápravu situácie;

7.5. Ukazovatele signalizujúce chronické zdravotné alebo iné dl-
hotrvajúce úèinky.

 Okrem toho:
7.6 Pou�ívanie prevádzkových kontrolných ukazovate¾ov je pre

prevádzkovate¾a nevyhnutné na sledovanie úèinnosti procesu
úpravy (napr. koncentrácia vo¾ného chlóru pri sledovaní de-
zinfekcie a zákal pri sledovaní úèinnosti odstraòovania èastíc);
a

7.7 �tandardy by mali by� zamerané na ochranu zdravia ¾udí a na
prijate¾nos� pitnej vody pre spotrebite¾a.

BLOK 2. VYPRACOVANIE A OVEROVANIE �TANDARDOV PRE PITNÚ VODU
3. vydanie Smernice SZO pre kvalitu pitnej vody uvádza odporúèaný postup na vypracovanie �tandardov pre kvalitu pitnej vody

a proces overovania súladu s nimi. Smernica odporúèa nasledujúci postup:
RÁMEC PRE BEZPEÈNÚ PITNÚ VODU

Kvalita pitnej vody sa zabezpeèí zavedením plánu pre bezpeènos� pitnej vody, ktorého súèas�ou je monitorovanie úèinnosti
kontrolných opatrení pomocou vhodných vybraných ukazovate¾ov. Okrem tejto priebe�nej prevádzkovej kontroly kvality vody je
nevyhnutné overova� aj kvalitu koneèného produktu.

Kontrola kvality znamená pomocou vhodných metód, postupov a skú�ok doplòujúcich prevádzkový monitoring urèi�, èi sa vodovodný
systém prevádzkuje v súlade so stanovenými zámermi vyjadrenými v cie¾och kvality a èi nie je potrebná úprava a prehodnotenie
plánu pre bezpeènos� pitnej vody.

Na kontrolu mikrobiologickej kvality sa väè�inou pou�ívajú mikrobiologické skú�ky. Väè�inou sa stanovujú ukazovatele fekálneho
zneèistenia, ale v niektorých situáciách sa mô�e vy�adova� aj stanovenie �pecifických patogénnych mikroorganizmov. Kontrolu
mikrobiologickej kvality pitnej vody mô�e robi� dodávate¾, kontrolná organizácia alebo obaja.

Veda, technika, technológia



VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 1-2/200512

Vyhodnotenie chemickej kvality pitnej vody je zalo�ené na porovnávaní výsledkov analýz vzoriek vody so �tandardnými hodnotami.
U prídavných látok (napr. chemické látky pochádzajúce z materiálov a chemikálií pou�ívaných pri úprave a distribúcii pitnej vody)

sa kladie dôraz na priamu kontrolu kvality týchto výrobkov. Pri kontrole prídavných látok sa pomocou skú�ok väè�inou vyhodnotí
vylúhovanie látky do pitnej vody. Pri odvodzovaní hodnoty na porovnanie so �tandardnými hodnotami pre kvalitu pitnej vody sa
berú do úvahy aj zmeny v èase .�

Proces úpravy vody a jeho kontrola má na Slovensku
u� svoju tradíciu. Korene tejto èinnosti siahajú ïaleko
do minulého storoèia, kedy úprava voda zaèala výrazne
podlieha� legislatívnym predpisom. Uplatòovanie týchto
predpisov vzrastá v súèasnosti a stáva sa podkladom pre
uskutoèòovanie �Programu prevádzkovej kontroly kva-
lity vody�, v ktorom tvoria samostatnú èas� programy
sledovania kvality vody v procese úpravy na pitnú vodu
(�imko, Onderíková, 2004).

Najnov�ie sa na Slovensku zaèína okrem uvedenej kontroly
prejavova� záujem o ïal�í druh kontroly, ktorá sa nazýva hyd-
robiologický audit. Vo viacerých európskych krajinách je táto
kontrola definovaná ako ne�tandardná håbková kontrola celého
vodárenského systému, poènúc zdrojom upravovanej vody cez
technologickú linku a� k spotrebite¾ovi vody (Sládeèková,1999 a
2001). Jej cie¾om je odkrytie záva�ných nedostatkov v techno-
logickom procese pomocou biologických rozborov vôd, sterov
z vodárenských objektov, prípadne aj biotestov. Výsledky týchto
rozborov a ich vyhodnotenie poskytujú rýchlu informáciu pre
návrh opatrení na dostatoèné zabezpeèenie úpravy vody.

Podporné stanovisko pre realizáciu hydrobiologických audi-
tov sa oèakáva hlavne od vodárenskej praxi. Keï sa toti� v ú-
pravniach vôd zistia v rámci prevádzkovej kontroly urèité ne-
dostatky v technologickom procese úpravy vody potom je �ia-
duce ich dôsledné preverenie, ktoré mô�e poskytnú� autor
hydrobiologického auditu. Tento auditor musí ale vlastni� o-
právnenie k vykonávaniu auditorskej èinnosti, ktoré zatia¾ za-
bezpeèuje na Slovensku Slovenská národná akreditaèná slu�ba.
V svojej èinnosti sa auditor len opiera o prílohu è. 2 � Postup pri
príprave a vykonaní auditov, uvedenú vo vyhlá�ke M�P è.90/
2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon è.468/2002 Z. z . o systéme
environmentálne orientovaného riadenia a auditu. V tomto  v�e-
obecne platnom postupe nie je toti� zmienka o hydrobiologickom
audite, èo v�ak nepreká�a auditorovi, aby sa pri auditorskom
konaní riadil bodmi, uvedenými v prílohe, a to prípravou auditu,
výkonom auditu a výsledkom auditu.

Príprava auditu vy�aduje hlavne potrebnú znalos� a èasovú
dispozíciu auditora. Okrem toho sa od neho �iada oboznámenie
sa s celým technologickým procesom úpravy vody i s výsledkami
prevádzkovej kontroly. Auditor má povinnos� prezrie� výsledky
a závery z dostupných predchádzajúcich hodnotení, prípadne
uskutoènených auditov. K prípravným prácam patrí tie� výber
miest pre odber vzoriek vôd a sterov.

Výkon auditu zahròuje vzájomnú spoluprácu s prevádzkovými

pracovníkmi úpravne vody, ktorí poskytnú auditorovi potrebné
informácie a podklady o èinnostiach, procesoch a zariadeniach
poèas úpravy vody. Po týchto informáciách auditor pristúpi
k odberu vzoriek vody  i sterov na zvolených profiloch a k ich
analýzam.

Výsledkom auditu je správa, ktorá obsahuje meno úpravne
vody, kde sa audit uskutoènil, ïalej predmet, rozsah  a ciele auditu,
spolu s kritériami, pod¾a ktorých sa audit konal. Do správy sa
zapí�u mená a priezviská úèastníkov auditorského konania. Naj-
dôle�itej�ia èas� správy je návrh opatrení na odstránenie nedo-
statkov, zistených v dátume konania auditu. V tomto návrhu sa
pod¾a potreby upozorní na prípadné ïal�ie konanie a to e�te
pred uskutoènením opatrení pre optimalizáciu technologického
procesu úpravy vody.

Záverom je potrebné upozorni� tie� na mo�nos� spojenia hyd-
robiologického auditu s technologickým auditom, ktorý je za-
meraný na urèenie technologických stupòov limitujúcich daný
stav upravenej vody poèas priebehu konania auditu. Toto zma-
povanie priná�a zároveò tie� k¾úèové podklady pre optimalizá-
ciu prevádzky a k zlep�eniu ekonomiky (Dolej�,2000,2001). Sme
toho názoru, �e spojenie oboch auditov je reálne a naviac bude
vies� k úspe�nej�iemu prekonávaniu preká�ok brzdiacich vyko-
návanie oboch auditov.
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Hydrobiologický audit poèas úpravy vody
na pitné úèely v Slovenskej republike

RNDr. Vlasta Onderíková, CSc., Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o.

8. Záver
Bonnská charta spolu s 3. vydaním Smernice SZO pre kvalitu

pitnej vody poskytuje komplexný prístup k jednotlivým prvkom
dôle�itým pre zabezpeèenie kvalitnej, zdravotne bezchybnej
pitnej vody, ktorej spotrebitelia budú dôverova�.

Ka�dý èlovek by mal ma� právo na kvalitnú, bezpeènú pitnú
vodu. Aj keï ekonomické podmienky, spoloèenské nepokoje,
sucho a iné okolnosti obmedzujú mo�nosti spoloènosti dosiahnu�
tento cie¾, dôle�ité je aj samotné akceptovanie tohto cie¾.

Táto Charta je v�ak zameraná �ir�ie, ako len na samotnú de-
klaráciu cie¾a. Stanovuje základné prvky, ktoré pokladá za pod-
statné na dosiahnutie cie¾a. Samozrejme, forma vytvorených in-
�titúcií a ïal�ie kroky budú významne ovplyvnené miestnymi
podmienkami. Napriek tomu, súhlas v�etkých zúèastnených strán
realizova� princípy Charty a zoh¾adòova� Smernicu SZO, bude
pre verejnos� dôle�itým prínosom.

September 2004

Predpisy, normy



VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 1-2/2005 13

celk

3

L

10VNF
JUVNF

⋅=

Straty vody v distribuèných
systémoch

Ing. Július Héthar�i, CSc., Katedra zdravotného in�inierstva SvF STU v Bratislave

365PP

10VNF
VNFP

3

⋅
⋅=

TNZ

SZ
ILI =

Straty vody v distribuèných systémoch významne
ovplyvòujú ekonomiku dodávky vody vo vodáren-
ských sústavách. Sledovanie strát vody okrem ne-
efektívneho zvy�ovania prevádzkových nákladov a
poplatkov za odobranú vodu, poukazuje na technický
stav vodovodnej siete a vodárenských zariadení, na
poèet a nárast porúch na km siete.

V súèasnosti pou�ívaná metodika hodnotenia strát
vody má k dokonalej e�te ïaleko. Táto problematika je
rozsiahla a predstavuje zhroma�denie komplexných ú-
dajov o sieti, metrologické znalosti, spoluprácu s odde-
lením fakturácie i s oddelením údr�by a prieskumu siete.

Pri hodnotení strát vody sa ukázalo, �e sa pou�ívajú
rôzne termíny a ukazovatele. Zis�ujeme, �e pou�ívané
termíny u niektorých u�ívate¾ov nemajú autentický ob-
sah. Zároveò sú èasto pou�ívané pre ten istý ukazovate¾
rôzne fyzikálne jednotky.

V posledných rokoch dochádza k detailnému a syste-
matickému hodnoteniu stavu jednotlivých vodárenských
distribuèných systémov z h¾adiska strát vody. Dokonca
zni�ovanie strát vody v distribuèných systémoch je zara-
dené medzi kritériá hodnotenia vedúcich pracovníkov
vo vodárenských spoloènostiach.

Odborná verejnos� bola v posledných rokoch v odbor-
ných periodikách informovaná o úsilí medzinárodnej
vodárenskej asociácie IWA (International Water Asso-
ciation) vytvori� systém výkonnostných ukazovate¾ov
zameraných na oblas� strát vody. �truktúra bilanèného
vykazovania strát je u� prepracovaná, ale jej vyu�itie nie
je celkom dostatoèné.

V roku 2000 bola vydaná prvá verzia �Performance In-
dicators for Water Supply�. V rámci tohto dokumentu je
rie�ená otázka strát vody a spôsob ich vykazovania.
Straty sú rozdelené na tzv. skutoèné straty (reals losses)
a zdanlivé straty (apparent losses). Nevyhnutné straty
vody reprezentujú minimálne nutné mno�stvá únikov,
ktoré vykazuje vodárenský systém, i keï je vo ve¾mi
dobrom technickom stave a stanovujú najni��iu tech-
nickú hranicu, pod ktorú nie je reálne redukova� skutoèné
straty. Pri stanovení nevyhnutných strát sú brané do
úvahy k¾úèové miestne faktory pre príslu�nú vodo-
vodnú sie�: hustota prípojok, priemerný tlak, umiestnenie
vodomerov na prípojkách. IWA doporuèuje pou�íva�
podiel skutoèných strát vody a nevyhnutných skutoè-
ných strát vody, tzv. infra�truktúrny index strát (Infra-
structure Leakage Index).

Èlánok je zameraný na stanovenie ukazovate¾ov :
l JUVNF jednotkový únik nefakturovanej vody
l VNFP straty vody na prípojku
l ILI infra�truktúrny index strát.
a ) Jednotkový únik nefakturovanej vody je definovaný

ako podiel objemu nefakturovanej vody za èasové

obdobie (rok, deò, hodina) k celkovej prepoèítanej då�ke
potrubia posudzovaného systému.

[m3/km/rok]

VNF � celkové mno�stvo nefakturovanej vody [tis.m3

/ rok]
L

celk
� celková då�ka vodovodných radov bez prípojok

[km]

b) Pre hodnotenie strát vody na prípojku v rámci zrov-
návacej analýzy boli brané nasledovné ukazovatele:

l då�ka siete [km]
l poèet osadených vodomerov
l voda vyrobená [tis.m3 ]
l voda prevzatá [tis.m3 ]
l voda predaná [tis.m3 ]
l voda fakturovaná [tis.m3 ]

Straty vody na prípojku sú vypoèítané z celkového
mno�stva nefakturovanej vody a poètu vodovodných
prípojok

[l/prípojku/deò]

PP � poèet prípojok

c) Infra�truktúrny index strát je definovaný vz�ahom

[-]

SZ � skutoèné straty vody [l/prípojku/deò]
TNZ � teoreticky nevyhnutné straty vody [l/prípojku/

deò]

Na základe dlhodobých prieskumov je pre dobrý tech-
nický stav vodovodnej siete uvádzaná hodnota jednot-
kového úniku nefakturovanej vody okolo 3500 � 4500
m3/km/rok. Priemerná hodnota na Slovensku èiní 5200
m3/km/rok.

Straty vody na prípojku dosahujú hodnôt 144 a� 223 l/
príp./deò. Na Slovensku je to 350 l/príp./deò. Hodnoty
indexu ILI sa pohybujú v rozmedzí 2,4 � 42,3. Na
Slovensku sa táto hodnota pohybuje v priemere 14.

Na vý�ku strát vody majú vplyv aj tlakové pomery v
distribuènom systéme. Hodnota prietoku otvorom DN
10 mm a pri tlaku 60 m v. stl. je 1,654 l.s-1. Prietok tým
istým otvorom ale pri hodnote tlaku 30 m v. stl. je 1,169
l.s-1. Z toho vyplýva význam riadenia tlaku vo vodo-
vodnom systéme a jeho dopad na straty, nako¾ko pri
poklese tlaku zo 60 na 30 m v. stl. poklesne hodnota
prietoku otvorom DN 10 mm o 30%.

K objektívnemu hodnoteniu úrovne zásobovania vo-
dou i hodnoteniu strát vody sa pou�ívajú i moderné

Veda, technika, technológia
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metódy benchmarkingu, ktoré umo�òujú vzájomné po-
rovnávanie dosahovaných výsledkov vodárenských
spoloèností. Táto metóda je podrobnej�ie rie�ená na
Katedre zdravotného in�inierstva SvF STU v Bratislave.

Z podkladov získaných na vybraných pracoviskách
vodárenských spoloèností vyplýva, �e percento nefak-
turovanej vody sa pohybuje v rozmedzí 30-50% z cel-
kového dodaného mno�stva do vodovodnej siete. Vlast-
ná spotreba vody na prevádzku vodovodnej siete a kana-
lizácie èiní 11 a� 15%. Zvy�né percentá pracoviská uvá-
dzajú ako straty vody v potrubí a v domových prípoj-
kách. Z týchto údajov vyplýva, �e straty vody sú pomer-
ne vysoké a sú dôvody na ich zní�enie.

Chceme veri�, �e Ministerstvo �ivotného prostredia SR,
prípadne Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví zabezpeèí
dopracovanie jednotnej metodiky hodnotenia strát vody
v distribuèných systémoch, èím sa prispeje k objektív-
nej�iemu hodnoteniu strát vody, vzájomnému porov-
naniu, ale tie� k lep�ej ekonomike prevádzky.
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Aktuality

Konferencia Pitná voda
V dòoch 6. � 7. októbra 2004 sa konala v Trenèianskych Tepliciach v Kúpe¾nej dvorane VII. konferencia s me-

dzinárodnou úèas�ou Pitná voda. Jej cie¾om bolo oboznámenie úèastníkov s najnov�ími poznatkami vedy, výskumu
a praxe z oblasti technológie úpravy vody, zabezpeèenia kvality pitnej vody poèas jej dopravy a jej zdravotnej ne-
závadnosti.

Konferencie sa zúèastnilo 190 pracovníkov z vodárenských spoloèností, regionálnych úradov verejného zdra-
votníctva, výskumu, pracovníkov vodohospodárskych firiem a organizácií, projekèných organizácií a odborov �i-
votného prostredia zo Slovenskej a Èeskej republiky.

Konferencia bola usporiadaná pod zá�titou Slovenského národného komitétu IWA, Výskumného ústavu vodného
hospodárstva, Hydrotechnológie Bratislava s.r.o., W&ET Team, Èeské Budìjovice, Katedry zdravotného in�inierstva
SvF STU Bratislava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Ko�ice

Odborný program:
1. Koncepèné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie
2. Zdroje vody a ich ochrana
3. Technológia úpravy vody
4. Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údr�by...
5. Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
6. Systémy environmentálneho mana�érstva
Sprievodný program:
6.-7.10.2004 � Firemné prezentácie
Prezentácia firiem a dodávate¾ských organizácií, ktoré sa podie¾ajú na optimalizácii, intenzifikácii a modernizácii

prevádzok vodovodov a kanalizácií.
Poèas konferencie sa prezentovalo 21 firiem formou reklamy v zborníku z konferencie a 14 firiem formou panelov

vystavených v predná�kovej sále, z toho 11 malo firemné vystúpenie poèas predná�ok
6.10.2004 Exkurzia do lieèebného domu Hamman.
Spoloèenský program:
V predveèer konferencie sa uskutoènilo priate¾ské stretnutie organizátorov a predná�ate¾ov s pozvanými hos�ami

z radu tých, ktorí sa významne podie¾ali na rozvoji slovenského vodárenstva. Priate¾ské stretnutie organizovali
sponzorské firmy. V prvý veèer konferencie sa konalo v hoteli Slovakia spoloèné stretnutie v�etkých úèastníkov,
v príjemnom prostredí pokraèovala vo¾ná diskusia.

Touto konferenciou Slovenský národný komitét IWA spolu s organizátormi postupne vytvára tradíciu a priestor
pre rie�enie problémov súvisiacich s úpravou vody a zachovaním kvality poèas jej dopravy k u�ívate¾ovi.

Za organizátorov konferencie
Ing. Jana Buchlovièová

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
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Práce hodnotí pomocí faktorové analýzy vliv nejvýz-
namnìj�ích pøítokù na vodárenský odbìr vody v nádr�i
Vranov nad Dyjí. Nádr� nepatøí mezi vodárenské nádr�e
(není vyjmenovaná ve vyhlá�ce Ministerstva �ivotního
prostøedí è. 137/1999 Sb.), av�ak je zde zøízen vodárenský
odbìr a pitnou vodou z nádr�e je zásobováno cca 85000
obyvatel, jakost vody, faktorová analýza, vodárenský
odbìr

Úvod

Vodní nádr� Vranov nad Dyjí se nachází na øece Dyji na ji�ní
Moravì, západnì od Znojma a Vranova nad Dyjí. Plocha povodí
je velmi rozsáhlá (2211,8 km2, z toho 47 % zasahuje na území
Rakouska). Zpracované analýzy v�ak hodnotí povodí na území
ÈR � tj. 1159 km2. V bezprostøední blízkosti nádr�e je silnì
rozvinuta rekreace a èasto dochází ke støetùm zájmù mezi
vodohospodáøským a rekreaèním vyu�íváním nádr�e a jejího
okolí. Kolem vodárenského odbìru je vyhlá�eno ochranné pásmo
(OP) I. st. a celá zátopa + ochranný pruh na bøehu je zahrnuta do
OP II.st. � území è. 1. Výsledky analýz budou vyu�ity pro
zpracování rizikové analýzy, na jejím� základì budou dle potøeby
v povodí nádr�e stanovena dal�í území OP II. st.

Jakost vody byla sledována v �esti monitorovacích místech -
na ètyøech pøítocích do nádr�e a ve vlastní nádr�i u hráze
a v místì vodárenského odbìru (obrázok na 3. strane obálky).
Z hlediska jakosti pitné vody je nejdùle�itìj�í jakost vody právì
v místì vodárenského odbìru. Vliv pøítokù, které charakterizují
povodí nádr�e na území ÈR, byl hodnocen právì z pohledu
vodárenského odbìru.

Materiál a metody

Získání a zpracování dat
Data o jakosti vody v jednotlivých místech monitoringu byla

získána od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI, a. s.,
(VAS, a.s.), od správce toku a nádr�e Povodí Moravy, s. p.
a z ÈHMÚ. Pro analýzy bylo vybráno deset nejvýznamnìj�ích
ukazatelù jakosti vody a pro nì byly zpracovány mìsíèní prùmìry
za období 1994 � 2000. Jedná se o tyto ukazatele: CHSK � Mn,
�elezo (Fe), mangan (Mn), amonné ionty (NH

4
+), chloridy (Cl-),

sírany (SO
4

2-), dusiènany (NO
3

-), dusitany (NO
2

-), fosforeènany
(PO

4
3-) - v�e v mg · l-1 a poèet fekálních koliformních bakterií ve

100 ml vody.
Dále byla zakoupena data od podniku Povodí Moravy, s.p. o

potøebných hydrologických údajích (prùmìrná mìsíèní vý�ka
hladiny v m n.m., úhrn mìsíèního odtoku v mil. m3 a mìsíèní
srá�kový úhrn v mm) a dále údaje o teplotì vody odebírané u
hráze z hloubky 5 cm (z denních hodnot byly spoèítány mìsíèní
prùmìry).

Proto�e v rùzných obdobích a na jednotlivých odbìrných
místech byly rozdílné dny sledování, musela být data upravena
tak, aby èasový re�im byl stejný, tj. vzta�ený k 15. dni ka�dého
mìsíce. Výsledky byly poèítané interpolací ze dvou sousedních
hodnot v èase (ekvidistantizace podle èasu).

Aby mohla být zpracována faktorová analýza, musela se
v�echna data (jak údaje o kvalitì povrchové vody, tak hydrologické
údaje) pøepoèítat na tzv. normalizovaná èísla N, se kterými po-
u�ívaný model pracuje. Normalizací velièiny se rozumí lineární
úprava �kály dané velièiny. Tato data byla získána tak, �e se od

ka�dé hodnoty velièiny x odeèetla støední hodnota (prùmìr) této
velièiny x a tento rozdíl se dìlil smìrodatnou odchylkou s

x 
této

velièiny. S touto normalizovanou velièinou se dále pracovalo.

N = (x - x) : s
x

(1) x ............... prùmìr velièiny
x

i
 ............... hodnota velièiny

x = (Σx
i
 ) : n (2) n ................ poèet mìøení

Smìrodatná odchylka s
x
 je druhou odmocninou rozptylu s2

x.

s
x
 = (3)

Rozptyl s2
x
 je definován jako prùmìrná ètvercová odchylka

poèítaná od aritmetického prùmìru.

s2
x
 = [Σ(x

i
 �x) 2] : n (4)

Analýza získaných a takto pøipravených dat dále probíhala
více smìry. K tomu byly vyu�ívány statistické metody v poèí-
taèovém prostøedí � program Prognost zpracovaný a postupnì
zavádìný do praxe ve VAS, a.s.

Stanovení vzájemných vztahù mezi jednotlivými oblastmi
monitoringu jakosti vody

Pøi zpracování a popisu vysokého mno�ství dat z rùzných
oblastí je vhodné vytvoøit korelaèní matici a vypoèítat koeficienty
determinace mezi jednotlivými ukazateli jakosti vody a také mezi
odbìrnými oblastmi. Korelaèní matice vychází z výpoètù ko-
relaèních závislostí mezi kvantitativními znaky, kdy jde o to, jak
se úroveò èi zmìna úrovnì jednoho znaku projevuje na úrovni
nebo zmìnì znaku druhého. Korelace je míra lineární závislost
dvou velièin, mezi kterými se stanovují stupnì tìsnosti (intenzi-
ty, síly) závislosti. Výpoèet závislosti mezi ukazateli jakosti
vody ve v�ech monitorovaných oblastech byl provádìn na prin-
cipu jednoduché (prosté) korelaèní závislost, tzn. �e Y = f (X).

Výpoèty korelací byly provádìny v prostøedí programu Excel
a za pomocí statistického programu Prognost. Tento program
poèítá hodnoty korelací jako skalární souèiny dvou normali-
zovaných velièin.

Vztah dvou promìnných je vyjádøen tzv. korelaèním koefi-
cientem, který mù�e dosahovat hodnot od -1 do +1. Znaménko
koeficientu urèuje smìr závislosti a je v�dy shodné se znaménky
regresních koeficientù. Znaménko + vyjadøuje závislost pøímou
(kladnou, pozitivní), znaménko - závislost nepøímou (zápornou,
negativní). Ve chvíli, kdy mezi promìnnými neexistuje lineární
vztah, dosahuje hodnoty 0 a èím více se blí�í k hodnotám -1 nebo
+1, tím u��í je jejich vzájemný vztah (Øíha et al.2002).

Vlastní výpoèet korelace byl tedy proveden spoleènì pro
v�echny velièiny - ukazatele CHSK � Mn, �elezo, mangan, amonné
ionty, chloridy, sírany, dusiènany, dusitany, fosforeènany, koli-
formní bakterie a pro v�ech �est sledovaných oblastí za období
1994 � 2000, tj. období, kdy probíhala mìøení témìø v�ech
po�adovaných ukazatelù ve v�ech oblastech. Øada dat z oblasti
è. 6 nebyla pøi výpoètech korelací zcela ucelená, av�ak program
Prognosta pracuje tak, �e v pøípadì chybìjících údajù se tyto
øádky vynechají a nezahrnují se tak do prùmìru x ani do celko-
vého výpoètu smìrodatné odchylky s

x
.

Pro vy��í zvýraznìní závislostí byly spoèítány koeficienty
determinace. Proto�e celková tabulka koeficientù determinací je
velmi rozsáhlá, byla pro získání celkového pøehledu o tom, jak na

Vliv pøítokù na jakost vody v nádr�i
Ing. Petra Nováková PhD., MZLU v Brnì, Agronomická fakulta � Ústav krajinné ekologie
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sebe vzájemnì pùsobí a ovlivòují se jednotlivé zkoumané oblasti
(bez vyjádøení vztahu mezi jednotlivými velièinami) vytvoøena
jednodu��í tabulka souètu absolutních hodnot koeficientù
determinace. Pro v�echny velièiny v jednotlivých oblastech byly
spoèítány sumy absolutních hodnot koeficientù determinace.
Výsledná tabulka absolutních hodnot koeficientù determinace byla
nakonec pøepoèítána na procentické vyjádøení, pøièem� na
úhlopøíèce (vztah oblasti è. 1 s oblastí è. 1 atd.) je v�dy hodnota
100 %, t.j. pevná závislost. Z takovéto tabulky je pak mo�né
velmi snadno získat celkový pøehled o silách vlivù mezi jed-
notlivými oblastmi.

Spoleèná faktorová analýza pro v�echny oblasti
Podstatou faktorové analýzy je odvodit hypotetické velièiny �

faktory z øady pozorovaných promìnných. Faktory by mìly být
co nejjednodu��í a mìly by dostateènì pøesnì popisovat a vy-
svìtlovat daná pozorování. Jedná se o metodu, která v urèitém
smyslu vytváøí hypotézy. Vychází z toho, �e opakovanì mìøené
promìnné spolu velmi úzce souvisí a jsou mezi sebou v silné
korelaci. Potom tyto promìnné vyjadøují ve znaèné míøe to stejné
a dá se pøedpokládat, �e se navzájem urèují, a nebo �e se v nich
projevuje dal�í velièina, kterou nelze pøímo mìøit. Analýza tedy
zji��uje, zda se z pozorovaných promìnných dá izolovat velièina
- faktor, který by objasnil pozorované souvislosti. Faktor je ma-
tematická velièina odvozená z øady pozorování. Faktorová ana-
lýza se pou�ívá pøedev�ím v takových oblastech, kde není mo�né
manipulovat s pozorovanými promìnnými (Hebák, Hustopecký
1987). Pøi faktorové analýze se vychází ze vztahu více souèasnì
pozorovaných promìnných. Obvykle se zaèíná zpracováním ma-
tice dat a z ní se získá korelaèní matice. V�echny korelaèní koe-
ficienty mezi pozorovanými promìnnými jsou uspoøádané do
korelaèní matice. Ta obsahuje rozhodující informace o vztahu
jednotlivých promìnných a také zapoèítání ru�ivých vlivù. Ana-
lýzou korelaèní matice se získají faktory, které vykazují urèité
vztahy k promìnným. Faktory se otáèí do takové polohy, ve
které pøedstavují co mo�ná nejjednodu��í a nejjednoznaènìj�í
souvislost mezi promìnnými a faktory (Øíha et al.2002).

Pøi zpracování faktorové analýzy program Prognost pracuje
tak, �e ve v�ech sloupcích i øádcích zahrnutých do analýzy musí
být uvedena hodnota. Není tedy mo�né pracovat s daty tak jak
pøi tvorbì korelaèní matice, kdy nebylo nutné mít zcela ucelený
soubor dat. Z tohoto dùvodu se musel vytvoøit takový soubor
dat, který by obsahoval plný poèet mìøených hodnot. Proto�e
v oblastech è. 2, 3, 5 a 6 byly velmi nepravidelná mìøení chloridù
a síranù, bylo nutné tyto velièiny z faktorové analýzy v�ech
oblastí zcela vylouèit. Dále byly vylouèeny hodnoty koliformních
bakterií, nebo� v nìkterých oblastech bylo mìøeno celkové
mno�ství koliformních bakterií a jinde pouze fekální koliformní
bakterie. Také se musel vytvoøit spoleèný soubor dat dle èasu,
kdy byly dané velièiny mìøeny ve v�ech oblastech. Pøi splnìní
tìchto podmínek vznikl následující soubor údajù, z nich� byla
faktorová analýza spoèítána: data za období 1994 �1998, kde
byly analyzovány velièiny mangan, �elezo, fosforeènany, dusiè-
nany, dusitany, CHSK-Mn, amonné ionty.

Do faktorové analýzy byly pøidány jako dal�í velièina srá�ky
a dále derivace jednotlivých velièin. Byly spoèítány sezónnosti a
fázové posuny jednotlivých faktorù (5,6). Nad vlastní tabulkou
faktorové analýzy jsou vyjádøeny podíly hlavních komponent.
Z nich je mo�né vyèíst, jakým vlivem se jednotlivé oblasti
podílely na tvorbì daného faktoru a zároveò dle datumu urèit,
kdy bylo pùsobení tohoto faktoru nejsilnìj�í. Èervenì jsou
zvýraznìny nejvy��í hodnoty na øádku. Pøi vyhodnocování této
analýzy bylo nutné porovnat období pùsobení urèitého faktoru
s grafy vývoje jakosti vody a úhrny srá�ek v jednotlivých ob-
dobích a hledat souvislosti mezi jednotlivými velièinami tvoøícími
daný faktor.

V�echna èísla (procenta) v tabulce faktorové analýzy jsou ná-

sobky korelace a absolutních hodnot korelace (koeficienty de-
terminace se znaménkem). V celém modelu je poèítáno s kvadráty
korelaèních koeficientù se znaménkem. Silnì jsou zvýraznìny
nejvýznamnìj�í (nejvy��í) hodnoty � koeficienty determinace na
ka�dém øádku. Cílem analýzy je interpretovat a vysvìtlit co dané
faktory ve skuteènosti pøedstavují.

Popis jednotlivých polo�ek v tabulce faktorové analýzy je
následující:
l V prvním øádku tabulky jsou analýzou vytvoøené faktory. Jejich

poèet závisí na poètu vstupujících velièin a na síle vzájemného
pùsobení mezi nimi. V levém sloupci jsou v�echny velièiny,
které se na výpoètu faktorù podílely

l v øádku podíl je procentické vyjádøení významu jednotlivých
faktorù

l hodnota λ udává poèet velièin, které se podílejí na tvorbì pøí-
slu�ného faktoru. Souèet v�ech λ odpovídá poètu vypoèítaných
faktorù

l ve sloupci oznaèeném AVG jsou prùmìrné hodnoty velièin,
které se podílejí na vytváøení jednotlivých faktorù. Hodnota
AVG je shodná s prùmìrem x dle (2)

l symbolem σ je oznaèen rozptyl dané velièiny od její støední
hodnoty � tj. od prùmìru této velièiny za sledované období

l datum pøedstavuje celé sledované èasové období
l vliv sezónnosti vysvìtluje, jakou mírou pùsobí na daný faktor

sezónní vlivy. Pro výpoèet sezónnosti se nejprve musí vypo-
èítat sinus a cosinus datumu, které jsou následnì zahrnuty do
samotné faktorové analýzy. Program Prognost poèítá tyto ve-
lièiny následovnì:

[5]

[6]

l hodnota 2 π pøedstavuje jednu periodu, co� odpovídá jednomu
roku

l z hodnot sinus a cosinus se dále vypoèítají arcsin a arccosin,
pomocí nich� program Prognost vypoèítává sezónnosti a fázové
posuny

l èísla v øádku fázový posun objasòují, ve kterém mìsíci je
pùsobení daného faktoru nejsilnìj�í, pøièem� program pracuje
tak, �e konec mìsíce ledna je pova�ován za hodnotu 1. Fázový
posun napø. u f

1
 je v 3,1. mìsíci, co� odpovídá dubnu. Fázový

posun 1 je v rozmezí od +6 do �6 a fázový posun 2 od 0 do 12
l naopak fáze opaèného posunu je výpoèet mìsíce, kdy daný

faktor pùsobí nejslabìji.
Cílem této analýzy bylo stanovit, jakým zpùsobem (který

z vybraných ukazatelù kvality vody) jednotlivé odbìrné oblasti
ovlivòují jakost vody pøímo v nádr�i.

Výsledky a diskuse

Vyhodnocení vzájemných vztahù mezi jednotlivými moni-
torovanými oblastmi

Jak ji� bylo uvedeno v metodice, byly spoèítány jak korelace
vzájemného pùsobení mezi ukazateli a oblastmi, tak koeficienty
determinace. Korelace i koeficienty determinace vypovídají
o stejných skuteènostech, av�ak hodnoty koeficientù determina-
ce více zvýrazòují závislosti vztahù. Proto byly koneèné výsled-
ky získány vyhodnocením právì koeficientù determinace. Pro
zjednodu�ení a vìt�í pøehlednost byly spoèítány normované
souèty absolutních hodnot koeficientù determinace pro jednotli-
vé oblasti (Tabulka è. 1). Z tohoto rozboru je patrné, �e nejni��í
vliv je mezi oblastí èíslo 4 a ostatními oblastmi. Vzájemné pùsobení
v�ech ukazatelù z oblasti è. 1, è. 2 a è. 3 na oblast è. 4 � vodárenský
odbìr je pouhých 30 %, 27 % a 21 %, av�ak na oblast è. 6 � hráz
je to 57 %, 70 % a 55 %.

365

)dat..2sin(
datsin

π=

365

)dat..2cos(
datcos

π=
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Po vyhodnocení vztahù v�ech oblastí je tedy mo�né konsta-
tovat, �e umístìní odbìrného objektu v místì Jelení zátoky je
velmi výhodné a potvrzuje známé pravidlo, podle kterého se
doporuèuje v oblouku øeèi�tì osadit odbìr ve vrcholu konkávního
bøehu (na vnìj�í stranì oblouku), kde se pøedpokládá vìt�í hloubka
a stabilnìj�í dno (Hlaváè a kol., 2003). Z výsledkù hodnot
koeficientù determinace vyplývá, �e jakost vody z jednotlivých
pøítokù ovlivòuje více jakost vody u hráze ne� v místì odbìrného
objektu. Interpretovat tento jev lze tak, �e ve�keré chemické
zneèi�tìní, které se do nádr�e dostává z hlavního toku a pøítokù
(mìøeno na Dyji v Podhradí pøi ústí Køeslického potoka a �e-
letavky do nádr�e), se vlivem proudìní projevuje více v místì
hráze ne� v oblasti vodárenského odbìru, který se nachází v Jelení
zátoce ve vzdálenosti cca 3,5 km od tìlesa hráze na plovoucím
pontonu.

Spoleèná faktorová analýza pro v�echny oblasti
Výsledkem faktorové analýzy dat ze v�ech oblastí za období

1994 � 1998 je celkem 16 faktorù. Prvních �est, jejich� podíl na
celkové skladbì je vìt�í ne� 6%, je uvedeno v tabulce è. 2. Celkový
výsledek faktorové analýzy vèetnì v�ech faktorù, stejnì jako
uvedení podílu hlavních komponent (ukazuje, která z oblastí a
v které dobì se na utváøení daného faktoru nejvíce podílela) zde
nebylo mo�né pro velký rozsah uvést. Pøi vyhodnocování jednot-
livých faktorù byly koncentrace ukazatelù jakosti vody, charak-
terizující tyto faktory, sledovány také v grafech pøíslu�ného èa-
sového období. Zároveò bylo nutné brát v úvahu i vývoj srá�ek
za dané období.

Faktor f1 � jedná se o faktor zmìn, tj. derivací velièin. Zmìnì
srá�ek je pøímo úmìrná zmìna CHSK � Mn, manganu, �eleza,
amonných iontù a fosforeènanù. Nesilnìji pùsobí kolem pátého

mìsíce. Sezónnost je pouze 4,6 % a ukazuje na to, �e
závislost zmìn vychází ze srá�ek, které nejsou
pravidelné. Proto�e faktor tvoøí hlavní komponenty
ze v�ech �esti oblastí a týká se zmìn øady ukazatelù,
bylo nutné pøi jeho popisu rozli�it pøevládající
výskyt ukazatelù jakosti vody v rùzných oblastech.
Hodnoty hlavních komponent prokázaly, �e tento
faktor popisuje situaci v povodí (prostøednictvím
pøítokù) a neprojevuje se v nádr�i. Èasový sled a
výskyt v jednotlivých oblastech ukazují následující:

Tab. 1. Normovaný souèet absolutních hodnot koeficientù determinace
 

   obl. è. 1     obl. è. 2    obl.  è. 3    obl. è.4     obl. è. 5    obl.  è. 6

obl. è. 1 100%  43%  21%  30%  40%  57%
obl. è. 2  43% 100%  50%  27%  52% 70%
obl. è. 3  21%  50% 100%  21%  50%  55%
obl. è.4  30%  27%  21% 100%  25%  48%
obl. è. 5  40%  52%  50%  25% 100%  59%
obl. è. 6  57%  70%  55%  48%  59% 100%

Tab. 2. Výsledky faktorové analýzy v�ech oblastí za období 1994 � 1998

  f
1

  f
2

  f
3

  f
4

  f
5

  f
6

 d CHSK - Mn / d Datum 40,4% -0,5% 15,8% -2,3% 0,4% 0,0%
CHSK - Mn 0,7% 55,4% 0,0% -12,9% -5,4% -3,3%
d �elezo / d Datum 26,3% 0,0% 2,0% 1,4% 6,3% -18,4%
�elezo 0,0% 50,9% 2,4% -4,1% 0,1% -2,8%
d mangan / d Datum 36,5% 3,0% -9,0% 17,4% 0,0% -2,2%
mangan -4,7% 15,9% 3,9% 9,0% 49,8% 2,3%
d amoniak / d Datum 33,9% 10,6% -23,9% 12,2% -0,9% 0,2%
amoniak -13,4% 27,5% 3,8% 28,3% 7,8% 0,0%
d dusitany / d Datum 13,2% 2,3% -5,7% 5,2% -3,6% 22,1%
dusitany -0,6% 7,7% 20,2% 12,0% -14,9% 5,8%
d dusiènany / d Datum -11,8% 0,6% 33,0% 1,3% 0,5% 0,7%
dusiènany 0,0% -3,8% 19,1% 22,4% -18,1% -0,4%
d fosforeènany / d Datum 19,6% 0,2% 0,0% -9,6% 15,9% 6,3%
fosforeènany -0,7% 46,7% -0,4% -2,7% -7,0% -3,6%
d srá�ky / d Datum 14,5% -0,4% 14,6% 0,3% 1,2% 0,0%
srá�ky 2,1% 8,5% 3,0% -11,7% -0,5% 28,2%
Podíl: 13,6% 14,6% 9,8% 9,5% 8,3% 6,1%
λ : 2 ,18295 2,34163 1,56815 1,52665 1,3251 0,96161

Datum : -0,2% -0,8% -1,8% -0,1% -0,3% 0,8%
sezónnost 4,6% 3,8% 20,1% 15,3% 0,3% 8,5%
Fázový posun 1 4 ,3 -5,0 4 ,1 1 ,0 0 ,9 5 ,7
Fázový posun 2 4 ,3 7 ,0 4 ,1 1 ,0 0 ,9 5 ,7
Fáze opaèného faktoru: 10,3 1 ,0 10,1 7 ,0 6 ,9 11,7

l hlavní pøítoky � Dyje a �eletavka v období pù-sobení tohoto
faktoru pøiná�í z povodí pøedev�ím organické látky (nárùst
CHSK � Mn)

l Køeslický potok je charakteristický vysokými koncentracemi
manganu

l vysoké hodnoty hlavních komponent na �títarském potoce
ukazují pøedev�ím na výkyvy a� do extrémù u amonných iontù
a dále také u fosforeènanù

l nárùsty �eleza (nad prùbì�né koncentrace) se objevují na �tí-
tarském potoce a na �eletavce.
Nárùsty u CHSK � Mn souvisí pøedev�ím s odnosem orga-

nických látek v jarním období z povodí pøi nedostateèném ve-
getaèním pokryvu. Situace na �títarském potoce byla s nejvìt�í
pravdìpodobností ovlivòována funkcí ÈOV �títary, která èistí
odpadní vody z obcí a Vranovské plá�e (výtlak). Vedle toho jsou
na ni pøivá�eny obsahy �ump od rekreaèních objektù (jejich
charakter neodpovídá po�adavkùm ÈOV a nièí na nich mikrobio-
logické prostøedí). Následkem tìchto situací je sní�ena úèinnost
èi�tìní a ve vypou�tìných odpadních vodách za ÈOV (do �títar-
ského potoka) extrémnì vzrostou koncentrace amonných iontù
a fostoreènanù.

Mangan se vyskytuje pøedev�ím v povodí Køeslického potoka,
výkyvy v koncentracích potvrzuje monitoring oblasti è. 2, ale
vzhledem k neznalosti místních pomìrù je nelze vysvìtlit.

Soli �eleza se pou�ívají v rùzných technologiích prùmyslové
výroby a do povrchových vod se mohou dostávat v pøípadì �patné
technologické káznì. Pokud takovýto pøípad nastane ve vodáren-
ství, mohou být zdrojem �eleza i vodárenské kaly. To pøichází
v úvahu právì v povodí �títarského potoka, kde je úpravna vody
�títary i skládka úpravárenských kalù, která nebyla v minulosti
v�dy dostateènì zabezpeèena.
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V povodí �eletavky pøichází v úvahu i dal�í mo�ný zdroj �e-
leza, kterým jsou drená�ní vody. Toto dílèí povodí má nejvy��í
procento odvodnìní zemìdìlských pozemkù (37,8 %) (Nováková,
2004), geologická struktura ukazuje na horniny (ortoruly), z nich�
se do pùdního roztoku uvolòuje vìt�í mno�ství �eleza. Podle
hlavních komponent se tento faktor vyskytuje pøedev�ím v jarním
období. Lze tedy pøedpokládat, �e pøi nízkých teplotách dochází
v drená�ních systémech k biochemické oxidaci �eleza �elezitými
bakteriemi, ale i k redukci nitrátù. Redukce nitrátù se také projevuje
v tomto faktoru. Teoretické pøedpoklady tìchto procesù (KVÍ-
TEK 1996) zde jsou splnìny (mírnì zásadité pH vody, nízká te-
plota a geologické pozadí).

Faktor popisuje zmìny, nejedná se v�ak o trvalé zvý�ení koncen-
trací manganu a �eleza.

Faktor f2 � ukazuje na dùsledek zmìn popsaných faktorem f1.
Nejedná se tedy o zmìny, ale o dovr�ené koncentrace stejných
ukazatelù. Vysoká hodnota CHSK � Mn ukazuje na obsah or-
ganického materiálu ve vodì, souvisí zároveò s vysokým obsahem
fosforeènanù, �eleza, manganu a amonných iontù pøi mírných
srá�kových úhrnech.

Jedná se o faktor, na jeho� utváøení se podílí pøítoky (s urèitou
pravidelností oblast è. 1, 3 a 5, pøièem� Køeslický potok tuto
pravidelnost nevykazuje). Naopak v oblasti nádr�e není prù-
kazný. Nejsilnìji pùsobí v letním období.

Faktor f3 - po podrobném rozboru hlavních komponent a s o-
hledem na pomìrnì vysokou sezónnost lze konstatovat, �e faktor
popisuje dvì skupiny jevù takto:
l jevy pùsobící pøedev�ím v pátém a� sedmém mìsíci souvisí

s maximálními srá�kami, jejich� dùsledkem je významný nárùst
CHSK � Mn z povodí

l výskyt jevù popisovaných tímto faktorem nastává  zpravidla
v pøedjarním období, pokud jsou kladné teploty. V dùsledku
teplého poèasí dochází k tání, pøítoky pøiná�í dusíkaté látky
z povodí a voda v tocích je více okyslièena ne� v zimním období.
V dùsledku toho probíhá oxidace amonných iontù pøes dusitany
a� na dusiènany.
Obèasné pùsobení tohoto faktoru se objevuje i na nádr�i a mù�e

souviset s procesy cirkulace a stratifikace (CHSK � Mn).
Faktor f4 - charakterizuje bezsrá�kové období, pokles fosfo-

reènanù a CHSK � Mn, zvý�ené obsahy dusíkatých látek a záro-
veò nárùst amonných iontù a manganu. Objevuje se u nìho se-
zónnost, nejèastìji pùsobí na pøelomu roku (od listopadu do
bøezna).

Faktor popisuje jevy v povodí, které se podle jejich intenzity
mohou projevit i v nádr�i. Napøíklad zvý�ené koncentrace a znaè-
ná rozkolísanost manganu na Køeslickém potoce jsou patrné i
v oblasti vodárenského odbìru. Stejnì tak se projevuje kolísání
koncentrací amonných iontù z Køeslického potoka na vodárenský
odbìr, ze �títarského potoka na prostor u hráze.

Vy��í koncentrace dusitanù a dusiènanù se objevují pøibli�nì
ve stejném období na hlavních pøítocích, zejména na �eletavce,
øidèeji na Dyji a na �títarském potoce.

Faktor f5 - jedná se o faktor manganu s maximálním výskytem
na Køeslickém potoce. Vy��í hodnoty hlavních komponent tohoto
faktoru korespondují s maximy manganu právì v tomto toku.
Nemají �ádnou pravidelnost a souèasnì s tím, �e nejsou známy
podmínky v povodí (na rakouském území), není mo�né upøesnit
jeho pùvod.

Druhým nejèastìj�ím tokem pùsobení tohoto faktoru je
�títarský potok, charakterizovaný pøedev�ím výskytem
fosforeènanù. Jejich zmìny s nejvìt�í pravdìpodobností souvisí s
rekreací v povodí a ji� vý�e zmínìnou èinností ÈOV �títary.

Faktor f6 � je specifický v tom, �e jednotlivé oblasti se chovají
pøibli�nì shodnì, ale rozdílnì v jednotlivých letech (sezónnost je
8,5 %). Faktor je tvoøen vysokými srá�kami, nárùstem dusitanù
a poklesem �eleza.

Srá�ky se neprojevovaly v roce 1995, v ostatních letech byly

hlavní komponenty faktoru ve shodì s vysokými srá�kami témìø
ve v�ech sledovaných profilech. Zaznamenaný pokles �eleza je
v pøímé souvislosti s tìmito srá�kami a lze jej vysvìtlit jako
naøedìní jeho vyrovnaných koncentrací a podle hlavních
komponent se projevuje na tìch odbìrných profilech, v jejich�
povodích se �elezo vyskytuje (pøedev�ím Køeslický potok a také
�eletavka a �títarský potok).

Závìr

Hlavním pøítokem nádr�e s nejvìt�í plochou povodí i prùtokem
je Dyje. Neprojevuje se mimoøádnými extrémy, do nádr�e pøiná�í
bì�né povrchové zneèi�tìní z povodí jako jsou organické a dusíka-
té látky a fosforeènany v závislosti na atmosférických srá�kách
a dal�ích obvyklých hospodáøských podmínkách (plo�né ze-
mìdìlské vyu�ívání pozemkù vèetnì odvodnìní, prùmysl, osíd-
lení, rekreace a pod.).

Rozlohou povodí následuje pøítok �eletavka. Vedle vý�e uve-
dených povrchových zneèi�tìní je charakteristický obecnì vy�-
�ím pøínosem zneèi�tìní, kromì toho se v jeho povodí vyskytuje
nárazovì zneèi�tìní ionty �eleza. Proto�e se jedná o významný
pøítok do nádr�e, pøiná�ené zneèi�tìní ovlivòuje jakost vody
v nádr�i témìø stejnì jako hlavní pøítok.

Tøetím významným pøítokem je �títarský potok. Proto�e ústí
do nádr�e pod vodárenským odbìrem, vliv na jakost vody v nádr�i
je zaznamenáván pøedev�ím v místì hráze. Rozhodující podíl na
vlivu jeho povodí má intenzivní rekreace v prostoru Vranovské
plá�e, s tím souvisí produkce odpadních vod, umístìní ÈOV
�títary a do urèité míry i úpravny vody �títary. Vedle povrchového
zneèi�tìní, které do nádr�e pøiná�í, se zde navíc objevovaly vý-
kyvy v koncentracích fosforeènanù, amonných iontù a �eleza.

Posledním v øadì pøítokù je Køeslický potok s nejmen�í plochou
povodí, av�ak s celou øadou extrémních výkyvù v jakosti vody.
Zasahuje èástí svého povodí i na rakouské území. Do povrchových
vod nádr�e pøiná�í zejména mangan, amonné ionty a obèas i du-
sitany a �elezo. Pøedev�ím koncentrace a èetnost výskytù u man-
ganu jsou zásadní, proto�e se projevují i na jakosti vody sledované
v nádr�i.

Pou�itá metoda kombinace faktorové analýzy a Fourierovy
transformace není ve vodárenství zcela bì�nì vyu�ívaná. Faktoro-
vou analýzou dat ze v�ech monitorovaných oblastí, které charak-
terizují celé povodí Vranovské nádr�e, byl získán pøehled o jakosti
vody v jednotlivých pøítocích. Pomocí koeficientù determinace
bylo potvrzeno výhodné umístìní vodárenského odbìru.

Vyhodnotený príspevok
z Konferencie mladých vodohospodárov 2004.

Mapka na 3. str. obálky
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Dynamický rozvoj aglomerácií mestského typu pri-
niesol so sebou sprievodné �pecifiká, osobitne charak-
teristické pre jednotlivé sídla. V�etky v�ak mali spoloè-
ného menovate¾a, bola ním prvoradá úloha súvisiaca so
zabezpeèením dostatoèného mno�stva kvalitnej pitnej
vody pre zásobovanie rozrastajúceho sa poètu obyvate¾ov.

História vodovodu mesta Pre�ov sia-
ha do 18. storoèia, keï jeho vrchnos�
predstavila vtedaj�iemu krá¾ovi tzv.
wasserkunst. Sám názov prezrádzal èosi
nezvyèajné a na dobové pomery priamo
zázraèné. I�lo o prvý skutoèný mestský
vodovod s nále�itým zrete¾om na hy-
gienu. Voda sa filtrovala prirodzenou
cestou z mlynského náhonu Torysys do
studní v blízkosti budovy Kunstu, od-
kia¾ sa dvíhala ve¾kým kolesom a od-
vádzala dreveným potrubím do cisterny.
Tento spôsob zásobovania v�ak èos-
koro stratil na význame, preto�e bol ne-
postaèujúci. Obyvate¾stvo si vypomá-
halo studòami, ktoré boli rozmiestnené
pod¾a potreby v rôznych èastiach sídla.

V nasledujúcom období mesto sa èo-
raz èastej�ie dostávalo do kritickej si-
tuácie pre nedostatok finanèných pro-
striedkov. Z letargie ho prebudili nielen
poèetné po�iare, ale predov�etkým ka�-
doroène sa opakujúce epidémie. Ich prí-
èinou bola preukázate¾ne zneèistená,
hygienicky závadná voda. Stalo sa takmer porekadlom, �e
Pre�ov je ve¾mi príjemným a pekným mestom, nemá v�ak
pitnú vodu.

Mestská vrchnos� sa týmto problémom zaèala vá�ne
zaobera� a� v sedemdesiatych rokoch 19. storoèia. Keï�e
prvé pokusy vàta� artézske studne nepriniesli oèakávané
výsledky, èlen mestského zastupite¾stva Ján Benczúr  na-
vrhol zásobi� Pre�ov z prameòov blízkeho okolia. Neskôr
bol do mesta prizvaný riadite¾ budape�tianskeho vodovodu
Ján Wein, ktorý po nále�itej rekognoskácii odporuèil pou�i�
prirodzene filtrovanú vodu z Torysy. Toto rie�enie v�ak
nebolo hospodárne ani rentabilné.

Po katastrofálnom po�iari v máji 1887 predlo�il súkromný
podnikate¾ Vojtech Gerster iniciatívny návrh, ktorý uva�ol
vyu�i� pramene potoka Delòa, vyvierajúce v Slanských vr-
choch. Jeho ponuka po rôznych úvahách me��anov zo
�pekulatívnych dôvodov nakoniec padla. Celej veci sa ná-
sledne ujal hlavný �upan �ari�a Ján Smreèányi. Vypra-
covaním generálneho projektu bol poverený Ing. dr. S.

Pre�ovský vodovod v retrospektíve
Tamara Hrabková

Horsman, s. r. o., Prešov

Zielinsky, profesor Vysokej �koly technickej v Budape�ti.
Projekt bol po miestnom úradnom prerokovaní vrátený na
doplnenie a o jeho ïal�om osude sa nena�la v archívnych
materiáloch �iadna stopa.

V roku 1891 sa pokúsil vyrie�i� problém zásobovania
Pre�ova pitnou vodou jeho rodák Augustín Szalay, ktorý
pre tento úèel navrhol vyu�i� povrchový tok �ebe�ovku.
Projekt v�ak obsahoval iba v�eobecné rie�enie a preto sa

ním komisia bli��ie nezaoberala.
Koncom 19. storoèia sa robili

prieskumné vrty v údolí potoka
Sekèov. Na základe ich výsledkov
vypracovala odborná sekcia pri
�tátnom kultúrno-technickom
úrade rozsiahly projekt. Pod¾a ne-
ho bolo v alúviu Sekèova na zá-
padnom okraji �ari�ských lúk
vyvàtaných 28 studní, ktoré boli
navzájom prepojené podzemnou
chodbou s mo�nos�ou regulácie
odèerpávanej vody. Pre nedosta-
toèné krytie potrebnej výdatnosti
mesto dalo vykopa� ïal�ích 10
stud-ní. Len�e ani tie svojou
kapacitou dlho nevystaèili, tak�e
Pre�ov bol poèas prvej svetovej
vojny znova bez vody.

Na vyrie�enie danej proble-
matiky pozvalo mesto v nasledu-
júcich rokoch nieko¾ko význam-
ných odborníkov. Boli medzi nimi
Ing. dr. Otto Hynie, docent geo-

lógie Vysokej �koly banskej v Prahe, ïalej znalec �tátneho
ústavu hydrogeológie v Prahe profesor dr. Josef �paèek,
riadite¾ vodovodu mesta Praha Ing. dr. Opatrný, firma G.
Rumpla, Hydrologická kancelária dr. Ing. Thiema z Lipska
a iní. Av�ak v�etky predlo�ené návrhy boli stále iba akýmsi
provizórnym rie�ením.

Ïal�ie �a�kosti v zásobovaní pitnou vodou sa prejavili
predov�etkým po výstavbe �tátnej nemocnice. Tomuto
kritickému stavu mesto èelilo postavením rezervoárov na
najvy��om mieste Táboriska a na Kalvárii. Okrem toho bola
postavená pokusná filtraèná stanica na Sekèove, ktorá v�ak
nepriniesla oèakávaný efekt a preto bola zlikvidovaná. V tej-
to súvislosti treba poznamena�, �e napriek pretrvávajúcim
�a�kostiam súvisiacim so zabezpeèením dostatoèného
mno�stva kvalitnej pitnej vody, nemo�no vtedaj�ím pred-
stavite¾om mesta uprie� snahu o koneèné vyrie�enie
vleklého problému.

V jeseni roku 1940 vypukla v Pre�ove ve¾ká epidémia
bru�ného týfusu, ktorá si vy�iadala poèetné obete na

 Vodná ve�a Kunst
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¾udských �ivotoch. Tento fakt donútil aj vládne
kruhy zaobera� sa zásobovaním mesta pitnou vodou.
Zlo�itou a nanaj-vý� zodpovednou úlohou bol tento
raz poverený Ing. Ferdinand Miffek. Odborne po-
súdil jestvujúci stav a následne sa rozhodol podrob-
ne preskúma� �ir�ie záujmové územie v oblasti
horného toku rieky Torysy a jej najväè�ieho pravo-
stranného prítoku, Slavkovského potoka. Výsledok
rekognoskácie terénu bol viac ako nádejný. Zistilo
sa, �e priamo v intraviláne obce Vy�ný Slavkov je
pozoruhodné pramenisko so stálou výdatnos�ou
okolo 100 l.s-1, ktoré je z geologického h¾adiska si-
tuované v krasovom útvare. Voda je èíra a má rovno-
mernú temperatúru. A tak, napriek znaènej vzdia-
lenosti u� na prvý poh¾ad bolo zrejmé, �e práve z
týchto pramenných výverov sa formou gravitaèného
prívodu koneène vyrie�i dlhoroèný problém Pre�ov-
èanov.

Na základe podanej správy vtedaj�ia vláda okam�ite
nariadila zapoèa� s budovaním skupinového vodo-
vodu za finanènej podpory �tátu. Po urýchlenom
zhodnotení celej lokality prikroèilo sa k zachyteniu
spomínaných prameòov a k výstavbe dopravnej
komunikácie. V tejto súvislosti je dôle�ité pozna-
mena�, �e pre�ovský vodovod sa staval za mimoriad-
ne s�a�ených podmienok, navy�e v období druhej
svetovej vojny. Napriek týmto �a�kostiam výstavba
pokraèovala s výnimkou men�ích výpadov, ktoré si
vy�iadal prechod frontu. Presne osem rokov od za-
èatia stavby bol vodovod 7. augusta 1949 odovzdaný
do u�ívania a do mesta priviedol znamenitú pitnú vo-
du. Av�ak èo bolo rovnako dôle�ité, mohlo sa uva-
�ova� o potenciálnom rozvoji priemyslu a po¾nohos-
podárstva v celom pri¾ahlom úseku vodovodnej trasy.

Pä�desiatpä� rokov pre�ovského skupinového
vodovodu je teda príle�itos�ou na historicky bohatú
a zaujímavú retrospektívu. Súèasne v�ak umo�òuje
nazrie� do prítomnosti. Táto je ove¾a optimistickej�ia.
Dlhodobý deficit sa napokon odstránil povrchovým
odberom v Bla�ove, spojeným s výstavbou úpravne
vody v Brezovici n/T. a systematickým hydroge-
ologickým prieskumom s nadväznou intenzifikáciou
vodných zdrojov v povodí horného toku Torysy.
Tieto �pecifické práce vykonával v osemdesiatych
rokoch minulého storoèia pre�ovský závod Vodné
zdroje v úèinnej spolupráci s tímom vedeckých
pracovníkov Katedry podzemných vôd Prírodove-
deckej fakulty UK Bratislava a s prevádzkovate¾om
vodovodu OZ Východoslovenských vodární a ka-
nalizácií Pre�ov, ktoré s v súèasnosti pretransfor-
movali na Východoslovenskú spoloènos�, a.s.

Nad osudom realizácie výstavby vodárenskej ná-
dr�e Tichý Potok e�te stále visí Damoklov meè. Po
zavà�ení ekologických èi ekonomických polemík
mô�by� práve jej alternatívne rie�enie sa stane ga-
rantom, �e pre�ovský región raz nav�dy prestane zá-
pasi� s nedostatkom pitnej vody a definitívne vymiz-
ne zo zoznamu deficitných oblastí na mape Slovenska.

Pramenisko vo Vy�nom Slavkove

Povrchový odber v Bla�ove

Úpravòa vody v Brezovici n/T.

Foto: Autorka
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Na ju�nom úpätí Vysokých Tatier základným vodovod-
ným  systémom je Podtatranská vodárenská sústava a Sku-
pinový vodovod Liptovský Mikulá�. V Podtatranskej vo-
dárenskej sústave dominujúcim systémom je Popradský
skupinový vodovod, z ktorého sa zásobujú pitnou vodou
spotrebiská okresu Poprad, dotuje sa voda aj do spotrebísk
èasti okresu Ke�marok, Spi�ská Nová Ves a Levoèa. Mno-
hé, najmä men�ie a od¾ahlé obce doteraz e�te nemajú vy-
budovaný verejný vodovod. Na nedostatok pitnej vody trpí
aj mnoho obcí v ïal�ích susedných okresoch smerom na
východ. - Skupinový vodovod Liptovský Mikulá� má síce
vybudovanú vodárenskú infra�truktúru, jeho mnohé vo-
dárenské zdroje sú v�ak zranite¾né a tým rizikové z h¾a-
diska súèasnej a najmä výh¾adovej spo¾ahlivosti. S cie¾om
rie�i� zvý�enie zásobovanosti obyvate¾ov pitnou vodou
a zabezpeèi� vyhovujúce zdroje vody v podtatranskej ob-
lasti v najbli��om období a vo výh¾ade 15 a� 20 rokov, bola
v roku 2003 vypracovaná �túdia.

Súèasný stav zásobovania pitnou vodou
Rozvoj verejných vodovodov a úroveò zásobovania oby-

vate¾ov je v rie�enom regióne ve¾mi rozdielný. Táto rozdielnos�
je výrazne ovplyvnená prírodnými podmienkami a súvisiacim vý-
skytom zdrojov vody.

V západnej èasti rie�eného regiónu (Liptovský Mikulá� � Ru-
�omberok) je úroveò zásobovanosti vodou nadpriemerná (86-
95 %) a kore�ponduje s rozvojom infra�truktúry tejto oblasti. Vo
východnej oblasti (Poprad - Ke�marok - Sp. Nová Ves - Levoèa -
Gelnica) je situácia znaène diferencovaná. V oblasti Popradu je
úroveò zásobovanosti nadpriemerná (94%) aj èo do vybavenosti
sídiel vodovodmi. V ostatných okresoch tejto oblasti je úroveò
zásobovanosti priemerná (83%) a� hlboko podpriemerná (60%).
Podpriemerná je aj úroveò z h¾adiska vybavenosti obcí vodá-
renskou infra�truktúrou, teda vysokého podielu obcí bez vodo-
vodu.

V rie�enom regióne z h¾adiska tvorby a výskytu vodárenských
zdrojov, sú podmienky vhodnej�ie v západnej èasti, v oblasti ok-
resu Lipt.Mikulá�. Východná èas� bola, a aj v súèasnosti je od-
kázaná vo ve¾kej miere na priame odbery povrchových vôd, kde
sa vy�aduje úprava, kde ale èasto ani úroveò upravenej vody  nie
je jednoznaène uspokojujúca. Mnoho rizikových vodných zdrojov
je lokalizovaných  v náplavoch riek s plytkým obehom podzem-
ných vôd, kontaminovaných najmä po¾nohospodárskou výrobou
alebo z iných potenciálnych zdrojov zneèistenia. Sú to ïalej vo-
dárenské zdroje, kde sú riziká aj pre obmedzené mo�nosti opti-
málnej ochrany vôd ochrannými pásmami, najmä pre komunikaèné
trasy, �a�bu surovín, intenzívnu  lesohospodársku èinnos� a v ne-
poslednom rade aj pre intenzívnu turistickú a �portovú èinnos�,
èo v podmienkach prírodných krás Vysokých ale aj Nízkych Ta-
tier je prirodzené.

V problematike vodárenských zdrojov nemo�no opomenú� ani
to, �e ve¾ký poèet sídiel v regióne je zásobovaných z nízkoka-
pacitných zdrojov vody (pod 1,0 l/s), ktoré pri dlhodobých

Vodárenská nádr� Garajky a jej význam
pre zásobovanie pitnou vodou

Ing. Tibor Elek,
Ing. Imrich Jasaò

EKOPROAQUA Bratislava

nepriaznivých klimatických a hydrologických pomeroch  nie sú
schopné svojou výdatnos�ou kry� maximálne potreby vody.
Problémové zásobovanie je aj  v skupinových vodovodoch, ktoré
sú odkázané na odbery z povrchových tokov. Tieto zdroje sú ne-
stabilné z h¾adiska èasového zabezpeèenia po�adovaného odberu,
nako¾ko bezprostredne sú ovplyvòované  klimatickými výkyvmi
a kvalitatívne sú najskôr zranite¾né.

Súhrnne k celému záujmovému územiu  mo�no uvies�, �e z ti-
tulu bilanèných problémov pri dlhodobej�om zní�ení výdatnosti
a pri daných klimatických podmienkach (napr. po vymàzaní najmä
nízkokapacitných zdrojov vo vy��ích nadmorských vý�kach
v zimnom období), mô�e by� naru�ené zásobovanie pitnou vodou
v 40 sídlach s poètom 62,0 tisíc obyvate¾ov. Okrem toho v území
mimo dosahu Podtatranskej vodárenskej sústavy, je ïal�ích 22 ob-
cí s mo�ným rizikovým zásobovaním, kde býva 11,9 tisíc oby-
vate¾ov. Celkové kapacity rizikových povrchových zdrojov a kva-
litatívne ohrozených, predstavujú mno�stvo 497 l/s.

Z h¾adiska výh¾adového rozvoja zásobovania obyvate¾ov, ta-
kýto stav zabezpeèenia zdrojov vody  je varovný a vy�aduje si
zásadné rie�enie v zabezpeèení vyhovujúcich zdrojov vody v tom-
to regióne.

Struèná charakteristika prírodných pomerov z h¾adiska
mo�nosti získania vodárenských zdrojov

Z geomorfologického h¾adiska je záujmové územie charak-
teristické pestrou �kálou takmer v�etkých morfologických �truk-
túr, poènúc vysokohorským stupòom reprezentovaným èas�ou
Nízkych Tatier, Vysokými a Belanskými Tatrami (2655 m n. m.),
cez stredohorské stupne a smerom ju�ným a� juhovýchodným
cez Popradskú  kotlinu,  Levoèské  vrchy, a� po Hornádsku  kot-
linu. Územie spadá do klimatickej oblasti s prvkami kontinen-
tálneho charakteru, najvy��ie roèné zrá�kové úhrny  sú  v oblasti
Vysokých  Tatier  (a� 2100 mm), v ostatnej  èasti  územia 700 a�
1000 mm. Priemerné roèné teploty sú od 4 oC v severnej èasti, do
9 oC v ju�nej�ej èasti územia. Z h¾adiska výskytu podzemných
a povrchových vôd  vymedzená oblas� nemá rovnomerne sa vy-
skytujúce vyu�ite¾né vodárenské zdroje. Podzemné vody sa vy-
skytujú skôr v západnej èasti územia, kvantitatívne význam-
nej�ími zdrojmi sú zdroje povrchových vôd, ktorými sú len priame
odbery z povrchových tokov. Vo vymedzenom území mo�no
vyèleni� nieko¾ko základných hydrogeologických celkov, kde sú
variabilné podmienky pre tvorbu, obeh a akumuláciu podzemných
vôd.

Z uvedenej charakteristiky, ale najmä z podrobnej inventari-
zácie doteraz vyu�ívaných a perspektívne vyu�ite¾ných  zdrojov
(ktorých zoznam v tomto èlánku neuvádzame) vyplýva, �e na
dosiahnutie cie¾ov zásobovanosti bude potrebné zabezpeèi� pre
záujmové územie ïal�í vodárenský zdroj. Túto po�iadavku mô�e
splni� len ve¾kozdroj pitnej vody, ktorý sa v daných prírodných
podmienkach mô�e zabezpeèi� len z povrchových vôd, ako je vo-
dárenská nádr�. Výsledky výskumných a rozvojových prác do-
kumentujú mo�nosti realizácie takéhoto zámeru v povodí
Èierneho Váhu a z viacerých rie�ených alternatív sa za optimálny
variant pova�uje v posledných rokoch aktualizované rie�enie
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vodárenskej nádr�e Garajky na Ipoltici s vyu�ite¾nou kapacitou
do 600 l/s, prehodnotenou v roku 2004 aj z h¾adiska optimálnych
ekonomických ukazovate¾ov a� na 794 l/s.

Rozhodujúce vodárenské zdroje vyu�ite¾né pre zásobovanie
pitnou vodou vymedzeného regiónu
Výber vhodných vodárenských zdrojov zo súèasne vyu�ívaných

Základným východzím zoznamom súèasne vyu�ívaných
vodárenských zdrojov v  rie�enom regióne bola ich inventarizácia
z údajov najmä býv. VVaK Ko�ice - vo východnej èasti záujmo-
vého územia a býv.SeVaK �ilina � v západnej èasti záujmového
územia.

Pre samotné bilancovanie sa z inventarizácie vyu�ívaných
zdrojov vykonal výber tých zdrojov, ktoré bude mo�né aj vý-
h¾adove vyu�íva� pre zásobovanie pitnou vodou a ktoré svojou
dokumentovanou výdatnos�ou a kvalitou, ako aj mo�nos�ou
primeranej ochrany, budú môc� dodáva� vodu aj výh¾adove.Okrem
týchto zdrojov sa ponechali aj niektoré rizikové zdroje, ktoré
technicky a ekonomicky by bolo ve¾mi obtia�ne nahradi� vhod-
nej�ími zdrojmi alebo dotáciou vody z iných vodárenských sys-
témov a ktorých najmä kvalitatívne riziká sa dajú èiastoène kom-
penzova� primeranými ochrannými opatreniami alebo úpravou
vody. Predpokladá sa, �e postupne do roku 2015 budú vyradené
zo zásobovania pitnou vodou niektoré nevhodné a rizikové zdroje
v súlade s uznesením vlády SR è.30/96  -Akèný plán pre prostredie
a zdravie obyvate¾stva SR.

Výber z perspektívne vyu�ite¾ných vodárenských zdrojov
Zoznam perspektívnych vodných zdrojov bol zostavený pod¾a

základnej evidencie býv. SeVAK �ilina, VVaK Ko�ice, po zo-
h¾adnení aj evidencie SHMÚ Bratislava. Uvedené perspektívne
zdroje boli v rámci predchádzajúcich bilanèných úloh (roky 2000-
2001) posúdené a hodnotené aj bývalými �tátnymi zdravotnými
ústavmi Pre�ov a Ko�ice a ich hodnotenia, najmä z h¾adiska kva-
lity vody, sa v  zozname plne re�pektovali.

O úrovni a  zameraní prieskumných prác výh¾adových zdrojov
treba uvies�, �e ich prieskumy sa konali pre rôzne úèely, v rôznom
èase a  s  rôznou odbornou nároènos�ou. Preto v urèitých hydro-
geologických rajónoch vykonané rôznorodé prieskumy nie sú v�dy
reprezentatívne pre mo�nos� stanovenia disponibilných vy-
u�ite¾ných zásob podzemných vôd. Z uvedených dôvodov reálna
disponibilita mnohých týchto perspektívnych, podzemných zdro-
jov sa mô�e potvrdi� a� po doplòujúcom prieskume, po prehod-
notení ich kvantity a kvality a  po ich zatriedení do kategórie
pod¾a klasifikácie zdrojov a zásob (KKZZ). Bez takéhoto doku-
mentovania má mnoho zdrojov vody neurèitú vyu�ite¾nos� pre
zásobovanie pitnou vodou. Z uvedeného dôvodu pri bilan-
covaní zdrojov vody k roku 2015 nie je mo�né reálne  uva�ova�.
s mnohými zdrojmi z uvedených zoznamov, ako s perspektívne
vyu�ite¾nými.

Za vyu�ite¾né sa preto vybrali tie,

l ktoré u� boli hodnotené a zaradené do niektorej vyššej kategórie
zásob a zdrojov (KKZZ),

l ktoré majú potvrdenú primeranú dokumentáciu alebo sa  po
odbornom odhade posúdili, ako reálne vyu�ite¾né zdroje, a

l vybrané povrchové odbery z  tokov, ktorých povodia sú mini-
málne za�a�ené antropogénnou èinnos�ou a mo�no ich prime-
rane ochráni� a ich vody upravi�.

Zámery výh¾adového rozvoja zásobovania pitnou vodou
Výh¾adový rozvoj a výh¾adové ciele rozvoja vodovodov a zá-

sobovania obyvate¾ov bolo modifikované v súlade so zásadami
a prioritami koncepcie vodohospodárskej politiky SR. Z tejto
vyplývajú nasledovné zásady:
l zvý�i� poèet zásobovaných obyvate¾ov v obciach, kde je u�

vybudovaný vodovod, ale je nízka nasýtenos� zásobovanosti.
(roz�irovaním sietí, budovaním akumulácií a ostatných ob-
jektov) - nízku koncentráciu zásobovanosti vykazujú v riešenej
oblasti Poprad – Ke�marok � 14 obcí, Spi�ská Nová Ves �
Levoèa � 21 obcí, Liptovský Mikulá� � 6 obcí ;

l zvý�i� poèet zásobovaných obyvate¾ov, zabezpeèením vodo-
vodov aj v obciach t. è. bez verejných vodovodov - v oblasti
Poprad � Ke�marok je 14 obcí bez verejného vodovodu, Spi�ská
Nová Ves � Levoèa � Gelnica je 29 obcí bez verejného vodovodu
a v oblasti Liptovský Mikuláš je 5 obcí bez verejného vo-
dovodu ;

l zabezpeèi� dostatok kvalitnej vody z vyhovujúcich zdrojov
pre oblasti, kde sa vyu�ívajú zdroje rizikové, s nevyhovujúcou
kvalitou a ohrozované kontamináciou - v okr. Poprad � Ke�-
marok  sú to najmä 2 skupinové vodovody  a viacero vodovodov
lokálnych,   v okr. Spi�ská Nová Ves � Levoèa � Gelnica � sú
to 3 skupinové vodovody a ïal�ie lokálne vodovody, v okrese
Liptovský Mikulá� je to najvýznamnej�í skupinový vodovod
Lipt. Mikulá� ;

l vybudova� prívody vody do oblasti dolného Spi�a (Spi�ská
Nová Ves � Margecany � Gelnica), ako aj do oblasti Podmaguria
(Spi�ská Belá � Podolinec) a zabezpäèi� zasobovanie obyva-
te¾ov v týchto oblastiach ;

l zabezpeèi� pre  podtatranskú  oblas� nový výh¾adový zdroj
pitnej vody (vodárenskú nádr� Garajky), z titulu nárastu zá-
sobovaných obyvate¾ov, ale hlavne náhradou za nevyhovujúce,
t. è. e�te vyu�ívané zdroje ;

l racionalizova� hospodárenie s vodou pri výrobe a distribúcii
a zni�ova� straty vody u vodovodov s vysokým podielom
strát -  v od�tepnom závode Poprad sú to 2 sk. vodovody (po-
diel 29 � 34 %), Spi�ská Nová Ves 3 sk. vodovody (podiel 25-
42 %), Liptovský Mikulá� 3 sk. vodovody (podiel 31� 35 %),
ako aj v ïal�ích 35 lokálnych vodovodoch (s podielom nad 30 %).
Súhrnný preh¾ad výh¾adových cie¾ov zásobovania obyvate¾ov

z verejných vodovodov, determinovaný do základných ukazo-
vate¾ov je v nasledujúcej tabu¾ke:

Z vodohospodárskej praxe
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Bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody
Bilancia potrieb a zdrojov vody charakterizuje vývoj krytia

potrieb vody kapacitami zdrojov a vyjadruje prípadné prebytky,
alebo deficity k èasovým etapám v jednotlivých vodovodoch  �
bilanèných celkoch. Bilancia potrieb a zdrojov vody bola
spracovaná v nadväznosti na vyèíslené maximálne potreby pitnej
vody � pre súèasnos� (2001) zo �tatistických údajov o dodávke
vody, a pre výh¾ad (2015) boli napoèítané pre modelovaný vývoj
zásobovaných obyvate¾ov, ako aj pre celkový poèet bývajúcich
obyvate¾ov.

U súèasne vyu�ívaných zdrojov pitnej vody sa za vyu�ite¾né
kapacity pova�ujú minimálne výdatnosti (resp. odporúèaný
odber) zní�ené e�te o ekologické limity.  Do bilancie boli ale
zahrnuté aj nové, perspektívne zdroje vody, ktoré sú dostatoène
overené.

Z výstupov bilancie potrieb a zdrojov vody v bilanènom do-
sahu VN Garajky vyplýva, �e
– súèasne vyu�ívané vodárenské zdroje v rie�enom území  majú

kapacitu ��....����........................................ 1329 l/s
– z titulu potreby zní�enia súèasných kapacít zdrojov vody pre

zoh¾adnenie  ekologických limiitov a vyradenia nevyhovu-
júcich a neperspektívnych zdrojov, zostane k dispozícií
v bilancovanom území len .......................................... 761 l/s

– z vyu�ite¾ných perspektívnych (overených) zdrojov vody sa
predpokladá vyu�i� v bilancovanom území .................146 l/s

– disponibilné kapacity k roku 2015 optimálne vyu�ite¾ných
vodárenských zdrojov  (761 + 146) bude spolu  zaokrúhle-
ne .................................................…………………... 907 l/s

– k roku 2015 vzrastie deficit v riešenom území na.. 468 l/s.

K uvedeným výstupom bilancie je  potrebné doda�, �e v bilancií
neboli premietnuté t. è. ne�pecifikované nároky na vodu (zvý-
�enie potreby vody pre prípadné zimné olympijské hry v oblasti
Vysokých a Nízkych Tatier alebo pre iné, medzinárodne význam-
né �portové podujatia v ïal�ej èasovej etape) a tie� neboli zarátané
negatívne klimatické vplyvy. 

Pri orientaènom zoh¾adnení uvedených aspektov, potom ná-
roky na VN Garajky budú nasledovné:
l Vyèíslený deficit (r. 2015) ......................................... 468  l/s
l Zní�enie kapacít zdrojov o klimatické vplyvy  (10%)

…................................................................................  91 l/s
l Spolu maximálne nároky na vodu z nového vodárenského zdroja

– VN Garajky ............................................................ 559 l/s
l V prípade po�iadavky na ne�pecifikované potreby  vody

..................................................................................   60  l/s
by sa nároky na vodu z VN Garajky zvýšili na ......... 619  l/s

Zhrnutie a závery
Základné výstupy riešenia mo�nosti zásobovania pitnou

vodou záujmovej oblasti dokumentujú potrebu vybudova� nový,
kapacitne vhodný vodárenský zdroj. Pre tento úèel pod¾a po�a-
dovaných podmienok  sa javí najvhodne�ím rie�ením vybudovanie
vodárenskej nádr�e  VN Garajky na Ipoltici.

Zásadné výsledné parametre rozvoja zásobovania pitnou
vodou sú nasledovné:
l v intenciách strategických zámerov  sa predpokladá v zá-

ujmovom území dosiahnu� 95,5 % zásobovaných obyvate¾ov
( od 88 % do 99 % v rámci okresov );

l vy�iada si to nárast maximálnej potreby vody o 245 l/s ( resp.
310 l/s pre celkový poèet obyvate¾ov );

l zásobovanie vodou sa roz�íri zo súèasných 180 sídiel na 218 sí-
diel;

l predpokladá sa zní�enie strát vody z 29,3 % na 21,9% ( ako
vody nefakturovanej) .

Strategickým zámerom v oblasti vodárenských zdrojov je :
l vyu�íva� vybudované vyhovujúce kapacity súèasne

vyu�ívaných vodárenských zdrojov ;
l vyu�íva� overené perspektívne, doteraz nevyu�ívané vo-

dárenské zdroje.

Vodovody v územno-bilanènom dosahu VN Garajky
Vymedzenie spotrebísk v území s bilanèným dosahom z VN

Garajky vyplynulo z bilancie potrieb a zdrojov vody jednotlivých
vodovodov, z mo�nosti ich zásobovania z vlastných zdrojov,
pod¾a ich lokalizácie vo vz�ahu k hlavným prívodom vody, z
technicko�ekonomických h¾adísk realizácie dlhých prívodov ako
aj z geografickej polohy (nároky na èerpanie vody). Na základe
týchto h¾adísk je potrebné zaradi� do územno�bilanèného dosahu
VN Garajky nasledovné rozhodujúce základné skupinové
vodovody roz�írené o novopripojené a deficitné miestne  vo-
dovody:
l Popradsko –Tatranský
l Ke�marský
l Belanský s vetvou do Podolinca
l Podolinec
l Krompachy
l Spi�ská Nová Ves � Levoèa
l Vetva Spišská Nová Ves – Margecany
l Margecany – Gelnica
l Spišské Podhradie
l Liptovský Mikuláš – Dúbrava s vetvou Liptovské Matiašovce.

  Výber z pou�itej literatúry a podklady

  1. Elek, T.: Tatranské potoky, povrchové odbery � pre-
hodnotenie perspektívnej mo�nosti ich ïal�ieho vyu�ívania
a prehodnotenie PHO, EKOPROAQUA, 1997

2. Elek, T.: Zhodnotenie zdrojov vôd západného a stredného
Slovenska s oh¾adom na ich vyu�itie pre pitné úèely,
EKOPROAQUA, 1997

3. Elek, T.: Aktualizácia koncepcie zásobovania pitnou vodou
Východoslovenského regiónu EKOPROAQUA, 2000

4. Elek, T. - Jasaò,I.: Bilanèná �túdia vyu�itia vody z VN
Garajky pre zásobovanie pitnou vodou, EKOPROAQUA,
2003

5. Kol.: Technicko-ekonomická �túdia alternatívnych zdrojov
pitnej vody pre oblas� Popradu a Spi�a � Vodohospodárska
výstavba �.p.Bratislava, 1995

6. Mandák, D.: Vodárenská nádr� Garajky, zámer pod¾a zákona
NR SR .127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na •ivotné
prostredie, Ekospol Banská Bystrica, 1999

7. Úprava Ministerstva pôdohospodárstva SR è. 477/99-810
na výpoèet potreby vody pri navrhovaní vodovodných
a kanalizaèných zariadení a posudzovanie vodných  zdrojov,
február 2000

8. Údaje o vodohospodárskej investiènej výstavbe a prevádzke
na Slovensku za r.2001 VÚVH, 2002

9. Údaje a podklady k súèasnému stavu vodovodov, Se-
veroslovenská vodárenská spol. a.s. a Podtatranská vodá-
renská spoloènos� a.s., 2003
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Seminár sa uskutoènil z príle�itosti zaktivo-
vania pamätí na staré banské vodné diela, ktoré
v súèasnej dobe sú vyu�ívané a spravované vo-
dohospodárskymi organizáciami na vodohos-
podárske úèely.

Nosným pilierom celého seminára bolo si pri-
pomenú� vyu�ívanie vodných tokov v povodí rie-
ky Hnilec na banské úèely v minulosti a v prí-
tomnosti.

Z poh¾adu technického rie�enia vodných
stavieb v minulosti bolo urèitým spôsobom po-
rovnanie technického rie�enia vodnej stavby
v súèasnosti. Súèasne boli zhodnotené tech-
nické parametre a technické rie�enie tejto stav-
by ako priemyselného dedièstva z minulých èias,
z dôvodu ktorého aj táto technická stavba bola
zaradená do kultúrneho dedièstva.

Semináru sa zúèastnilo 55 pracovníkov z ob-
lasti vodného hospodárstva, �ivotného pro-
stredia, kultúrnych èinností a zástupcovia ve-
deckých in�titúcií. Garantom celého odborného
seminára bol Prof. Ing. Michal Lukáè, PhD.

Vodná stavba Úhorná je zapísaná v zozname
kultúrnych pamiatok pod è. 2373 zo dòa 9. 3.
1973. Vodná stavba sa nachádza medzi obcami
Smolník a Úhorná. Bola postavená v r. 1768 za
úèelom vyu�ívania energetického potenciálu
vody v pri¾ahlých banských závodoch v Smol-
níku. Hrádza je sypaná o då�ke 190 m, vý�ka 14 m,
�írka koruny hrádze je 3 m. Celkový objem nádr�e
je 189 870 m³, plocha nádr�e je 4,79 ha pri max.
håbke 13 m. Vý�ku hrádze v r. 1896 navý�ili o 2 m,
keï sa stal aktuálnym pohon turbín na výrobu
elektrickej energie. Súèas�ou vodnej stavby bol
krytý kanál z lomového kameòa a ni�ná vodná
�tôlòa. Na vodný kanál, ktorým sa privádzala
voda z vodnej nádr�e boli napojené aj boèné
toky medzi vodnou nádr�ou a závodom, a to
voda Kovandskej a Ve¾kej doliny.

Keï�e priemysel sa neustále roz�iroval, voda
zo samotnej vodnej nádr�e nepostaèovala vy-
kry� potrebu, preto v r. 1796 sa urobil prevod

Spätný poh¾ad za seminárom
k historickému vodnému dielu

Úhorná
Dušan Novotník

SVP, š. p. OZ Košice, Závod Povodie Dunajca
a Popradu, Poprad

Dòa 20. októbra 2004 Slovenská vodohospodárska spoloènos� pri SVP, �. p. OZ Ko�ice, závode Povodie Dunajca
a Popradu Poprad a SVP, š. p. OZ Košice, závod Povodie Dunajca a Popradu Poprad usporiadali v Smolníku seminár
k historickému vodnému dielu Úhorná.

Zo �ivota organizácií

Seminár k historickému VD Uhorná - Smolník, 20.10.2004
(foto Ing. Daniela Hosová)
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N

vody z povodia potoka Bystrý do Smolníckeho potoka.
�tôlòa bola vysekaná do kameòa z dvoch strán o celkovej
då�ke 1836 m. Je to ïal�í unikát technického rie�enia v tejto
dobe. Táto voda slú�ila potrebám banskej prevádzky a� do
najnov�ích èias. V súèasnosti sa voda vyu�íva pre zásobo-
vanie obce Smolník pitnou vodou.

V súèasnej dobe vodná stavba Úhorná slú�i pre rekreaèné
úèely, �portový rybolov a pre splo�tenie povodòovej vlny.

Na záver seminára mô�eme poznamena�, �e problematika
umelých vodných nádr�í na Slovensku je málo spracovaná.

Chýba dostatok informácií o ich histórii a technickom rie-
�ení. Toto sa prejavuje hlavne v prípade ich obnovy, kedy pre
nedostatok informácií, absenciu výskumov dochádza k ne-
nahradite¾ným stratám autenticity prostredia a diela a k zá-
niku jedineèného originálneho technického zariadenia. Ob-
nova je o to �a��ia, �e v prípade historických vodných nádr�í
sa jedná o multidisciplinárny problém, vy�adujúci spolu-
prácu ochrancov prírody, vodohospodárov, historikov, tech-
nikov, pamiatkárov a iných.

Zo �ivota organizácií

VN Uhorná - poh¾ad na návodnú stranu hrádze
(foto Ing. Daniela Hosová)

Poh¾ad na VN Uhorná
(foto Du�an Novotník)



26 VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 1-2/2005

Stretnutie seniorov vodohospodárov
v Michalovciach

Ing. Viliam Gallo
Košice

Tak ako je u� viacroèným vzácnym príkladom ,
aj teraz vedenie závodu SVP, �.p., OZ Ko�ice, závod
Povodie Laborca v Michalovciach, v spolupráci so
ZV OZ v rámci Mesiaca úcty k starším organi-
zovali stretnutie bývalých pracovníkov spojené s
výjazdom na aktuálne vodohospodárske objekty.
Zúèastnili sa v�etci pozvaní, ktorým to zdravotný
stav dovolil. Medzi pozvanými boli aj �tyria
dôchodcovia, pracovníci bývalého Povodia Bodrogu
a Hornádu v Ko�iciach - Boris, Gallo, Ka¾ata,
Lipový, pre ktorých toto stretnutie znamenalo
ve¾ký prejav úcty a uznania.

Sme presvedèení, �e väzba dne�ných vedúcich
pracovníkov na kolektívy a jednotlivcov, ktorí v mi-
nulosti rozhodujúcou mierou prispeli k rozvoju a sta-
bilite vodného hospodárstva na východnom Slo-
vensku je ve¾mi potrebná najmä kvôli vytvoreniu podmie-
nok pre ïal�í rozvoj vodného hospodárstva.

Po otvorení stretnutia riadite¾om závodu Ing. Ko�uchom
nastala obsahovo významná výmena skúseností a spo-
mienok, ktorá priniesla v�etkým úèastníkom vzájomné
porozumenie. Vysoko si treba vá�i�, �e stretnutie sa zbavilo
akéhoko¾vek politického nádychu a zaznievali len naj-
zaujímavej�ie príhody a deje od �es�desiatych rokoch mi-
nulého storoèia. Tak ako to býva na podobných stretnutia,
aj tu zazneli pre osvie�enie veselé príhody a piesne. Tu
vynikol práve Ing. Lipový s piesòou �Zahuèali hory, zahuèali
lesy, kde�e sa podeli na�e mladé èasy,� ktorá sa prijala akoby
hymna star�ích.

Exkurzie na vodohospodárske objekty boli vybrané ve¾mi
vecne. Nav�tívili sme dokonèujúcu výstavbu hate v Pet-
rovciach na Laborci, ktorou sa vytvoria podmienky pre
ochranu Michaloviec pri povodniach a taktie� sa zabráni
zneèis�ovaniu vody nádr�e Zemplínska �írava. Ïalej to bola
úèas� na prácach pri odstraòovaní následkov prietr�e hrádze
na Ondave pri júlových povodniach. Mali sme mo�nos�
vidie� ve¾kú aktivitu, ktorá sa vyvíja pri vytvorení hrádze,
keï�e materiál treba dová�a� zo znaènej vzdialenosti a práce
pokraèujú vysokým tempom. Tu sme sa stretli aj s riadite¾om
závodu Ko�ice Ing. Kundrátom, ktorý bol na kontrole rea-
lizácie prác.

Stretnutie, ktoré malo ve¾ký význam, sa ukonèilo na
Zemplínskej �írave v Kalu�i. Sme presvedèení, �e takéto ak-
cie nie sú zbytoèné, práve naopak, priná�ajú ve¾ký prospech
pre mladých aj starších.

Vïaka Vám priatelia!

Zasa sme s vami spolu
dedovia.

Aj keï u� mnohí hovoria
�e �ivot ná� be�í

a je vraj len kúsok od cie¾a;
a na tom zále�í?
Ja vravím inak.

Nebeháme maratón
v snahe

dosiahnu� cie¾ v rekorde.
Mô�eme i zasta�
a oddýchnu� si.

Sadnú� i keï na betón
a potom kráèa� ïalej
v prekrásnej prírode
ktorá je e�te kraj�ia

pri èistej vode.
Nu�, te�me sa

vítajú nás na�e vodné diela
a zájdime aj do lesa

kým e�te �ije
a pri�ahuje nás
svojou láskou.

To nech je na�a viera
aby sme e�te dlho kráèali

bez bolestí
s úsmevom na tvári

a boli si istí
�e sa opä� stretneme.

Vïaka Vám
mladí priatelia

aj keï nás roky u� delia
láska zostáva

a taktie�
dne�ná oslava. v.g.
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V dòoch 8.-10.11.2004 sa v hoteli Sorea MÁJ v Liptov-
skom Jáne konala 36. konferencia vodohospodárov v prie-
mysle, ktorej sa zúèastnilo viac ako 200 pracovníkov prie-
myslu, vodárenských spoloèností, Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, orgánov �tátnej vodnej správy, VÚVH,
vysokých �kôl a ïal�ích in�titúcii.

�a�isko konferencie bolo zamerané na straty vody vo vodovod-
ných  a kanalizaèných systémoch, na legislatívu na úseku ochrany
vôd a �tátnej vodnej správy a na poznatky z oblasti úpravy a èis-
tenia odpadových vôd.

Na konferencii odznelo 22 predná�ok, z toho 4 zo zahranièia
(Nemecko, Rakúsko, ÈR), 56 diskusných príspevkov a 10 firiem
vystavilo a prezentovalo svoje výrobky z predmetnej oblasti.

V tematickom celku straty vody vystúpili pracovníci Vysokého
uèení technického v Brnì - Fakulty stavební, Ústavu vodního
hospodáøství obcí a STU v Bratislave - Stavebnej fakulty, Katedry
zdravotného in�inierstva. V predná�kach bola zhodnotená me-
todika a kritériá pre hodnotenie strát vody a metóda benchmar-
kingu. Ukázalo sa, �e predstavené metodiky sa len �a�ko dostávajú
do praxe, chýba vypracovanie záväzného metodického pokynu
a povinnos� jednotného hodnotenia. Sledovanie strát vody pouka-
zuje na technický stav vodovodnej siete a vodárenských zariadení
a na poèet porúch, ktorý v koneènom dôsledku má dopad na cenu
vody, a na neefektívne zvy�ovanie prevádzkových nákladov a po-

Z 36. konferencie vodohospodárov
v priemysle

Ing. Július Héthar�i, CSc.,
Ing. Vanda Dubová, PhD.

Katedra zdravotného in�inierstva SvF STU
v Bratislave

platkov. Spo¾ahlivos� systému, èi�e minimum výluk v dodávke
vody je pre priemyselné podniky jedným z najvýznamnej�ích
faktorov.

V oblasti legislatívy bol vykonaný výklad nového zákona
è. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona o správnom konaní a vyhlá�ky
M�P SR è. 55/2004. Ukázalo sa, �e èas venovaný tejto proble-
matike na konferencii bol nedostatoèný. Za zaujímavé boli ozna-
èené predná�ky Mgr. Valúchovej a RNDr. Holubca, CSc. o vzor-
kovaní odpadových vôd. Poukázali na potrebu zvý�enej pozor-
nosti vzorkovaniu vôd, preto�e odber vody nespoèíva len v samot-
nom akte vnesenia vzorky do vzorkovnice, ale zaèína u� v dobe
ïaleko predtým. Zahròuje tak proces prípravy a plánovania vzor-
kovania, budovania vzorkovacích objektov a ich výberu, výberu
vhodných metód a zariadení, dôkladnej prípravy vzorkovaèov
ako aj samotnej realizácie vzorkovania a transportu vzoriek do
laboratória. Nereprezentatívne vzorky mô�u významne po�kodi�
producenta odpadových vôd alebo prevádzkovate¾a vodných sta-
vieb.

Aj ïal�ie predná�ky obohatili odbornú úroveò úèastníkov
konferencie.

37. konferencia vodohospodárov v priemysle bude zameraná
na ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných závodoch.
�iadame odbornú verejnos� o aktívnu úèas� a svoje návrhy
predlo�te Ing. V. Dubovej, PhD z Katedry zdravotného in�inier-
stva SvF STU v Bratislave (e-mail: dubova@svf.stuba.sk) v ter-
míne do 30.V. 2005.

PFT
Prostøedí a fluidní technika s.r.o.

Podbìlohorská 739
CZ 150 00  Praha 5
Tel./fax: (02) 57 21 55 81
Telefon. (02) 57 21 35 22
janovsky.pft@worldonline.cz
Dodavatel vystrojení
kanalizaèních objektù:
l regulace odtoku z odleh. komor
l èi�tìní de��ových zdr�í
l ochrana kanalizace pøed velkou

vodou

@®

Vírový ventil
v suché �achtì

FluidCon

Od 14. júla 2004 do do 26. novembra 2004 vy�li v oblasti vod-
ného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN EN 974: 2004 (75 8230) Chemikálie pou�ívané pri úprave
vody na pitnú vodu. Kyselina trihydrogenfosforeèná

STN EN 13508-1: 2004  (75 6920) Urèovanie stavu systémov
kanalizaèných potrubí mimo budov. Èas� 1: V�eobecné po�iadavky

� jej vydaním sa ru�í:
STN EN 13508-1: 2004 (75 6920) Urèovanie stavu systémov

kanalizaèných potrubí a stôk mimo budov. Èas� 1: V�eobecné po-
�iadavky z mája 2004

STN EN ISO 4375: 2004 (75 1303) Hydrometrické urèovania.
Lanový systém na hydrometrické merania

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v originál i
bez titulnej strany STN

STN EN ISO 15586: 2004 (75 7421) Kvalita vody. Stanovenie
stopových prvkov atómovou absorpènou spektrometriou s grafi-
tovou pieckou

� jej vydaním sa ru�í:

Informácie
o nových STN

Ing. Alena Ondré�iková,
Výskumný ústav

vodného hospodárstva

STN EN ISO 15586: 2004 (75 7421) Kvalita vody. Stanovenie
stopových prvkov atómovou absorpènou spektrometriou grafitovej
peci

STN EN ISO 17994: 2004 (75 7814) Kvalita vody. Kritériá na
hodnotenie rovnocennosti mikrobiologických metód

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v originál i
bez titulnej strany STN

STN EN ISO 6878: 2004 (75 7465) Kvalita vody. Stanovenie
fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v originál i
bez titulnej strany STN

� jej vydaním sa ru�í:
STN EN 1189: 2000 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spek-

trometrická metóda s molybdénanom amónnym

– Pokraèovanie v budúcom èísle �
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VI. Hydrologické dni 2005
Hydrológia pre integrovaný mana�ment vodných zdrojov

21. � 23. septembra 2005 v Bratislave

Slovenský výbor pre hydrológiu a Èeský výbor pre hydrológiu v roku 2005 organizujú v poradí u� �ieste spoloèné stretnutie
hydrológov a vodohospodárov z obidvoch republík s tradièným názvom Hydrologické dni. Konajú sa pravidelne na základe
spoloèného predsavzatia hodnoti� úroveò a perspektívy rozvoja hydrologických vied.

Zaèiatok 21. storoèia, na ktorý pripadnú Hydrologické dni 2005, je spojený aj s významnými  výzvami pre v�etky vedy
o vode.
Ciele konferencie
Rozvoj hydrológie v�dy úzko súvisel s ochranou pred extrémnymi hydrologickými javmi a potrebami zabezpeèova� dostatok
kvalitnej vody. K nim sa v súèasnosti pridru�ili po�iadavky integrovaného hospodárenia s vodou v povodiach a v na�om regióne
tie� potreba dosiahnu� dobrý ekologický stav vôd v zmysle Rámcovej smernice o vode EÚ (RS EÚ).
S  vývojom poznania zlo�itých väzieb procesov, ktoré tvoria hydrologický cyklus, sa v súèasnosti dostávajú do popredia záujmu
hydrológov a vodohospodárov aj otázky vplyvu meniaceho sa prostredia na hydrologické procesy a úlohy integrovaného hospodárenia
s vodou v nestacionárnych podmienkach, pre ktoré doposia¾ nie sú dostatoène vyvinuté zodpovedajúce metodické nástroje.
V na�om priestore ve¾mi dôle�itú úlohu majú aj vstupy, podklady a nástroje pre implementáciu Rámcovej smernice o vode a pre
vodné plánovanie.

Tematické okruhy konferencie
1. Hydrologická slu�ba, organizaèno-technické zabezpeèenie a výskum

(stav a úlohy hydrologickej slu�by, hydrologická predpovedná slu�ba a predpovedné systémy, kvantita povrchovej a podzemnej
vody, kvalita povrchovej a podzemnej vody)

2. Trendy èeskej a slovenskej hydrológie
(stav a úlohy hydrologického výskumu, významné súèasné a navrhované projekty a aktivity, medzinárodná spolupráca a projekty
na jej úrovni, vzdelávanie a výchova v hydrológov)

3. Nové modelovacie nástroje v hydrológii
(procesne orientované matematické modely hydrologických procesov pre rôzne èasové a priestorové mierky, vyu�itie prostredia
a nástrojov GIS, metód umelej inteligencie a iných progresívnych  modelovacích techník, asimilácia dát pre matematické
modelovanie, integrácia hydrologických modelov s modelmi iných súvisiacich disciplín)

4. Moderný monitoring hydrometeorologických procesov
(pokroky experimentálneho hydrologického výskumu, nové metódy merania hydrometeorologických procesov, vyu�itie
dia¾kového prieskumu Zeme pre meranie a hodnotenie hydrologických procesov, problémy monitoringu pre potrebu
implementácie RS EÚ o vode)

5. Nestacionarita prírodného prostredia a hydrologické procesy
(dlhodobé kolísanie prvkov hydrologického re�imu, variabilita klímy a hydrologické extrémy, hodnotenie a modelovanie výskytu
zmien vyu�ívania krajiny na hydrologické procesy, odhad úèinkov a dôsledkov klimatickej zmeny na hydrologické procesy)

6. Hydrologické extrémy
(�tatistické metódy hodnotenia extrémov, regionálne metódy hodnotenia extrémov, matematické modelovanie extrémnych fáz
odtoku, predpovedanie povodní a sucha)

7. Integrovaný mana�ment povodí
(vyu�ívanie vodohospodárskych sústav v meniacich sa prírodných a spoloèensko-ekonomických podmienkach, �trukturálne
a ne�trukturálne opatrenia v protipovodòovej ochrane, mana�ment rizík hydrologických extrémov, hydrologické nástroje na
hodnotenie stavu vôd pre potreby RS EÚ o vodách)

Kontakt pre odborný program:
RNDr. O¾ga Majerèáková, CSc.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel.:  +421 2 5941 5252
e-mail: olga.majercakova@shmu.sk

Kontakt pre organizaèné zále�itosti
RNDr. Gabriela Babiaková, CSc.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 5941 5403, 5477 1192, Fax: +421 2 5477 6562
e-mail: gabriela.babiakova@shmu.sk

Konferencie mladých hydrológov a vodohospodárov:
V rámci Hydrologických dní 2005 sa uskutoènia konferencie mladých hydrológov a vodohospodárov na základe prihlá�ky autorov.
Prihlásené príspevky budú prezentované výluène formou posterov a cca 5-minútovej prezentácie.

Prezentácia  príspevkov a konferenèné materiály:
V�etky príspevky  prejdú recenzným  pokraèovaním. Zborník z konferencie bude obsahova� súbor roz�írených abstraktov  z jed-
notlivých príspevkov ako aj posterov. CD bude obsahova� prijaté príspevky v plnom znení.

Komunikácia:
Preva�ná èas� komunikácia bude prebieha� prostredníctvom e-mailu a web stránky SHMÚ � www.shmu.sk.
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Ka�doroèné celosvetové stretnutie zástupcov re-
gionálnych �truktúr a partnerov a významných spon-
zorov Global Water Partnership (GWP) sa konalo v Kua-
la Lumpur od 11 do 12 júna 2004 spolu s prvým ma-
lajským tý�dòom o vode. Spojenie týchto dvoch podujatí
umo�nilo úèastníkom z Malajzie dozvedie� sa viac
informácií o uplatòovaní princípov integrovaného ria-
denia vodných zdrojov (IWRM � Integrated Water Re-
sources Management) aj v iných èastiach sveta. Ka�dý
druhý rok sa celosvetové stretnutia konajú mimo
hlavného mesta �védska �tokholmu, sídli ústredný
sekretariát Global Water Partnership. Pozvaní úèastníci
majú na týchto pravidelných stretnutiach príle�itos�
pripomienkova� metódy a organizáciu práce, ako aj pra-
covné programy GWP a plány tejto globálnej siete do
budúcnosti.

Úèastníci diskutovali najmä o riadení vodných zdrojov
predov�etkým v juhovýchodnej Ázii, ale aj v ostatných
regiónoch, ktoré pokrýva svojimi aktivitami GWP. Stretnutie
slú�ilo ako platforma pre výmenu informácií a skúseností
o príprave integrovaných plánov riadenia vodných zdrojov,
ktoré by sa mali pod¾a záverov Summitu o trvalo udr�ate¾-
nom rozvoji v Johannesburgu pripravi� do konca roka 2005.
Úèastníci diskutovali aj o úlohe GWP na regionálnej a ná-
rodnej úrovni, úèasti verejnosti a ostatných zaintereso-
vaných, ktorých sa problematika vôd dotýka a o in�titucio-
nálnom a finanènom zabezpeèení, ako aj o budovaní kapacít,
nevyhnutných na efektívnej�ie hospodárenie s vodou.
Stretnutie prispelo aj k doplneniu príruèky na prípravu
integrovaných plánov riadenia vodných zdrojov, ktorú
pripravili odborníci GWP, o prípadové �túdie implementácie
týchto plánov v rôznych krajinách sveta. Poèas stretnutia
sa konali aj pravidelné zasadnutia Technického výboru
GWP, ktorý predstavuje mozgový trust organizácie, pred-
sedov regionálnych rád a sekretariátov, koordinátorov prí-
padových �túdií (Tool Box) a mno�stvo iných stretnutí.
Zástupcovia GWP pre strednú a východnú Európu (GWP
CEE) prezentovali cenné skúsenosti regiónu s riadením vod-
ných zdrojov poèas prechodu z centrálne riadenej ekono-
miky k trhovému hospodárstvu a pri implementácii EÚ
smerníc v regióne.

Súèas�ou malajského tý�dòa o vode boli aj odborné
exkurzie na miesta úspe�ných projektov �tátnych organi-
zácií, privátnej sféry a mimovládnych organizácií, ktoré
zoh¾adòujú potreby obyvate¾stva hlavného mesta Kuala
Lumpur a susedného �tátu Selangor (Malajzia je federatív-
nym �tátom) v oblasti ochrany �ivotného prostredia a roz-
voja infra�truktúry. Exkurzie umo�nili úèastníkom dozvedie�

Úèas� GWP CEE na deviatom
celosvetovom stretnutí GWP

Ing. Milan Matuška,
RNDr. Richard Müller,

GWP CEE

sa viac o praktických problémoch a rie�eniach zásobovania
obyvate¾stva pitnou vodou, protipovodòovej ochrane,
riadení a budovaní mokradí a o spolupráci medzi viacerými
sektormi. Malajský tý�deò o vode bol aj príle�itos�ou pre
deti a mladých ¾udí, ktorí sa mohli zapoji� do sú�a�e pre
mladých fotografov a maliarov s tematikou ochrany a vyu�í-
vania vody.

Nové publikácie GWP CEE
Nové publikácie sú výsledkom nieko¾koroèných národ-

ných a medzinárodných stretnutí vo forme konzultácií a
dialógov odborníkov, ktorí sa anga�ujú v ochrane a vyu�í-
vaní vodných zdrojov v desiatich krajinách strednej a vý-
chodnej Európy, v ktorých je GWP CEE oficiálne etablované.

�túdia o finanèných tokoch pod názvom �Financial
Flows�, ktorá bola dokonèená e�te pred vstupom ôsmich
krajín strednej a východnej Európy do EÚ a jej hlavným
autorom je Krzystof Berbeka, analyzuje mo�nosti finan-
covania vodohospodárskej infra�truktúry do roku 2015.
Autori v práci odhadujú objem investícií, ktoré sú potrebné
na implementáciu legislatívy EÚ v oblasti vody, venujú sa
otázke daní, poplatkov a ich významu pri financovaní vodo-
hospodárskej infra�truktúry, trhu s vodárenskými slu�bami
a dostupnosti kapitálu na investície. �túdia poukazuje aj na
ve¾ké rozdiely medzi jednotlivými krajinami, spôsobené
odli�nou históriou, úrovòou a osobitos�ami �tátnej správy,
vrátane odborných in�titúcií, ktoré sa prejavili èiastoène aj
v nedostupnosti potrebných a kvalitných údajov.

V ïal�ej práci pod názvom �Gender�, vyhodnotili autorky
Gabriela Babiaková a Pavla Pekárová dotazník o zapojení
mu�ov a �ien do aktivít GWP v strednej a východnej Európe.
V závere publikácie sú naformulované odporúèania, ktorých
realizácia by mala vylep�i� situáciu v regióne. U� na kon-
ferencii v Dubline v roku 1992 sa kon�tatuje, �e z globálneho
poh¾adu sa v in�titucionálnom usporiadaní rozvoja a ma-
na�mentu vodných zdrojov nedostatoène zoh¾adòuje úloha
�ien v spoloènosti a po�aduje sa prijatie takej politiky, ktorá
prihliada na ich �pecifické potreby. Otázkam rodovej rov-
nosti sa v súèasnosti na medzinárodnej úrovni zaoberá �pe-
cificky zameraná organizácia Gender and Water Alliance
(GWA), ktorá je jedným z asociovaných programov GWP
a zdru�uje viac ako 300 organizácií a jednotlivcov na celom
svete. Výstupom práce sú praktické odporúèania na zvý�e-
nie zastúpenia �ien pri rozhodovaní a implementácii pracov-
ného plánu GWP CEE. Zo svetových organizácií sa tejto prob-
lematike venuje Svetová meteorologická organizácia, ktorej
prístupy boli vyu�ité aj pri práci GWP CEE v danej oblasti.

Ostatná publikácia �Water, Food and Environment�,
ktorej hlavným autorom je profesor Istvan Ijjas z Maïarska,,

Aktuality
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je výsledkom druhej fázy dialógu, ktorý by mal naznaèi�
mo�nosti implementácie Rámcovej smernice EÚ o vode
(RSV) v po¾nohospodárskom sektore a zabezpeèení udr-
�ate¾ného rozvoja vidieckych oblastí. Druhá fáza dialógu
v strednej a východnej Európe sa konala v rokoch 2003-
2004 a bola súèas�ou celosvetového dialógu o vode, po¾no-
hospodárstve a �ivotnom prostredí. Výsledky dialógu, ktorý
sa konal v spolupráci s partnerskými organizáciami ako sú
napr. WWF a ICID boli pravidelne prezentované na sve-
tových fórach o vode. Autori publikácie analyzujú problémy

spojené s implementáciou RSV a mo�ný dopad tejto smer-
nice na po¾nohospodársku výrobu a navrhujú mo�nosti na
ich rie�enie. Jednou z odporúèaných mo�ností je aj zmena
tradièného sektorového prístupu a zainteresovanie �irokého
spektra odborníkov na vodné hospodárstvo, po¾nohos-
podárstvo a ochranu prírody. Reforma Spoloènej po¾no-
hospodárskej politiky EÚ (CAP) tie� pod¾a autorov posky-
tuje nástroje na zmiernenie mo�ných negatívnych vplyvov
intenzívnej po¾nohospodárskej produkcie na �ivotné pro-
stredie a predov�etkým na vodu.

21. Európska regionálna konferencia
Integrovaný mana�ment pôdnych a vodných zdrojov k trvalo udr�ate¾nému

vidieckemu rozvoju

Termín:
16. – 20. máj 2005

Miesto:
Frankfurt nad Odrou / Slubice

Organizátori:
• ICID – Medzinárodná komisia pre závlahy a odvodnenie
• Európska pracovná skupina ICID
• Nemecký a Po¾ský národný komitét ICID

Cie¾ konferencie:
Pod tématickým zastre�ením trvalo udr�ate¾ného vidieckeho rozvoja bude regionálna konferencia sústreïova�
pozornos� na �pecifické problémy integrovaného mana�mentu zdrojov pôdy a vody v podmienkach transformujúcich
sa krajín strednej a východnej Európy.

Tématické okruhy:
1. Ochrana vodných zdrojov
2. Protipovodòová ochrana
3. Závlahy a odvodnenie
4. Sucho a opatrenia proti suchu
5. Nástroje pre plánovanie, prevádzku, monitoring a hodnotenie integrovaného mana�mentu pôdnych a vodných

zdrojov

Program:
16. 5. 2005 - Stretnutie pracovných tímov Európskej regionálnej pracovnej skupiny ICID
17. 5. 2005 - 21. európska regionálna konferencia ICID � rokovanie pod¾a sekcií
18. 5. 2005 - Technická exkurzia
19. 5. 2005 - Plenárne zhroma�denie konferencie. Závery konferencie
20. 5. 2005 - Pokonferenèná exkurzia

Kontakt:
Adresa vedeckého prípravného výboru ICID German National Committee Eberswalder Strasse 84
D – 15374 MÜNCHEBERG
Tel.:  + 49 3 34 32 82 169
Fax.: + 49 3 34 32 82 301
e-mail: gecid@zalf.de

Podrobnej�ie informácie o úèasti na konferencii mo�no získa� na internetovej stránke:
http: //www.zalf.de/icid/gecid_home.htm

Spracoval: Ing. J. Hríbik, CSc.
Slovenský výbor ICID

e-mail: hribik@hmsp.sk
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V Bratislave medzi 25. � 29. októbrom 2004 a v Ko�i-
ciach 9. - 11. novembra 2004 sa uskutoènila prehliadka
odborných ekologicko orientovaných filmov a video-
snímkov Ekotopfilm. Súèas�ou prehliadky je aj tradiène
bohatý sprievodný program, ktorý ale priamo s pre-
mietanými a sú�a�iacimi filmami nesúvisí. Festival má
významné propagaèné postavenie tak v rámci Bratislavy
ako aj Slovenska. Odzrkad¾uje sa to v prítomnosti vý-
znamných osobností politického �ivota pri otvorení
festivalu a pri jeho závere - odovzdávaní cien.

Od roku 1998 sa na úvod ude¾uje ocenenie Honour of
Ekotopfilm. Prvú poctu získal významný francúzsky vedec,
potápaè, ochranca prírody � oceánov Jacques Yves Cos-
teau. Po òom nasledoval Ivan Bella, Svend Auken, Al Gore,
Gûnter Verheugen a Václav Havel. Tohto roku si poctu pre-
vzal akademik a èestný predseda festivalového výboru Juraj
Hra�ko, ktorému aj touto cestou úprimne blaho�eláme.

V svojich poèiatkoch zohrával Ekotopfilm významnú
odbornú � informaènú úlohu predov�etkým v technických
a prírodných oblastiach. Dnes sa jeho úloha, predov�etkým
vplyvom internetu, posúva viac do oblasti spoloèenskej
prezentácie a reprezentácie. Poèas tý�dòa bolo premiet-
nutých do 130 filmov z celej palety odborov. V zlo�ení pro-
gramu som nena�iel systém, ak odhliadneme od piatkového,
kedy boli uvedené ocenené snímky. Privítal by som keby
bolo premietanie aspoò z èasti organizované tematický, tak
aby si mohol záujemca urobi� pribli�ný preh¾ad o danej
téme.

Je nesporné, �e na festivale boli prihlásené ve¾mi za-
ujímavé a odborne vynikajúco urobené filmy, dalo by sa
poveda�, �e v niektorých prípadoch doslova in�truktá�ne.
Boli tu v�ak aj filmy, ktoré by si vzh¾adom na svoj obsah

Ekotopfilm po 31�krát

a �uhol poh¾adu� zaslú�ili odborný komentár, predov�etkým
kvôli prítomnej �kolskej a �tudentskej mláde�i.

Vzh¾adom na záva�nos� problematiky nedostatku ako aj
prebytku vody, tak v Európe ako aj na celom Svete, chýbali
mi odborné filmy, ktoré sa pokú�ajú danú problematiku se-
riózne a komplexne rie�i�. V tomto smere bola dobre obsa-
dená téma bioenergií a energií vôbec. To sa nakoniec pre-
javilo aj pri ude¾ovaní cien, kde Grand Prix Ekotopfilm 2004
� Cenu Slovenskej republiky získal Americký film Zmeny
energie: Energia a udr�ate¾nos�. Mimo hlavnej ceny bolo
udelených e�te 22 ïal�ích cien. Ceny si odniesli aj dve Slo-
venské snímky, film Pavla Barabá�a Slovensko a snímok
�ivá voda autorskej dvojice Jarmila Rusinková - Michal
Králik.

Sprievodné akcie boli zaujímavé, veï tu prebehla napr.
konferencia Environmentálna výchova a vzdelávanie v �ko-
lách a �kolských zariadeniach, panelová diskusia orga-
nizovaná Úradom vlády SR k problematike vedy, výskumu
a inovácie v rámci EÚ a rad ïal�ích.

Ekotopfilm je významnou udalos�ou v �ivote Bratislavy.
Pokia¾ si toto podujatie doká�e zabezpeèi� finanèné pro-
striedky na svoju existenciu, nie je dôvod o jeho opod-
statnenosti diskutova�. Organizátori by v�ak nemali za-
búda� na prvoradý význam tohto festivalu, i keï je pravdou,
�e za viac ako 30 rokov sa celková situácia v technike,
komunikácii, v poh¾ade na �ivotné prostredie výrazne zme-
nila.

Pre tie organizácie a podniky, ktoré majú záujem obo-
známi� sa s filmami Ekotopfilmu, ako aj Envirofilmu mô�e
Slovenská vodohospodárska spoloènos�, tak ako v minu-
lých rokoch, zabezpeèi� ich produkciu, samozrejme bez-
platne.

jl
SVHS

Jean � Michel Cousteau na Slovensku

Na pozvanie organizátorov Festivalu potápaèských
filmov v Tatranskej Lomnici nav�tívil J. M. Cousteau so svo-
jou man�elkou Slovensko. Prejavil pritom záujem nav�tívi�
Banskú �tiavnicu a tajchy v jej okolí. Náv�teva Banskej
�tiavnice sa uskutoènila na pozvanie ministra László
Miklósa vo �tvrtok 21.októbra, kedy sa tu pán Cousteau za-
stavil na ceste do Tatranskej Lomnice, miesta konania fes-
tivalu. Privítanie v starobylej radnici prebehlo ve¾mi srdeène
za prítomnosti ministra L. Miklósa, generálneho riadite¾a
Slovenského vodohospodárskeho podniku, �.p. A. Mazáèa
a samozrejme primátora mesta M. Lichnera. Hostia sa za-
ujímali o históriu mesta, radnicu a primátorské znaky. Po
podpise v pamätnej knihe mesta odovzdal pán primátorom
hos�om knihu o Banskej �tiavnici a banskú palicu. Po prijatí
na radnici odi�li hostia na Poèúvadelské jazero, kde pre
nich pripravili pracovníci Slovenského vodohospodárskeho
podniku, �.p. prezentáciu tajchov.

Kto je to Jean – Michel Cousteau? Michel je star�ím
synom významného francúzskeho potápaèa, vedca, spi-
sovate¾, fotografa, filmára a ochrancu �ivotného prostredia
oceánov Jacquesa Yvesa Cousteau, ktorý sa trvalo zapísal
do dejín potápaèstva poèas 2. svetovej vojny a po nej. Po
stopách otca �iel viac jeho mlad�í syn Philippe, ktorý v�ak
tragický zahynul v júni 1979 pri nehode potápaèského èlna.
Otec aj obaja synovia sa anga�ovali za záchranu �ivotného
prostredia oceánov. Po smrti otca a mlad�ieho brata zalo�il
Michel Nadáciu pre budúcnos� oceánov, ktorej sa plne
venuje. Je uznávanou osobnos�ou vo svete �portu a ochra-
ny �ivotného prostredia. Jeho úspe�ná náv�teva Banskej
�tiavnice a tajchov, bola dobrou prezentáciou Slovenska
a jeho historického vodného hospodárstva.

jl
SVHS
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Dòa 20. a� 22. 10. 2004 sa na tradiènom mieste v Tat-
ranských Zruboch konala 3. bienálna konferencia Aso-
ciácie èistiarenských expertov SR (AÈE SR) �Odpadové
vody 2004�. Spoluorganizátormi konferencie boli Global
Water Partnership, Katedra environmentálneho in�i-
nierstva FChPT STU Bratislava, Výskumný ústav vodného
hospodárstva Bratislava a Katedra zdravotného in�i-
nierstva SvF STU Bratislava. Organizaènú a sponzorskú
úlohu partnera konferencie prevzala Podtatranská vo-
dárenská spoloènos� a.s. Poprad.

Konferencia informovala o najnovších poznatkoch a skúse-
nostiach z oblasti ochrany vôd, prièom hlavná pozornos� bola
venovaná odvádzaniu a èisteniu odpadových vôd. Poèet úèast-
níkov 248 a poèet príspevkov 72 (z toho 42 z ÈR) zaradili túto
akciu medzi najvýznamnej�ie a najväè�ie v Slovenskej aj Èeskej
republike.

Odborný program bol rozdelený do nasledovných sekcií:
l Projekty v oblasti nakladania s odpadovými vodami
l Komunálne ÈOV I. a II.
l Navrhovanie objektov a monitoring na stokových sie�ach
l Modelovanie procesov v stokových sie�ach a ÈOV
l Anaeróbne procesy spracovania kalov a organických mate-

riálov, bioplyn
l Kalové hospodárstvo ÈOV
l Legislatívne a koncepèné problémy v oblasti odpadových vôd
l Integrovaná ochrana povodí, kvalita povrchových vôd a sedi-

mentov I. a II.
l Priemyselné odpadové vody I. a II.
l Biologická rozlo�ite¾nos�, nové laboratórne postupy, hydro-

chémia odpadových vôd I. a II.
Samostatný blok tvorila posterová sekcia s 22 príspevkami.
Z uvedeného preh¾adu je zrejmé, �e konferencia pokryla v pod-

state v�etky témy spojené s odpadovými vodami, èo plne zod-
povedá poslaniu a cie¾om AÈE SR � by� k dispozícii pre kom-
plexné rie�enia tak, aby sa v èo najkrat�om èase a bez zbytoèných
problémov dosiahlo zlepšenie kvality povrchových a pod-
zemných vôd.

Súèas�ou odborného programu bolo aj tradièné diskusné fórum
zamerané v tomto roku na èoraz èastej�ie konfrontovanú tému
vz�ahu �legislatívne po�iadavky - technologické a technické mo�-
nosti - ekonomické dôsledky pri nakladaní s odpadovými vodami
a kalmi�. Hlavnou témou diskusného fóra boli návrhy úprav
legislatívnych predpisov, najmä Nariadenia vlády SR è. 491/2002,
ktoré by malo by� v blízkej budúcnosti novelizo-vané. AÈE SR
u� dávnej�ie ponúklo svoju kapacitu a www stránku k sumarizácii
pripomienok a skúseností, ktoré mô�u by� pri novelizácii pod-
kladom pre kompetentných pracovníkov M�P SR. Najviac
diskutovaným problémom bolo praktické uplatòovanie �emisno
� imisného princípu�, ktorý pri súèasnom znení príslu�ných
paragrafov Zákona o vodách è. 364 / 2004 a Nariadenia vlády
è. 491/2002 nie je mo�né automaticky aplikova� (SR je krajina

3. bienálna konferencia Asociácie èistiarenských expertov SR

Odpadové vody 2004
Ing. Miloslav Drtil, CSc.

predseda programového výboru konferencie
Odpadové vody 2004

s významným podielom ve¾mi málo vodnatých recipientov, kde
imisný princíp sa nedá pri súèasnom stave techniky a eko-
nomických mo�nostiach kdeko¾vek a kedyko¾vek splni�).
Zároveò bolo viackrát kon�tatované, �e vyhlásením celej SR za
citlivú oblas� robíme pre ochranu kvality vôd nadštandardné
opatrenia.

Súèas�ou odborného programu bolo aj vyhlásenie najlep�ích
prác v kategóriách:

Najlepší prvý autor do 35 rokov
• Pavel �vehla*, Pavel Jeníèek**, *ÈZU Praha, Katedra agro-

chemie a vý�ivy rostlin, **V�CHT Praha, Ústav technologie
vody a prostøedí: Vliv provozních podmínek na prùbìh procesu
nitritace - denitritace pøi oddìleném zpracování kalové vody

• Eva Ga�paríková, Igor Bodík, Lucia Danèová, FCHPT STU
Bratislava, Katedra environmen. in�inierstva: Vplyv dezin-
fekèných prostriedkov na prevádzku domovej ÈOV
Najlepší poster

• Lenka Pachmanová, Olga Krhùtková, Jiøí Wanner, V�CHT
Praha, Ústav technologie vody a prostøedí: Bioaugmentace
nitrifikace in situ v podmínkách ÚÈOV Praha a ÈOV Mladá
Boleslav

• �aneta Remešová*, Bohdan Soukup**, Iveta Rù�ièková*, Jiøí
Wanner*, *V�CHT Praha, Ústav technologie vody a prostøedí,
**VaK Karlovy Vary: Poznatky o vývoji populace vláknitých
mikroorganizmù získané na základì výmìny aktivovaného kalu
na ÈOV

• Pavla �mejkalová, Pavel Jeníèek, Barbora Tomická, V�CHT
Praha, Ústav technologie vody a prostøedí: Vliv koncentrace
sulfidú na proces anaerobního rozkladu.
Èlenovia hodnotiacej komisie kon�tatovali, �e výberový proces

nebol ani zïaleka jednoduchý. Kvalita príspevkov mladých
autorov bola vo v�eobecnosti ve¾mi vysoká. A� 31 èlánkov od
prvých autorov do 35 rokov a objektívna nároènos� a aktuálnos�
(vedecká aj praktická) prác sú dôkazom, �e o �slovo sa hlási
ïal�ia ve¾mi silná generácia vodárov� � toto kon�tatovanie je jed-
no z najdôle�itej�ích pozitív konferencie.

Organizátori konferencie dúfajú, �e ka�dý úèastník si v od-
bornom programe na�iel aspoò nieèo �nové� a �e to �nové� bude
vyu�ite¾né a nápomocné pri jeho profesnej èinnosti. Zároveò si
�elajú, aby potreba vzájomných kontaktov bola rovnako dôle-
�itým dôvodom na stretávanie sa pri ïal�ích odborných akciách
AÈE SR.

Poznámka organizátorov:

Prípadné pripomienky alebo návrhy na zvý�enie kvality
ïal�ích roèníkov konferencie Odpadové vody adresujte:
Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc.
Katedra environmentálneho in�inierstva, FChPT STU,
Radlinského 9,  812 37 Bratislava, tel.: 00421 2  59325387,
fax: 00421 2  52495243
e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk
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Opustili na�e rady
Dòa 1. novembra 2004 zomrel po krátkej chorobe, vo veku 79 rokov, Ing. arch. Bertold Mièek, významný vodohospodársky

pracovník, bývalý podnikový riadite¾ �.p. Povodie Váhu v Pie��anoch.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Fakulte in�inierskeho stavite¾stva SV�T v Bratislavenastúpil v roku 1952 do

zamestnania u bývalého Dru�stva proti záplavám a vnútorným vodám na pravom brehu Váhu a dolného Dudváhu so sídlom v �ali.
Tu okrem svojej technickej práce sa �ido zaujímal o históriu dru�stva zalo�eného v roku 1887. Najviac ho zaujala ochrana proti
povodniam, ktoré postihli územie dru�stva (dokumentácia bola písaná v latinskom jazyku). Hlavnou èinnos�ou dru�stva bola
starostlivos� o správu, prevádzku a údr�bu vodných tokov, vodohospodárskych diel a zariadení na spravovanom území. Krátko
po jeho nástupe sa vytvorila v roku 1953 Správa vodného hospodárstva ako �tátny orgán pre riadenie a plánovanie odvetvia
vodného hospodárstva na Slovensku. V tomto období sa postupne vytvárajú nové vodohospodárske organizácie. Vodné dru�stvo
v �ali bolo zaèlenené do Podunajskej vodohospodárskej správy v Bratislave. V nasledovnom období pre�la táto organizácia ïal-
�ími organizaènými zmenami: Okresná správa vodných tokov a meliorácií, Okresná správa vodných tokov (v roku 1958 boli me-
liorácie vyèlenené). Po uskutoènení ïal�ej decentralizácie �tátnej moci na národné výbory ni��ích stupòov ssa v roku 1957 stáva
Ing. arch. Bertold Mièek riadite¾om Okresnej správy vodných tokov a melioráci Galanta so sídlom v �ali a pri usporiadaní správy
vodných tokov pod¾a hydrologických povodí od 1. 7. 1966 riadite¾om Správy povodia Váhu v Pie��anoch, ïalej od 1. 1. 1969
podnikovým riadite¾om Povodia Váhu - podnik pre správu tokov v Pie��anoch, a túto funkciu vykonával a� do odchodu na
zaslú�ený dôchodok v roku 1989.

Jeho riadiaca èinnos� pri èastých reorganizaèných menách bola �a�ká, ale o to dôslednej�ia a jeho prièinením Povodie Váhu
dosiahlo vynikajúce �pièkové výsledky najmä pri prevádzke celej Vá�skej kaskády. Zoznam vodohospodárskych diel a zariadení
v starostlivosti povodia Váhu by bol ve¾mi dlhý, ale uvediem niektoré vykonané úlohy, ktoré sú nerozluèné späté s jeho
dlhoroènou riadiacou a pracovnou èinnos�ou: zabezpeèil vypracovanie generálnej inventarizácie základných prostriedkov,
vypracovanie technických pasportov a evidencie základných prostriedkov, zaviedol novú technológiu pri údr�be vodných tokov
(mechanizáciu, nové stavebné hmoty) v rámci technického rozvoja a donudoval protipovodòovú ochranu Povodia Váhu pod¾a
Realizaèného projektu VT-GR 1969 (organizáciu, povodòový dispeèing, povodòové dvory, strá�ne domèeky, materiály �eleznej
rezervy) a rad ïal�ích úloh. Bol iniciátorom a osobne zabezpeèoval výstavbu budovy podnikového riadite¾stva v Pie��anoch v
rámci výstavby povodòových dvorov, ako aj výstavbu nieko¾kých desiatok rodinných domkov pre zamestnancov Povodia Váhu.
Zaviedol rekreaènú plavbu pre náv�tevníkov a turistov na vodných nádr�iach v Pie��anoch, Nosiciach a na Orave. Aktívne pra-
coval pri organizovaní vodohospodárskych konferencií a napísal viacero odborných príspevkov do vydávaných zborníkov, najmä
z prevádzky a údr�by vodohospodárskych diel a zariadení. Organizoval odborné �kolenia hrádzových strá�nikov a strojníkov
èerpacích staníc a aj na týchto �koleniach predná�al. Jeho predná�ky boli vydané v uèebných príruèkách Hrádzový strá�nik
a Strojník èerpacích staníc. Bol èlenom redakènej rady Vodohospodárskeho spravodajcu od jeho vzniku a� do odchodu do
dôchodku. Istý èas vykonával funkciu zástupcu zmocnenca pre hranièné toky s Po¾skom. Bol èlenom rôznych vodohospodárskych
komisií. Neprestal odborne pracova� ani na dôchodku, splnil svoje predsavzatie a tú�bu napísaním publikácií Dejiny povodní na
Váhu a Dejiny povodní na Dunaji. Rukopisy týchto diel venoval príslu�ným vodohospodárskym organizáciám.

Významný vodohospodársky pracovník Ing. arch. Bertol Mièek bol predov�etkým ve¾mi dobrý a milý èlovek, úprimný
priate¾ �iariaci humorom a láskou. Na jeho usmiatu tvár a vynikajúce ¾udské vz�ahy si s láskou spomínajú v�etci, ktorí ho poznali
a s ním spolupracovali.

Dòa 4. novembra 2004 na cintoríne v �ali, s hlbokým �ia¾om a prejavom úprimnej sústrasti, odprevadila vodohospodárska
verejnos�, kolegovia a priatelia, zosnulého Ing. arch. Bertolda Mièeka na cestu do veènosti. Smutnou rozlúèkou sa skonèila jeho
pozemská pú�. Za vykonanú celo�ivotnú prácu a pozoruhodné ¾udské vlastnosti, patrí mu, okrem tichej spomienky, na�a úäcta
a vïaka. Nech odpoèíva v pokoji!

Ing. Pavol Horný
Bratislava

Ostaneme spolu
Dòa 1. novembra, tesne po príchode zo vzdania úcty na hroboch svojim predkom, mi oznámil syn môjho najlep�ieho priate¾a Ing.

arch. Bertolda Mièeka, �e jeho otec práve zomrel. Na�e priate¾stvo trvalo o roku 1966, kedy sme sa po prvý raz stretli. Vedel som
o jeho chorobe, ktorú prekonával u� dlh�í èas, av�ak stále som veril, �e sa vráti do �ivota. S cie¾om povzbudi� ho, napísal som a poslal
mu báseò, ktorá, ako mi hovoril jeho syn Pa¾ko, ho dojala.

Nebudem hovori� o jeho zásluhách v rozvoji vodného hospodárstva na Slovensku, ani o plnení úloh z pozície riadite¾a podniku,
o tom urèite napí�u iní kompetentní predstavitelia. Rozlúèka na cintoríne v �ali nebude v mojej mysli a v mysliach v�etkých èestných
¾udí poslednou. Berci - ostane� nav�dy v na�ich srdciach.

Aj teraz, Berci ná� milý
�ije� spolu v priate¾stve s nami
dnes i potom v ka�dej chvíli
hoc´ si ïaleko za horami.

Ing. Viliam Gallo
Košice

Za Ing. arch. Bertoldom Mièekom

Oznamy
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Na�i jubilanti Ing. Bøetislav Hambek, 70 - roèný

Vo vianoènom èase, 23. 12. 2004,
sa v zdraví do�il svojej sedemde-
siatky Ing. Slávo Hambek. Narodil
sa v Bøeclavi, kde aj v roku 1953
ukonèil gymnázium a pokraèoval
v �túdiách na VUT v Brne, na Fakulte
in�inierskeho stavite¾stva, �peciali-
zácia meliorácie, u legendy tejto dis-
ciplíny, u profesora Jùvu.

Po ukonèení �túdia v roku 1958
dostal umiestenku (pre mlad�ích kolegov na vysvetlenie, i�lo o po-
vinné nastúpenie do podniku, ktorý bol kýmsi, zvyèajne ne-
zúèastneným, urèený) na Slovensko a nastúpil do projekcie na
Krajskú správu vodných tokov a meliorácií do Komárna. U� v ro-
ku 1960 pracuje na Okresnej vodohospodárskej správe v Bratislave
� vidiek ako projektant, neskôr ako vedúci projektovej zlo�ky.
Od roku 1966 pracoval na Riadite¾stve vodných tokov a bol aj
pri zrode podnikov Povodí. Stal sa vedúcim oddelenia prevádzky
vodných tokov s celoslovenskou pôsobnos�ou, kde sa v tom èase
tvoril súpis tokov a ich zaèlenenie do správy jednotlivých
podnikov. Od roku 1971 pracoval na MLVH SR na odbore pre-
vádzky, kde sa venoval najmä tvorbe noriem opráv základných
prostriedkov, vodnému zákonu a tvorbe s ním súvisiacich vy-
konávacích vyhlá�ok. �tudoval aj naïalej, na SV�T v Bratislave
v roku 1981 úspe�ne ukonèil postgraduálne vodohospodárske
�túdium. Po zmene re�imu, v roku 1990, vyhral konkurz na miesto

riadite¾a odboru vodného hospodárstva na MLVH SR a túto
funkciu úspe�ne vykonával a� do odchodu do dôchodku v roku
1996. V tom období bol m.i. èlenom ès.-maïarskej Komisie pre
hranièné vody. Potom, u� ako dôchodca, pre�iel na Povodie Du-
naja, na útvar prevádzky. Verejnos� ho spoznala ako hovorcu
podniku  � èasto vystupoval v televíznych a rozhlasových sprá-
vach v èase povodní.

V období pôsobenia na MLVH SR bol predsedom Vedecko-
technickej spoloènosti a tu ho mnohí poznáme ako organizátora
prvých exkurzií na vodné diela v západnej Európe. Netreba prive¾a
zdôrazòova�, èo bolo za ka�dou exkurziou práce a �e to pocho-
pite¾ne vy�adovalo znalos� cudzích jazykov.

Bol a stále je èinný ako �portovec a funkcionár v jachtingu,
tréner dorastu a tak v Senci hádam niet �portovca, ktorý by ho
nepoznal.

Dlhé roky bol èlenom, a to ve¾mi aktívnym, redakènej rady
ná�ho èasopisu. Z toho obdobia je vo Vodohospodárskom spra-
vodajcovi mno�stvo jeho odborných èlánkov, mnohé èlánky iných
autorov redigoval. V redakènej rade ho poznáme ako milého,
logicky mysliaceho kolegu a príjemného spoloèníka.

Do ïal�ích rokov prajeme Ing. Hambekovi pevné zdravie, spo-
kojnos� v osobnom a �portovom �ivote.

Za redakènú radu
Ing. Vladimír Holèík

V dòoch 10. - 12. 11. 2004 sa konali na Ve¾tr�nom výstavisku vo Viedni dve ve¾tr�né
akcie spojené so zaujímavými sprievodnými akciami. Jednalo sa o 2. roèník ve¾trhu
POLLUTEC EAST & CENTRAL EUROPE a PUBLIC SERVICES KOMUNALMESSE. Vý-
stavy s rovnakou témou a obdobným odborným programom organizuje na Slovensku Incheba
v Bratislave. Z môjho poh¾adu kvalita oboch podujatí je �a�ko porovnate¾ná. U� samotné
nové viedenské výstavné centrum má �pièkové parametre tak z poh¾adu architektonického,
ako aj z poh¾adu vystavovate¾ov a náv�tevníkov. �iaden zhon, �iaden stisk, �iadna �kolská
mláde�, ne�lo tu ani tak o kvantitu ako skôr o kvalitu, pohodu a priestor na získanie po-
�adovaných informácií.

Na ve¾trhu bolo mno�stvo exponátov, ktoré umo�òujú �etri� �ivotné prostredie a zároveò
pomáhajú komunálnej sfére pri zvládnutí prác v zime aj v lete. Preva�ná väè�ina vysta-
vovate¾ov bola samozrejme z Rakúska, ale bohaté expozície boli aj z Nemecka, Francúzska.
S men�ími expozíciami pri�li z Anglicka, Po¾ska, �panielska, Talianska a Holandska. Po
jednej expozícii mali Dáni, Èesi a Maïari. Slovensko vlastnú expozíciu nemalo, ale bolo
v skupine krajín, ktoré ponúkali spoluprácu, alebo oèakávali ponuku spolupráce. Sympatická
bola kolektívna expozícia Francúzska, ktorá na spoloènom priestore prezentovala zúèastnené
firmy so spoloèným katalógom. Keby som mal da� svoj hlas najlep�ej expozícii asi �a�ko by
som sa rozhodoval. Zaujali ma expozície, ktoré prezentovali geografické informaèné systémy
pre obce, o ktorých si myslím, �e je najvy��í èas zavádza� ich aj na Slovensku. Kde na to
v�ak zobra� cca 50 000 Sk? Naèo sú v�ak potom �pièkové PC v obciach? Len na písanie
listov a ich evidenciu? Zaujali ma samozrejme aj na�ivo predvádzané mobilne videokamery
pou�ívané pri revíziách potrubných systémov.

Najväè�ia a zrejme aj najucelenej�ia bola expozícia mesta Viedeò, ktorá bola uká�kou
komplexnej starostlivosti o výchovu obyvate¾ov Viedne tak pre deti ako aj dospelých, tak
pre rodených Viedenèanov ako aj novopri�lých obyvate¾ov z rôznych kútov sveta. V expozícii
sa dalo dozvedie� o v�etkom èo sa týka �ivotného prostredia, od pitnej vody ku kanalizaèným
systémom, o zbere a spracovaní odpadu. �koda, �e fotografie nemô�u poskytnú� v celom
rozsahu obsah tejto expozície. Mal by ju vidie� ka�dý primátor, ka�dý starosta, ale aj èle-
novia environmentálnych nadácii, vodohospodári, alebo rad�ej v�etci obèania krajiny.

Kým na jednej strane, zrejme z finanèných dôvodov, sa ve¾trhu nezúèastnili slovenské
firmy, medzi náv�tevníkmi bolo hodne náv�tevníkov zo Slovenska. Myslím si, �e bolo sa èo
dozvedie� a in�pirova�. Bolo by ve¾mi dobré, keby sa budúceho ve¾trhu zúèastnilo èo najviac
záujemcov z komunálnej sféry, ale aj z oblasti vodárenstva, odkanalizovania a likvidácie
odpadov. To sú predsa problémy, ktoré nás všetkých zaujímajú.   jl
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OBSAHMilí vodohospodári!

Mo�no nie je celkom patrièné, �e sa Vám v ú-
vodníku tohto vydania Vodohospodárskeho spra-
vodajcu prihováram ja � vodohospodársky laik.
Na druhej strane, keï�e som bola poverená jeho
prípravou, azda to je patrièné.

V �ivote býva mnoho chví¾, keï dávame alebo
dostávame dar. Sviatky, výroèia, mnohé iné prí-
le�itosti. Oficiálne aj osobné. No èasto sa stáva, �e
namiesto radosti spôsobí dar starosti. V niekto-
rých spoloèenských vz�ahoch toti� dar prestal by�
darom a stal sa pre obdarovaného záväzkom. Tak
to chodí. Dar za dar a zadarmo niè. Oèakávame re-
ciprocitu minimálne rovnakej materiálnej hod-
noty. Inokedy dokonca rátame s nemateriálnou ná-
vratnos�ou � obdarovaný by sa mal správa� pod¾a
na�ich predstáv, inak ¾utujeme investíciu.

Ale ozajstný dar je jednou z mála vecí v ¾udskom
�ivote, z ktorej pre nikoho nevyplývajú ani nijaké
práva, ani nijaké povinnosti.

Voda je ozajstný dar. Neustále nás obdarúva sa-
ma sebou, a niè za to od nás neoèakáva.

Vy, vodohospodári ste ¾udia, ktorí sa sna�ia po-
rozumie� my�lienkovým pochodom vody, viac ne�
iní viete o hodnote jej  daru (minimálne si  to
èastej�ie uvedomujete) a oplácate jej to denno-
dennou starostlivos�ou. Tak Vás vidím ja � vodo-
hospodársky laik. Vá�im si Vás, hoci niekedy je to
viac-menej re�pekt, lebo príli� nerozumiem v�etkým
tým vzorcom, technickým a exaktným zákonitos-
tiam, vyjadreniam, zobrazeniam... V ka�dom prí-
pade za �tyri roky, èo pracujem v rámci vodného
hospodárstva v public relations, ste sa pre mòa
stali výbornými kolegami a priate¾mi.

Dvojèíslo Vodohospodárskeho spravodajcu, ktoré
máte v rukách, vychádza v èase, keï si, dúfajme,
nielen vodohospodári na celom svete pripomínajú
Svetový deò vody. Dovo¾te mi vyu�i� túto príle-
�itos�, milí vodohospodári, a popria� Vám v�etkým
èo najviac tvorivých nápadov a energie vo Va�ej
celospoloèensky nie v�dy adekvátne docenenej prá-
ci. Prajem Vám, aby sa Vám èo najlep�ie darilo
v ka�dodennej konfrontácii s vodou � pre dobro
veci.

Vodohospodársky spravodajca sa v tejto súvislosti
te�í na Va�e príspevky, Va�e zaujímavé poznatky,
skúsenosti, názory zo sféry vedeckej i praktickej,
s ktorými sa chcete podeli� s kolegami. Redakcia
sa bude usilova� priná�a� Vám èo najviac infor-
mácií, ktoré sú pre Vás dôle�ité a potrebné, aby
bol Vodohospodársky spravodajca v pravom slova
zmysle Vá�.

Svetovým dòom vody, 22. marca 2005, sa navy�e
zaèína aj Dekáda vody. Na svojom zasadnutí v de-
cembri 2003 prijalo Valné zhroma�denie OSN re-
zolúciu A/RES/58/217, v ktorej proklamuje obdo-
bie rokov 2005-2015 za medzinárodnú akènú
dekádu �Voda � prameò �ivota�. Po dekáde �Zdroje
pitnej vody a sanitácia� v rokoch 1981-1990 ide
u� o druhú dekádu pod zá�titou OSN. Tá prvá pri-
niesla vodu vy�e biliónu ¾udí a sanitáciu takmer
770-tim miliónom. Pod¾a zdrojov OSN v�ak stále
zostáva 1,1 bilióna ¾udí, ktorí nemajú adekvátny
prístup k vode a 2,4 bilióna je bez príslu�nej sa-
nitácie. Pritom dostupnos� nezávadnej vody a sa-
nitácie patria medzi základné ¾udské práva.

Dekádou �Voda � prameò �ivota� otvára OSN
priestor mno�stvu najrozliènej�ie orientovaných
programov a projektov týkajúcich sa vody. To je
ve¾ká �anca opä� raz ukáza� a potvrdi� kvality
slovenského vodného hospodárstva!

  Mgr. Tatiana �imková

 4 O vode pre vodu (rozhovor s ministrom �ivotného prostredia)

 6 Spýtali sme sa: Ako vnímate pojem voda
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Na na�e otázky odpovedal minister �ivotného prostredia Slovenskej republiky, prof. RNDr. László Miklós, DrSc.

O vode pre vodu
22 .  marca  by  sa  mal  ce lý  sve t  in tenz ívnej� ie  zamý�¾a�  nad  vodným bohats tvom zemegule .  Tento  rok  sa  navy�e

Svetovým dòom vody,  v  zmysle  rezolúcie  Valného zhroma�denia  OSN,  otvára aj  dekáda vody (2005 -  2015) .  Dekáda,
oznaèovaná ako desa�roèie èinov,  je  výzvou aj  pre s lovenské vodné hospodárstvo.

� Pán minister, èím Vás spomenutá ini-
ciatíva OSN oslovuje � v pozícii èloveka
a v pozícii ministra �ivotného prostredia?
Pravdepodobne sa nájde len málo ¾udí na

tomto svete, ktorí by pochybovali o dôle�itosti
a nezastupite¾nosti vody. Iniciatívu, vyzývajúcu
v�etkých ¾udí k väè�iemu záujmu a zameraniu
sa na problematiku vody, musí ka�dý èlovek,
ktorému nie je ¾ahostajná kvalita �ivota na
zemeguli, iba uvíta�. Bezpeèná voda a adekvát-
ne èistenie odpadových vôd patria v zmysle
Medzinárodného dohovoru o ¾udských právach
medzi základné determinanty zdravia, právo
na vodu je základné ¾udské právo.

�ijeme v oblasti, kde problém vody nie je
tak vypuklý, a tak si nie v�dy cite¾ne uvedo-
mujeme, �e voda nie je samozrejmos�. Vy�e
dvoch miliárd ¾udí v�ak dnes nemá prístup
k nezávadnej pitnej vode a jedným z rozvo-
jových cie¾ov OSN je do roku 2015 zní�i� ich
poèet na polovicu.

Ako èlovek chápem vy�e 10-roènú iniciatívu
OSN v celosvetovom meradle okolo vody cez
úlohu vody ako základnej zlo�ky �ivotného
prostredia, darkyòu �ivota, bez ktorej by ¾udstvo
nemohlo existova�. Voda je súèas�ou potravo-
vého re�azca a cez òu sa dejú v�etky dôle�ité
�ivotné procesy.

OSN sa dlhodobo venuje problematike vody.
Jej èinnos� smeruje k trvalo udr�ate¾nému roz-
voju ohrozených a koneèných zdrojov sladkej
vody, ktoré sa ocitli v tlaku populaèného rastu,
zneèis�ovania, rastúcej spotreby vody v prie-
myselnej a po¾nohospodárskej sfére. Vyzýva
krajiny, aby podporili dosiahnutie cie¾ov sta-
novených v Agende 21, v Miléniovej deklarácii
v roku 2000, Implementaènom pláne z Jo-
hannesburgu, v Agende 21.

Aj na�e aktivity v tomto smere budú vy-
chádza� z konkrétnych odporúèaní Komisie pre
trvalo udr�ate¾ný rozvoj OSN a oddelenia ekono-
mických a sociálnych vecí UN DESA, ktoré sú
poverené koordináciou celej dekády.

Z pozície ministra �ivotného prostredia sa
pozerám na vodu ako fenomén, ktorý je ¾ahko
zranite¾ný ¾udskou èinnos�ou, a  preto je po-
trebné z poh¾adu M�P vytvára� ochranné
systémy pre jej zachovanie pre ïal�ie generácie.
Pre splnenie tohto cie¾a sú vytvárané nástroje
v nasledovných oblastiach a) legislatívnej, b)
organizaènej, c) ekonomickej, ktoré v syner-
gickom efekte dosiahnu po�adované ciele.
� Má M�P SR v rámci tejto dekády pri-

pravené urèité projekty a aktivity?
Ako som u� uviedol, M�P SR rie�i prob-

lematiku spojenú s vodou na 3 úrovniach:
ü v legislatívnej oblasti:
l sa prijímajú metodiky a postupy Európskej

únie zakotvené v Rámcovej smernici o vode
è. 2000/60/EC (RSV) a jej ïal�ích smerníc
transponovaných do právnych predpisov SR,

l z toho dôvodu do�lo v rámci M�P k nove-
lizácii a vypracovaniu nových legislatívnych
predpisov, ktoré by mali rie�i� jednotlivé k¾ú-
èové oblasti:
- ochrana vôd ako takých,
- vyu�ívanie vôd,
- zásobovanie vodou a odvádzanie a èistenie

odpadových vôd,
- protipovodòová ochrana,

ü v organizaènej oblasti:
l prínosom pre vodné hospodárstvo bolo orga-

nizaèné zjednotenie pod �jednu strechu�, kto-

ré umo�òuje efektívne vyu�ívanie zdrojov a
zjednocuje rozhodovacie právomoci v oblasti
vodného hospodárstva tak, aby boli súèas�ou
a jednotnou v podmienkach celej spoloènosti,

l z toho poh¾adu neoèakávam nové organi-
zaèné zmeny v organizácii rezortu,

l dlhodobým cie¾om je koordinácia èinností
tak, aby sa nepripustil výskyt v duplicitách
v rámci rezortu,

ü v ekonomickej oblasti:
l táto dekáda je rozhodujúca pre vodné hospo-

dárstvo a celú spoloènos� z poh¾adu plnenia
záväzkov voèi Európskej únii, ku ktorým sa
Slovensko zaviazalo v rámci prístupových
dokumentov,

l je zrejmé, �e tieto záväzky sú finanène nároè-
né, a preto bude úlohou M�P a zaintereso-
vaných h¾ada� potrebné zdroje nielen v �tát-
nom rozpoète ale aj mimo neho.
Najrozhodujúcej�ími oblas�ami, do ktorých

sa sústreïuje na�a pozornos� v oblasti projektov
a aktivít je napåòanie záväzkov Slovenskej re-
publiky, prijatých v procese implementácie
Rámcovej smernice o vode (RSV). Ide o oblas�
odvádzania a èistenia odpadových vôd, oblas�
rozvoja zásobovania vodou a oblas� protipo-
vodòovej ochrany.
� V roku 2003 pre�li do rezortu M�P SR

kompetencie v oblasti vôd. Priblí�te
nám, aký ste si vtedy urobili obraz o na-
�om vodnom hospodárstve � o jeho najsil-
nej�ích stránkach a najväè�ích slabinách.
Zjednotenie vodného hospodárstva do re-

zortu M�P bol krok vpred, nako¾ko umo�òuje
zastre�i� a zabezpeèi� po�adované ciele. Sa-
motným zlúèením kompetencií dvoch minis-
terstiev patriène vystúpili silné a slabé stránky
slovenského vodného hospodárstva, ktoré mo�-
no definova� nasledovne:
ü silné stránky slovenského vodného hospo-

dárstva:
l vysoká organizovanos�,
l ¾udský a odborný potenciál vo výskumnej a

prevádzkovej sfére (VÚVH Bratislava, SHMÚ
Bratislava, SVP, �.p. Banská �tiavnica, Vodo-
hospodárska výstavba, �.p., Hydroconsult,
�.p., Bratislava),

l legislatívne zabezpeèenie,
l riadenie pomocou strategických dokumentov,
ü slabé stránky slovenského vodného hospo-

dárstva:
l rozhodujúcou slabou stránkou je dlhodobé

podfinancovanie vodného hospodárstva ako
takého, èoho následkom je v súèasnosti ne-
ustály rast cien vodného a stoèného pre oby-
vate¾stvo, ktoré by malo zoh¾adni� priame
náklady a primeraný zisk,

l nedostatoèné finanèné prostriedky na zabez-
peèenie typických verejnoprospe�ných èin-
ností, ako je napr. ochrana obyvate¾stva a
majetku pred povodòami, nedostatok pro-
striedkov pre vodohospodársky výskum,

l omnoho viac prostriedkov by bolo potrebné
na napåòanie cie¾ov a úloh kladených na re-
zort,

l celkovo mo�no zhrnú�, �e najslab�ou strán-
kou rezortu sú peniaze, a to pre zabezpeèe-
nie rozhodujúcich èinností.

� Aká je Va�a najprioritnej�ia priorita,
ktorú chcete v oblasti a pre oblas� vod-
ného hospodárstva presadi�?
Prvoradou prioritou po prechode kompe-

tencií v oblasti vôd na M�P SR bolo dôsledné

napåòanie záväzkov, ktoré pre Slovensko vy-
plývajú z implementácie Rámcovej smernice o
vode (RSV), a to vytvára� podmienky pre jej
implementáciu pod¾a schváleného harmono-
gramu a uplatòova� zvý�ené náklady z tohto
titulu v návrhu �tátneho rozpoètu.

V tomto procese je najväè�ou prioritou Integ-
rovaný mana�ment povodí, ktorý vychádza zo
skutoènosti, �e voda je integrálnou súèas�ou
ekosystému, je prírodným zdrojom a súèasne
tie� spoloèenským a ekonomickým tovarom,
ktorého mno�stvo a kvalita závisí od spôsobu
jeho u�ívania. Preto je treba vodné zdroje chrá-
ni� a vyu�íva� komplexne, so zoh¾adnením
potrieb ostatných ¾udských èinností, ale aj
opaène, ostatné èinnosti musia akceptova� prí-
tomnos� vodných zdrojov v ekosystéme a pod-
¾a toho svoje èinnosti upravi�.

Integrovaný mana�ment povodia závisí od
spolupráce a partnerstva na v�etkých úrovniach,
od obèanov a� po medzinárodné organizácie,
ktorý bude zalo�ený na politickom záväzku a na
�ir�om politickom uvedomovaní si potreby za-
istenia vody a udr�ate¾ného hospodárenia s vod-
nými zdrojmi.
- Vá� názor na financovanie a investície

�tátu do vodného hospodárstva?
Financovanie a investície �tátu do vodného

hospodárstva sa odvíjajú od Koncepcie vodo-
hospodárskej politiky SR, ktorá sa opiera o vý-
sledky Analýzy vývoja súèasného stavu vod-
ného hospodárstva, vypracovanej v roku 1999.
Nadväzujú na návrhy a zásady Programu rozvoja
vodného hospodárstva do roku 2010, schvá-
leného vládou SR v roku 1999, a Koncepciou
vodohospodárskej politiky do roku 2005,
schválenej v roku 1994.

Najväè�ia po�iadavka na financovanie sek-
tora vodného hospodárstva je v oblasti odvá-
dzania a èistenia odpadových vôd a zásobovania
vodou. Cie¾om napåòania plánov rozvoja ve-
rejných vodovodov a verejných kanalizácií je
dosiahnu� na jednej strane rozvoj obecnej in-
fra�truktúry, resp. zvý�enie úrovne sanitácie,
komfortu bývania a �ivotnej úrovne obyva-
te¾stva a na strane druhej zvý�enú ochranu a
zlep�enie stavu prírodných zdrojov vôd, vod-
ných ekosystémov, ako aj zdravia ¾udí.

V oblasti odvádzania a èistenia odpadových
vôd je pod¾a po�iadaviek Rámcovej smernice
o vode nutné rie�i� v horizonte do roku 2010
v�etky aglomerácie nad 10 000 EO a v èasovom
období do roku 2015 v�etky aglomerácie nad
2 000 EO. Ostatné aglomerácie, ktoré nespadajú
do uvedených ve¾kostných kategórií, budú rie-
�ené priebe�ne a individuálne.

Z odborného odhadu finanèných prostried-
kov potrebných na realizáciu stavieb v súlade s
plánom rozvoja verejných kanalizácií a v súlade
so záväzkami, ktoré sa SR zaviazala splni� v
rámci rokovaní o vstupe na�ej krajiny do EÚ
vyplýva, �e do roku 2015 treba zabezpeèi� cca
80 mld. Sk, z ktorých cca 50 mld. Sk treba za-
bezpeèi� u� do roku 2010.

Je zrejmé, �e tak vysokú po�iadavku inves-
tièných prostriedkov nie je mo�né zabezpeèi�
v plnom rozsahu zo �tátneho rozpoètu. Ako
mo�né finanèné zdroje sa uva�ujú fondy EÚ,
�tátny rozpoèet, vlastné zdroje, úvery a pô-
�ièky.

V oblasti rozvoja zásobovania vodou je prio-
ritou zvy�ovanie podielu obyvate¾ov zásobova-
ných nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou z
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verejných vodovodov hlavne v tých okresoch,
ktoré v súèasnosti nedosahujú ani celosloven-
skú úroveò. Realizácia plánu rozvoja verejných
vodovodov predpokladá a) výstavbu verejných
vodovodov v obciach bez vodovodu, b) do-
konèi� výstavbu rozostavaných vodovodov, c)
realizova� opatrenia na odstránenie nedostat-
kov v problémových vodovodoch. Na realizáciu
potrebných stavieb sa odhadujú prostriedky vo
vý�ke 51,63 mld. Sk. Predpokladané náklady
budú pokryté jednak z fondov EÚ, èas� by mala
by� pokrytá zo �tátneho rozpoètu a ostatné
náklady by mali zabezpeèi� vodárenské spoloè-
nosti z vlastných zdrojov, úvermi a pô�ièkami.

Dôle�itou súèas�ou rozvoja vodného hospo-
dárstva na Slovensku je Program protipovod-
òovej ochrany SR do roku 2010. Aktualizovaná
potreba finanèných prostriedkov na realizáciu
celého programu je 20,766 mld. Sk, z toho pre
SVP, �.p. 18,415 mld. Sk. 223,79 mil. Sk je vy-
èlenených na rie�enie vedecko-technických
projektov. Prostriedky na financovanie Progra-
mu sa budú orientova� na fondy Európskej ko-
misie, programu ISPA a zo �tátneho rozpoètu.
� Ako hodnotíte súèasný stav na�ej vodo-

hospodárskej legislatívy a èo oèakávate
do budúcnosti?
Významnou súèas�ou politiky Európskej únie

v ochrane �ivotného prostredia je oblas� vôd,
ktorá patrí k legislatívne najviac prepraco-
vaným. Tvorí ju okolo 70 dokumentov, hlavne
smerníc a rozhodnutí Rady. V oblasti vôd bolo
potrebné na Slovensku transponova� a postup-
ne implementova� 13 smerníc EÚ.

Prijatím zákona è. 184/2002 Z.z. o vodách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný
zákon) a následných v�eobecne záväzných
predpisov boli vytvorené podmienky pre splne-
nie úloh, vyplývajúcich z aproximácie legislatí-
vy Európskej únie vo vodohospodárskej oblasti.

Zákon è. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskor�ích predpisov (vodný zákon) na-
dobudol úèinnos� 1. júla 2004 nahradil zákon
z roku 2002 a spolu s vykonávacími predpismi
zabezpeèuje plnú kompatibilitu s právom EÚ
v oblasti vôd. V novom vodnom zákone sú za-
chované právne in�titúty, ktoré majú na Slo-
vensku dlhodobú tradíciu a súvisia s nakladaním
s vodami. V nadväznosti na po�iadavky Rám-
covej smernice o vode sa roz�iruje predmet
vodného zákona a v záujme zabezpeèenia o-
chrany vôd a ich trvalo udr�ate¾ného vyu�íva-
nia sa urèujú environmentálne ciele pre útvary
povrchových vôd, útvary podzemných vôd, a
pre chránené územia. Hlavným cie¾om je do-
siahnutie �dobrého stavu� v�etkých vôd do roku
2015.

Na�ou prioritou do budúcnosti v oblasti vodo-
hospodárskej legislatívy je dôsledná aplikácia
prijatých právnych predpisov do vodohospo-
dárskej praxe a tie� postupné zavádzanie novo
prijatých právnych predpisov EÚ v oblasti vod-
ného hospodárstva do legislatívy SR. V najbli��ej
dobe je to pripravovaná smernica o podzem-
ných vodách a smernica o prioritných látkach.
� Zvláda pod¾a Vá�ho názoru Slovensko v

praxi úspe�ne moderné prístupy európ-
skej vodnej politiky, od�tartované prija-
tím smernice 2000/60/EC Európskeho
parlamentu a rady (tzv. Rámcová smer-
nica o vode)?
Zásadne treba odpoveda�, �e áno. Implemen-

tácia Rámcovej smernice o vode je v súèasnosti
pova�ovaná za najvýznamnej�iu aktivitu vo
v�etkých èlenských krajinách EÚ, teda samo-
zrejme aj na Slovensku.

V záujme zdôraznenia celospoloèenskej vý-
znamnosti tohto procesu a pre zabezpeèenie
jeho úspe�nej realizácie Ministerstvo �ivotného

prostredia SR u� v roku 2003 vypracovalo do-
kument �Stratégia pre implementácie RSV
v Slovenskej republike�, ktorý schválila vláda
SR Uznesením è. 46 v januári 2004.

V gescii M�P SR u� v roku 2001 bolo vytvo-
rených 9 pracovných skupín, ktoré boli pove-
rené vypracovaním metodických materiálov a
pracovného postupu implementácie RSV do ro-
ku 2015.

Hlavná pozornos� bola venovaná analýze
existujúcich údajov, ktoré sú k dispozícii na
jednotlivých in�titúciách.

RSV zavádza nové prístupy k hodnoteniu
stavu vôd (ekologický stav, kvantitatívny stav
a iné), z ktorých vyplývajú nové povinnosti a
postupy odli�né od doteraj�ích rutinných po-
stupov.

Uvedené pracovné skupiny v zmysle schvá-
lenej stratégie pre implementáciu RSV boli
transformované pod¾a postupu Európskej ko-
misie tak, aby poèet skupín a ich pracovná náplò
kore�pondovala s pracovnými skupinami vy-
tvorenými na tejto úrovni. Ustanovené boli
pracovné skupiny pre: ekologický stav vôd, in-
tegrovaný mana�ment povodí, podzemnú vodu
a podávanie správ. Ich práca je v zmysle stra-
tégie zameraná na:
ü spracovanie charakteristík povodí, analýz

vplyvu ¾udskej èinnosti na stav vôd, ekono-
mických analýz a analýz ekologických sietí
a významných prvkov krajinných �truktúr
legislatívne chránených (2004),

ü vytvorenie registra chránených oblastí
(2004),

ü vymedzenie výrazne zmenených útvarov po-
vrchovej vody (2006),

ü zavedenie programu monitoringu stavu vôd
a chránených oblastí (2006).
Detailný harmonogram prác je súèas�ou cito-

vanej stratégie, èo umo�ní vykonáva� priebe�-
nú kontrolu plnenia èiastkových úloh a v prí-
pade sklzu niektorých úloh operatívne prijíma�
potrebné opatrenia na ich splnenie.

V citovanom uznesení vlády SR è. 46/2004,
bolo ulo�ené podpredsedovi vlády a ministrovi
financií zoh¾adni� v návrhu �tátneho rozpoètu
po�iadavky rezortných ministrov na plnenie
úloh vyplývajúcich z implementácie RSV. Na-
liehavos� na plnenie finanèných po�iadaviek
(vy�e 400 mil. Sk) je o to aktuálnej�ia, �e ide o
plnenie úloh, za ktoré nesie zodpovednos� �tát
voèi EK.
� Zdôrazòuje sa, �e starostlivos� o vodu

nie je iba vecou vodohospodárov, ale ce-
lej verejnosti. Kadia¾ pod¾a Vás vedú
cesty �zvidite¾nenia� vodného hospo-
dárstva?
Zvy�ovanie povedomia spoloènosti o fungo-

vaní a úlohách vodného hospodárstva je vý-
znamnou úlohou vodohospodárov, nako¾ko od
neho závisí úspech implementácie novej vodnej
politiky, ktorej legislatívny rámec urèuje vodný
zákon a boli do neho transponované európske
po�iadavky týkajúce sa tohto sektoru. Výzvou
pre vodohospodárov je naèúva� po�iadavkám
v�etkých u�ívate¾ov vôd, da� im priestor na
vyjadrenie, vplyv na rozhodovanie a zdie¾a�
s nimi zodpovednos�.

Jedným zo základných cie¾ov súèasného vod-
ného hospodárstva je dosiahnutie dobrého stavu
vôd do roku 2015. Úspe�né splnenie tohto cie¾a
vy�aduje realizáciu parciálnych úloh, ktoré boli
zahájené v roku 2001 a ich koneèným výsled-
kom bude program opatrení ako súèas� plánu
mana�mentu povodí. Tento bude k dispozícii
v roku 2009 a v období 2009 � 2013 bude pre-
bieha� realizácia opatrení. Tvorcovia Európskej
legislatívy si boli vedomí skutoènosti, �e bez o-
choty verejnosti splni� ambiciózne ciele vodnej
politiky (dosiahnutie dobrého stavu vôd) nie je

mo�né. Preto okrem technických usmernení
zadefinovali i základné po�iadavky na zapojenie
verejnosti do plánovacieho cyklu vodného hos-
podárstva. Ka�dý významný krok implemen-
tácie novej vodnej politiky musí by� sprístup-
nený verejnosti na pripomienkovanie. Je to
predov�etkým materiál týkajúci sa identifikácie
významných nedostatkov a návrhu ich rie�enia.
Odporúèa sa, aby zapojenie verejnosti do plá-
novacieho cyklu bolo zahájené hneï v zaèiat-
koch. Významnú úlohu v tomto procese budú
ma� okrem M�P SR, ktoré je voèi Európskej
komisii zodpovednou organizáciou za imple-
mentáciu novej vodnej politiky i Krajské úrady
�ivotného prostredia, ktoré sú zodpovedné pre
túto oblas� na regionálnej úrovni. Aké pro-
striedky sa vyu�ívajú?

Je nieko¾ko foriem ako zvy�ova� povedomie
o významnosti vodnej politiky:
l na úrovni expertov � ich priame zapojenie

do prípravy plánov � univerzity, vedecké pra-
coviská, odborné organizácie a organizácie
poskytujúce slu�by vodného hospodárstva,
v neposlednej miere mimovládne organizácie
(najmä v oblasti chránených území),

l moderné technológie � internetové stránky
organizácií zodpovedných za implementáciu
novej vodnej politiky i organizácií spracú-
vajúcich jednotlivé úlohy,

l konferencie a semináre � v tomto smere
nadväzujeme na u� tradiène usporadúvané
konferencie rôznych vodohospodárskych za-
meraní � ako je napr. konferencia podniko-
vých vodohospodároch a iné,

l masovokomunikaèné prostriedky � rozhlas,
televízia, tlaè,

l výstavy
l a nakoniec ve¾mi významnú úlohu by malo

zohráva� �kolstvo - výchova mláde�e od
útleho veku je mimoriadne dôle�itá.
Samozrejme, naïalej tvrdím, �e síce máme

podporné nástroje, ale vedomie sa nedá nauèi�,
kúpi�, urýchli�, treba ho nadobudnú�.
� Vodohospodári sú zrejme ¾udia ako v�etci

ostatní. Ale traduje sa, �e ka�dá profesij-
ná skupina má tak trochu nieèo �svoje�,
nieèo �pecifické, èím sa lí�i od ostatných.
Èo si o tom, pán minister, myslíte?
Nieèo na tom istotne bude, ka�dá profesia

má �to svoje�. ¼udí, ovplyvòuje charakter èin-
nosti, ktorej sa venujú, èi si to uvedomujú alebo
nie, èi si to pripú��ajú alebo nie. Mám to ��astie,
�e vodohospodárov poznám ako erudovaných,
talentovaných a ve¾mi schopných odborníkov.
Som presvedèený, �e práca pre vodné hospo-
dárstvo je pre nich nielen vecou profesionality,
ale aj vecou cti a lásky.

Pre vodohospodárov je charakteristické, �e
sú be�cami na dlhé trate, preto�e vo vodnom
hospodárstve je mo�né pracova� len v hori-
zonte dlhodobých cie¾ov. Voda pôsobí na v�etky
¾udské èinnosti a je zle a� nedobre, keï sa za-
nedbajú a nezoh¾adnia jej potreby.

Na�i vodohospodári sú odborníci, u ktorých
sa kombinuje technický um s ekologickým a
prognostickým poh¾adom a toto sa sna�ia pre-
ná�a� do svojej èinnosti.

Profesionálny fortie¾ slovenských vodohos-
podárov nachádzame aj v histórii, èoho sved-
kom sú bansko�tiavnické vodné diela, ktoré na-
�i predchodcovia budovali po zodpovedajúcich
analýzach, neunáhlene a s patriènou úvahou.

Neobávam sa o na�e vodné hospodárstvo,
pokia¾ v òom budú pracova� takí ¾udia, akí v
òom pracujú.

Záverom by som rád v�etkým vodohospo-
dárom za�elal v ich ne¾ahkej práci úspechy a
aby sa ich vízie do budúcnosti vodného hos-
podárstva na Slovensku vyplnili.

V mene redakcie ïakuje za rozhovor Tatiana
�imková
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SPÝTALI SME SA:

AKO VNÍMATE POJEM VODA?
Doc. PhDr. Franti�ek GAHÉR, CSc.,
rektor UK Bratislava, Katedra logiky
a metodológie vied FIF UK

Profesijne sa zaoberám logikou, lo-
gickou sémantikou, preto moja odpo-
veï na uvedenú otázku bude skôr z
tohto súdka. Pojem vody, tak ako v�et-
ky ostatné pojmy, je abstraktný, ne-
vnímate¾ný, a preto nemô�e by� pred-
metom na�ich zmyslov, a teda ho ne-
mô�eme ani vníma�. Tak�e pravdivá
odpoveï na otázku by bola: nijako.
Predpokladám v�ak, �e zamý�¾aný
zmysel otázky bol iný, ako je jej prvo-
plánový význam. Preto sa pokúsim sa
poveda� nieèo o pojme vody zo sé-
mantického h¾adiska.

Vzh¾adom na zrejmú dôle�itos� vody
ako èasopriestorovej látky pre ná� �i-
vot je pochopite¾né, �e výraz �voda�
má ve¾a viac èi menej presných a nie
v�dy ¾ahko odlí�ite¾ných významov
a je s ním spájané nepreberné mno�-
stvo predstáv. Nebudem hovori� o
predstavách vody v mysliach rozliè-
ných ¾udí, ktoré sú v�dy subjektívne,
kolísavé èo do jasnosti a ostrosti, ma-
jú rozliènú dávku názornosti a emo-
cionality. Budem hovori� o pojmoch,
preto�e pojmy sú nenázorné a ob-
jektívne, z nich sa skladá obsah vý-
znamuplnej komunikácie v jazyku a z
nich je utvorené my�lienkové dediè-
stvo, ktoré nás spája s na�imi vzdia-
lenými predkami a na�imi budúcimi
potomkami. Z mno�stva pojmov spä-
tých s výrazom voda budem hovori�
o tých, ktoré sú pod¾a mòa najznámej-
�ími významami výrazu �voda� ko-
munikovanými v slovenèine.

Nebudem hovori� o etymológii vý-
znamu slova voda. Len pripomeniem,
�e v prírodnej filozofii starých Grékov
vodou nazývali jeden zo �tyroch zá-
kladných �ivlov � voda bola princíp,
arché vecí, ktorý sa podie¾al na stav-
be ka�dej veci.

V be�nom �ivote pou�ívame slovo
voda rovnako, ako ho po stároèia po-
u�ívali na�i predkovia: na oznaèenie
najroz�írenej�ej a pre �ivot nevyh-
nutnej kvapaliny. Bolo tak v dobách,
keï na�i predkovia e�te nevedeli niè
o jej o chemickom zlo�ení. Tento prvý
význam výrazu �voda�, ktorý je asi naj-

voda v nejakom spojení má priamo do
èinenia s tými pojmami vody, o ktorých
sme hovorili. V literatúre a poézii sú
prenesené významy slov ve¾mi èasté a
ak by sme ich chceli chápa� doslova,
nemuseli by sme by� úspe�ní v náj-
dení zmyslu, ako to je napríklad v prí-
pade textu známej pesnièky: �voda,
èo ma dr�í nad vodou�.

Ing. Viliam NOVÁK, DrSc.,
èlen predsedníctva SAV
Ústav hydrológie SAV, Bratislava

Asi najèastej�ie mi napadne otázka:
Ako je to mo�né, �e e�te �iadny vedec
nedostal Nobelovu cenu za výsledky
výskumu, ktoré súvisia s vodou? Vý-
sledky výskumu z oblasti fyziky ele-
mentárnych èastíc, fyziky pevnej fázy,
teoretickej fyziky (ak hovoríme o fy-
zike), to v�etko u� bolo ocenené mno-
hokrát, ale poznatky o vode a jej po-
hybe v hydrosfére nie.

A pritom o úlohe vody pre �ivot na
Zemi vari ani nemá význam rozpráva�,
je jednoducho jednou z najdôle�itej-
�ích a nenahradite¾ných látok, ba v
ka�dom z nás je viac ako polovica vody.

Jeden z najprestí�nej�ích èasopisov
v oblasti vedy Science (Veda) zverejnil
poradie desiatich najväè�ích vedec-
kých objavov roku 2004, a èuduj sa
svete, a� tri z nich sa týkajú vody. Tej
vody, ktorá je tak roz�írená a sa-
mozrejmá, �e sa výsledky dosiahnuté
v oblasti výskumu vody ani neodme-
òujú tými najvy��ími oceneniami. A
prekvapenie navy�e: Najväè�ím obja-
vom roka 2004 (pod¾a Science) je objav
vody na Marse! Bolo dokázané, �e na
Marse je voda. Síce slaná, ale je. Po-
darilo sa to prieskumným robotom
NASA Spirit a Oportunity.

Ïal�ím objavom roka bolo zistenie
o �nových chemických vlastnostiach
vody a jej �truktúre�. Toto mô�e vies�
k novým poznatkom v celom rade ve-
deckých odvetví, hlavne v biológii.

To¾ko z najnov�ích správ, ktoré na-
znaèujú, �e výskum vody a jej vz�ahov
k prostrediu sa ani zïaleka neskonèil
a zrejme nás èakajú ïal�ie príjemné
prekvapenia.

Vieme, �e voda je zlo�ená z molekúl
kyslíka a vodíka. Poznáme tri izotopy

be�nej�í, mô�eme nazva� aj ako pred-
teoretický. Pod tento stre�ný pojem
sú rozsahovo podradené pojmy, vy-
jadrované spojeniami ako �slaná
voda�, �sladká voda�, �pinavá voda,�
�povrchová voda�, �podzemná voda�
a pod.

Za jeden z prvých moderných teo-
retických pojmov vody mô�eme ozna-
èi� ten, ktorý definovala chémia ako
chemickú zlúèeninu vodíka a kyslíka,
vyjadrenú vzorcom H

2
O, prièom sa

pridáva e�te neprítomnos� na�imi
zmyslami testovate¾ných kvalít � bez
chuti, farby a vône. Pojem mô�eme
chápa� ako metódu identifikácie. Che-
mická analýza nejakej kvapaliny je
vlastne aplikácia procedúr na identi-
fikáciu chemického zlo�enia kvapali-
ny, prièom výsledok tohto testu mô�e
stanovova�, �e ide o vodu, alebo nie.
Väè�ina podôb vody okolo nás zrejme
obsahuje pevné látky a nejde o vodu
v zmysle èistej chemickej zlúèeniny,
ale skôr o zmesi, ktoré na�imi zmysla-
mi nemusíme vedie� odlí�i� od èistej
vody, hoci èasto to odlí�i� vieme. Ak
rozli�ujeme fázy skupenstva, tak mô-
�eme hovori� o troch pojmoch, ktoré
sú rozsahovo podradené modernému
teoretickému pojmu vody: kvapalnú,
pevnú a plynnú fázu. Vzh¾adom na
významovú blízkos� predteoretického
pojmu vody a pojmu kvapalná fáza
chemickej zlúèeniny H

2
O, práve tento

pojem vody mô�eme z tých teoretic-
kých pojmov vody pova�ova� za naj-
známej�í. Niè na tom nemení ani fakt,
�e väè�ina vody okolo nás nie je vôbec
èistou chemickou zlúèeninou v kva-
palnej fáze, ale zmesou, a to èasto vo
fáze plynnej èi pevnej.

Zrejme aj teoretických pojmov vody
je ove¾a viac, ako sme zatia¾ uviedli.
Napríklad v závislosti od toho, ktoré
izotopy vodíka a kyslíka tvoria chemic-
kú zlúèeninu, mô�eme hovori� o poj-
me �a�kej vody, o pojme super�a�kej
vody a pod. V ka�dom vednom odbore,
ktorý sa systematicky zaoberá vodou,
mô�u by� pou�ívané èi definované
�peciálne významy výrazu voda, teda
�peciálne pojmy vody.

Na záver treba hádam pripomenú�,
�e vonkoncom nie ka�dé pou�itie slova
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Názory

vodíka a tri stabilné izotopy kyslíka.
Teda kombináciou týchto izotopov
mô�e existova�, a aj existuje, a� 36
rôznych �vôd�, vyjadrených 36 vzor-
cami. Okrem �normálnej� vody existuje
voda ��a�ká� � deutérium a voda �su-
per�a�ká�- trícium. Rozdiel je v poète
neutrónov v jadre vodíka. ��a�kej�
vody je na Zemi asi len 0,2% zo v�etkej
vody a �super�a�kej� vody je na celej
Zemi asi len 20 kg. Tá �a�ká sa vypa-
ruje menej, a teda pod¾a jej obsahu
mô�eme ohodnoti� �vek� vody. My pi-
jeme zmes týchto troch izotopov. A tá
��a�ká� voda je vraj bakteriocídna, a
teda �zdravá�. Pou�íva sa hlavne v jad-
rovej energetike.

Nás, ktorí pracujeme v oblasti vod-
ného hospodárstva, zaujíma predo-
v�etkým to, èi je voda �sladká�, preto-
�e len tú, èo je takto oznaèená, mo�no
pi�. Èo je to v�ak voda �sladká�? Na-
koniec, �sladká� voda je ve¾mi zried-
kavá, ak vôbec existuje. V�etka voda
v kvapalnej fáze, ktorá sa nachádza
v prírode, obsahuje rozpustené pevné
látky. Je to teda e�te voda? Voda je
predsa kvapalná forma molekúl vody.
A èo ak obsahuje aj minerálne látky?
Vieme, �e voda s minimálnym ob-
sahom minerálnych látok, ktorú ku-
pujeme do chladièov automobilov, teda
destilovaná voda, obsahuje tie� mine-
rálne látky, aj keï sú to stotiny gramov
na liter. Pitná voda tie� obsahuje roz-
pustené látky. Technické normy sta-
novujú kritické koncentrácie jednot-
livých prvkov, kedy je mo�né pova-
�ova� vodu za pitnú. Aj voda, ktorá je
oznaèená ako �minerálna� a má kon-
centráciu rozpustených látok väè�iu
ne� 1 gram na liter, je predsa vodou
pitnou. Ale hlavne je to voda stará.
Proces mineralizácie trvá dlho. Napad-
lo Vás niekedy, �e pie��anská termálna
voda (napríklad) potrebovala pribli�ne
25 000 rokov na to, aby pretiekla pod-
zemím zo zbernej oblasti v Pova�skom
Inovci, ktorý je od Pie��an na doh¾ad?
Priemerná roèná rýchlos� prúdenia je
men�ia ne� jeden meter za rok. Keï si
uvedomíme, �e �historické� obdobie
dejín je asi 5000 rokov, skúsme si pred-
stavi�, ako to vyzeralo na Slovensku,
keï padal �príèinný� dá�ï, v ktorého
vode sa národ v Pie��anoch kúpe. Te-
da voda nielen�e je �stará�. Ale je ne-
znièite¾ná. Na Zemi cirkuluje pribli�-
ne to isté mno�stvo vody u� ve¾a mi-
liónov rokov. Hovorím �pribli�ne�,
preto�e ve¾mi rýchlo molekuly vody

unikajú do medziplanetárneho prie-
storu a zni�ujú mno�stvo vody na Ze-
mi. Nepatrne, z tohto procesu riziká
neplynú.

Je to ve¾mi dobre zariadené. Perma-
nentná destilácia pou�itej a èasto
zneèistenej vody v procese evapo-
transpirácie zabezpeèuje tvorbu ob-
lakov a opätovný �prídel� relatívne
èistej da�ïovej vody na povrch pla-
néty. A nielen to. Preto�e evapotrans-
pirácia spotrebováva asi 60% ener-
gie, dopadajúcej na Zem zo Slnka,
udr�uje v biosfére teplotu, v ktorej
mô�e existova� �ivot.

Skleníkový efekt. Jav, ktorý väè�ina
z nás pova�uje za zlo. Nie je to pravda.
Vïaka skleníkovému efektu mô�eme na
Zemi �i�. Keby nebolo skleníkového
efektu, priemerná teplota vzduchu na
Zemi by bola o 34°C ni��ia, ne� je teraz,
èi�e namiesto priemernej teploty Zeme
15 °C by sme mali �19°C a �ivot by bol
nemo�ný. Èo to má spoloèné s vodou?
Ve¾a. Veï pary vody v atmosfére spô-
sobujú a� 65 % z tohto skleníkové-
ho efektu. Ostatné, tzv. skleníkové ply-
ny, ovplyvòujú len zvy�nú èas� tohto
javu.

Dokonca som poèul, ako mo�no
pomocou poznatkov o fyzike vody
ilustrova� Svätú Trojicu a jej fungo-
vanie. Kres�anská teológia uèí, �e Boh
je trojjediný - Boh Otec, Boh Syn a
Duch Svätý. Existencia Svätej trojice
je dogmou a pova�uje sa za �ve¾ké
tajomstvo�. Toto tajomstvo sa pokú�al
vysvetli� jeden fyzik tak, �e Svätú tro-
jicu prirovnal k vode v jej trojnom bo-
de. Ako vieme, trojný bod je teplota,
pri ktorej sú v rovnováhe v�etky tri
fázy vody: kvapalná voda, vodná para
aj jej pevná fáza � ¾ad, a takto je aj de-
finovaná teplota �nula� v Celziovej
stupnici teplôt. No a Boh, to je vraj
�jedna entita�, teda jedna látka s rov-
nakým chemickým zlo�ením, ale exis-
tujúca súèasne v troch formách s roz-
dielnymi prejavmi a �pecifickými funk-
ciami... V ka�dom prípade, zaujímavá
interpretácia.

Voda. Kvapalina bez chuti, farby,
vône a zápachu. Tak ju definujú uèeb-
nice základnej �koly. Taká by mala by�.
Má jednoduché chemické zlo�enie. Je
takmer v�ade, hoci v rôznej kvalite.
Napriek tomu je to najpodivuhodnej-
�ia tekutina planéty. Zrejme nie v�et-
ky jej vlastnosti poznáme. Minuloroèné
najvýznamnej�ie objavy tomu na-
svedèujú.

Ing. Andrej ÏURKOVSKÝ,
primátor hlavného mesta SR
Bratislavy

Moderný �ivotný �týl nás èasto sta-
via pred ne¾ahké rozhodnutia. Èlovek
v snahe dosahova� èoraz vy��ie eko-
nomické výsledky v priemyselnej,
chemickej výrobe, ale aj maximálnym
zvy�ovaním výnosov pôdy, stráca mie-
ru v spotrebe. V starosti o bezpeènos�
a komfort ka�dého z nás preferujeme
regulovanie vodných tokov, èi rozde-
¾ovanie územia komunikáciami.

Dôsledky mechanizácie, modernej
techniky, uprednostòovanie nových
materiálov v�ak mô�u ovplyvni� nielen
na�e zdravie, ale aj �ivot ïal�ích gene-
rácií a celej planéty. Bezhranièným
zvy�ovaním intenzity nárokov a po-
trieb ka�dého z nás ohrozujeme eko-
logickú rovnováhu. Rodina, susedia,
kolegovia, jednoducho v�etci ¾udia
potrebujú dýcha� èistý vzduch a pi�
èistú vodu.

Voda je �ivot, je na�ou súèas�ou,
spoloèníkom, potrebou, vý�ivou. Voda
sa v na�om tele správa ako kuriér vý-
�ivných látok, ako regulátor telesnej
teploty, èi ako �vyhadzovaè� neupotre-
bite¾ných anorganických minerálov.

Vodu pova�ujem za jeden z najpo-
trebnej�ích a súèasne najroz�írenej-
�ích prírodných zdrojov. Hoci sa sku-
toèné mno�stvo vody nemení, preto�e
vodné zásoby Zeme sú v ustaviènom
kolobehu, jej nedostatok cítime stále
viac. Zásobáròami vody sú moria, oce-
ány, povrchové sladkovodné toky, ale
aj rastliny, atmosféra a polárne prik-
rývky. Podstatná èas� vodných zásob
v�ak nie je pou�ite¾ná bez predchá-
dzajúcej úpravy. Dá�ï a sneh sa pri
prechode atmosférou �obohacuje� o
rôzne chemické zlúèeniny a minerály,
ktoré majú na �ivý organizmus ne-
priaznivé úèinky. Èistá podzemná voda
je preto dôle�itým predpokladom pre
dostatok èistej pitnej vody.

V súvislosti s prudkým rastom oby-
vate¾ov rastie aj potreba vody a to
hlavne vo výrobnej sfére. Za posled-
ných 20 rokov sa celosvetová spotreby
vody zvý�ila �tvornásobne. Voda je
pova�ovaná za nedocenenú surovinu,
ktorou sa èasto zbytoène plytvá.

V hlavnom meste Slovenska Bratis-
lave sa �vïaka� okolnostiam jeho roz-
voja v posledných desa�roèiach spája-
jú pre metropolu typické adminis-
tratívno-spoloèenské a kultúrne funk-
cie s nároènou priemyselnou výrobou.
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V porovnaní s inými európskymi met-
ropolami sme preto povinní o to viac
zaobera� sa ekologickou stránkou
ka�dej výroby na na�om území.

Na území Bratislavy zabezpeèuje
vodárenská spoloènos� výrobu a do-
dávku pitnej vody, odkanalizovanie
odpadových vôd a ich èistenie u� 116
rokov. Od roku 2003 je majoritným
akcionárom spoloènosti opä� mesto
Bratislava, ktoré vlastní takmer 60
percent spoloènosti. Z h¾adiska záso-
bovania mesta vodou je Bratislava jed-
ným z mála ve¾kých európskych miest,
ktoré má priamo na svojom území vod-
né zdroje s dostatoènou kapacitou vo-
dy v zodpovedajúcej kvalite a navy�e
s výbornými chu�ovými vlastnos�ami.

Bratislavský verejný vodovod, na
ktorý je dnes napojených 99,9 percent
Bratislavèanov, je vybudovaný ako
jednotný systém s rozvodnou vodo-
vodnou sie�ou, ktorá umo�òuje trans-
port pitnej vody medzi jednotlivými
oblas�ami mesta tak, �e i v prípade
väè�ieho výpadku niektorého z vod-
ných zdrojov je schopný dopravi�
vodu do hociktorého miesta v meste.
V�etci odberatelia pitnej vody, bez
oh¾adu na to, v ktorej mestskej èasti
�ijú, majú vodu v dostatoènom mno�-
stve a vo vyhovujúcej kvalite. Bratis-
lava je na tom na��astie s vodou lep-
�ie, ako mnohé iné mestá, obce èi re-
gióny Slovenska.

Napriek tomu najmä v centrálnej
mestskej èasti Bratislavy nás pri re-
kon�trukcii vodovodnej siete èaká
v najbli��ích rokoch ve¾a práce, pre-
to�e sie� je pomerne stará. O tom, �e
inak u�itoèný systém doká�e by� pre
mesto nebezpeèný, sme sa naposledy
presvedèili vlani v septembri pri po-
ruche vodovodného potrubia na du-
najskom nábre�í. Podobné starosti ma-
li minulý rok aj v Prahe a Budape�ti.
Mesto Bratislava bude prostredníc-
tvom Bratislavskej vodárenskej spo-
loènosti investova� nieko¾ko sto mi-
liónov korún do vodovodnej a kanali-
zaènej siete nielen priamo v Bratislave,
ale aj v ïal�ích mestách regiónu. Vodu
pova�ujem za strategický zdroj, s kto-
rým treba rozumne hospodári� a sú-
èasne ho starostlivo chráni�.

JUDr. Zdenko TREBU¼A

primátor mesta Ko�ice
Voda je �ivotodarná tekutina. Základ

�ivota. Veï aj samotné ¾udské telo z
podstatnej èasti tvorí práve voda. Vní-

mam ju ako jednu z najdôle�itej�ích
súèastí na�ej existencie a preto si ju aj
primerane vá�im. Mám rád �um vody,
èi u� je to horský potok uprostred
krásnych slovenských lesov, alebo
morské vlny v mojom ob¾úbenom
Chorvátsku. Nepohrdnem ani pohá-
rom dobrej studenej pramenistej vody,
ktorá doká�e osvie�i� najlep�ie zo
v�etkých nápojov. Ak by ste chceli
rebríèek vecí, bez ktorých si nedoká-
�em predstavi� �ivot, voda by urèite
bola na popredných miestach.

Ak sa na vodu pozriem ako primá-
tor druhého najväè�ieho slovenského
mesta, moje slová budú menej poetické,
ale urèite pragmatickej�ie. Takmer
�tvr�miliónové mesto by bolo bez vo-
dy stratené. Zásobovanie pitnou vo-
dou je pre ka�dého starostu èi pri-
mátora jednou z najdôle�itej�ích vecí,
ktoré musí zo svojho postu zabezpeèi�.
Zvlá�� v malých obciach, ktorým chýba
vodovod a kanalizácia. Pre mestské-
ho èloveka sú to be�né vymo�enosti
moderného �ivota, pre mnohé výcho-
doslovenské obce len zbo�né �elanie.

Na�e mesto sa spolu s ïal�ími mes-
tami a obcami východného Slovenska
chystá na vstup do Východoslovenskej
vodárenskej spoloènosti. Proces, ktorý
v niektorých èastiach Slovenska u�
prebehol, na nás e�te len èaká. �tátna
akciová spoloènos� by sa u� v tomto
roku mala transformova� a mesto Ko-
�ice by malo získa� okolo 19 percent
akcií. Je to pre nás ve¾mi dôle�itý mo-
ment, preto�e si uvedomujeme, aké je
dôle�ité ma� mo�nos� spolurozhodo-
va� o zásobovaní vodou.

Spolu s niektorými starostami a pri-
mátormi sme vytvorili zdru�enie, pre-
to�e sa chceme spoloène hlási� o svoje
práva pri zabezpeèovaní vody. Infra-
�truktúra východného Slovenska je ne-
vyhovujúca, zaostáva za ostatnými
èas�ami republiky. Potrebujeme hlá-
sa� spoloènú filozofiu. Máme ochotu
a vô¾u vstúpi� spoloène do Východo-
slovenskej vodárenskej spoloènosti.
Vedomí si princípu solidárnosti re�pek-
tujeme, �e nie v�etky segmenty exis-
tujúcej i budúcej vodárenskej spo-
loènosti sú ziskové, naopak, existujú
ve¾ké rozdiely medzi jednotlivými
závodmi. Záujem východosloven-
ského regiónu je v�ak rovnaký � za-
bezpeèi� pre v�etkých jeho obyva-
te¾ov prijate¾né podmienky pre �ivot,
nevytvára� rozdiely, na ktoré by do-
plácali len niektorí.

Ing. Ján KRÁLIK, CSc.,
primátor mesta Banská Bystrica

Pojem voda vnímam pozitívne, mám
ju rád.

Ak by som mal hovori� ako èlovek, s
vodou sa mi spájajú predstavy a spo-
mienky e�te z detstva. Zurèiace potô-
èiky v tráve, alebo z topiaceho sa snehu
na jar, alebo kvapky da�ïa, ktoré steka-
li po sklách okien a díval som sa na ne
zvnútra.

Aj na smäd je najlep�ia voda, v tomto
prípade èi u� obyèajná, alebo mine-
rálna. S vodou sa mi spája aj predstava
oddychu a relaxu, niekedy sa mi poda-
rí dokonca si ís� aj zapláva�. V tejto
súvislosti sa mi vybavuje dovolenka
pri mori, veï aj more je len voda. Zato
taká obrovská, �e èlovek pri nej pre-
hodnocuje svoju predstavu o sebe sa-
mom ako miere ve¾kosti v�etkých vecí.

Ak by som mal o vode hovori� zo
svojej pracovnej pozície primátora
mesta, je to u� zase o nieèom inom.
V tomto kontexte je pre mòa voda je-
den z najdôle�itej�ích parametrov exis-
tencie ná�ho mesta a to od základného
zásobovania pitnou vodou, cez sféru
problémov kanalizácie a èistièky od-
padových vôd, po veène stojace mláky
na niektorých úsekoch komunikácií,
alebo, ak chcete, v�etko s òou spojené
od faktúr za vodu a� po problém hro-
ziacich povodní.

Hovorí sa, �e voda je dobrý sluha,
ale zlý pán. Banskú Bystricu u� potrá-
pila ve¾ká povodeò, ale aj men�ie
záplavové stavy. Mnohé hodiny som
vo dne i v noci strávil s ¾uïmi priamo
na miestach, kde sa vylievali na�e po-
toky, alebo nebezpeène stúpala rieka.
Preto sa aj v mene mesta anga�ujem
v otázke vybudovania protipovod-
òového tunela pod horou Urpín, ktorý
by v be�nom èase slú�il ako výpomoc
pre dopravný systém mesta a v èase
nebezpeèenstva by dokázal odvies�
tisícroènú vodu. Je to nároèný projekt,
ktorému sa u� nieko¾ko rokov v na�om
meste venuje pozornos�.

Iná oblas� je rekon�trukcia kana-
lizácie a èistiarne odpadových vôd.
Banská Bystrica spolu s vodárenskou
spoloènos�ou získala finanèné pro-
striedky e�te z fondu ISPA vo vý�ke
45,5 milióna euro. 50 % z tejto sumy sa
pokrýva z prostriedkov ISPA, 25 % zo
�tátneho rozpoètu a 25 % z prostried-
kov príjemcu grantu � Stredosloven-
skej vodárenskej spoloènosti a.s., kto-

Názory
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VÚVH má nového riadite¾a

Minister �ivotného prostredia SR László Miklós poïakoval 1. februára Ing. Jurajovi Brtkovi, CSc.
za doteraj�ie riadenie VÚVH

a vo funkcii nového riadite¾a privítal Ing. Júliusa Héthar�iho, CSc.

Názory; Zaznamenali sme; Inzercia

rá na to pou�ije úverové zdroje.
Práce nad projektom sa zaèali e�te

v apríli roku 2000 a bol to vôbec jeden
z prvých projektov na Slovensku, kto-
rý sa uchádzal o prostriedky z ISPA.
V decembri 2003 projekt s názvom
�Banská Bystrica: Sústava na likvidá-
ciu odpadových vôd� vstúpil do svojej
realizaènej fázy. Od�tartovala sa tak
nová etapa vo výstavbe ekologických
stavieb, preto�e tento projekt je svojím
objemom najväè�í svojho druhu na
Slovensku. Vo Ve¾kej sieni Mestského
úradu v Banskej Bystrici sa pri tejto
príle�itosti stretli v�etci tí, ktorí boli
zainteresovaní do získavania prostried-
kov z fondu ISPA, urèených na rekon-
�trukciu kanalizaènej siete a èistièky
odpadových vôd v Banskej Bystrici,
medzi nimi minister �ivotného pro-
stredia SR László Miklós, zástupca
Európskej komisie a predstavite¾ ISPA
Carsten Rasmussen, zástupca delega-
túry Európskej únie v SR Hans van Os
a ïal�í hostia. Bola to pre na�e mesto
naozaj ve¾ká udalos�.

Cie¾om tohto ve¾kého projektu je
najmä zlep�enie �ivotného prostredia
v regióne Banská Bystrica, zabezpe-
èenie ochrany povrchových a podzem-
ných vôd, zvý�enie èistoty rieky Hron,
rekon�trukcia a roz�írenie èistiarne
odpadových vôd a rekon�trukcia a do-
budovanie kanalizaènej siete na území
mesta Banská Bystrica a pri¾ahlých
obcí Kynce¾ová, Nemce, Badín, Mala-
chov, Tajov a Selce. Súèasne by mal
projekt napomôc� aj ïal�iemu rozvoju
tohto regiónu, ochrane pred záplavami
najmä dolných èastí mesta,  a splneniu
podmienok smernice Európskej únie
o èistení mestských odpadových vôd.
Tieto ciele budú dosiahnuté rekon-
�trukciou súèasnej èistièky odpado-
vých vôd a rekon�trukciou a výstav-
bou kanalizaènej siete. Projekt úspe�-
ne postupuje, v súèasnej dobe je u�
urobená prvá etapa kanalizaèného
zberaèa, ale zatia¾ to ve¾mi nevidno,
preto�e väè�ina prác sa uskutoèòuje
v podzemí. V�etky práce by mali by�
ukonèené do 31.8.2007.

Urèite je jasné, �e pojem voda má pre
mòa � podobne ako pre mnohých ïal-
�ích � skutoène ve¾a podôb. Niektoré
sú príjemné, iné znamenajú najmä
starosti a kopu práce. Ale kvôli nej sa
na vodu nehnevám. Bodaj by v�etci
¾udia mali v�dy dostatok zdravej a
dobrej vody !

Zostavila: Tatiana �imková

PFT
Prostøedí a fluidní technika s.r.o.

Podbìlohorská 739
CZ 150 00  Praha 5
Tel./fax: (02) 57 21 55 81
Telefon. (02) 57 21 35 22
janovsky.pft@worldonline.cz
Dodavatel vystrojení
kanalizaèních objektù:
l regulace odtoku z odleh. komor
l èi�tìní de��ových zdr�í
l ochrana kanalizace pøed velkou

vodou

@®
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Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie SR

Ing. Ladislav KRECHÒÁK, Ing. Alena BUJNOVÁ

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd

odbery z tokov, ale najmä ve¾kokapacitné zdroje povrchovej vody
� vodárenské nádr�e.

Kategórie A, B, C1, C2 boli do roku 2000 definované v Zá-
sadách pre klasifikáciu zásob podzemných vôd vydaných na zá-
klade uzn. è. 159/1967. V roku 2000 bola schválená Ministerstvom
�ivotného prostredia SR vyhlá�ka è. 141, ktorou sa vykonáva
geologický zákon zo dòa 27.4.2000. Jej súèas�ou je aj príloha è. 3
o postupe a spôsobe výpoètu mno�stiev podzemnej vody (vráta-
ne geotermálnej vody), ktorá stanovuje zis�ovanie mno�stiev pod-
zemnej vody u� len v troch kategóriách � A, B, C, v závislosti od
podrobnosti ich overenia.

Podzemné zdroje vody a mno�stvá podzemných vôd na vo-
dárenské vyu�itie musia spåòa� viaceré kritériá a podmienky, naj-
mä v�ak vysokú objemovú a èasovú zabezpeèenos� (96 � 98 %),
kvalitatívne a hygienické garancie, technické mo�nosti exploatá-
cie, ekonomické kritériá a ochranu vodných zdrojov. Akceptova-
nie týchto prístupov limituje, resp. urèuje, do akej miery je mo�né
vyu�íva� zásoby podzemnej vody na pitné úèely.
• Rozptýlenos� výskytu vodárenských zdrojov vody na ve¾kých

plochách s nízkou výdatnos�ou znaène obmedzuje a� znemo�òuje
rozsiahlej�ie vyu�ívanie takýchto zdrojov vody. Vy�aduje si to
zriadi� ve¾ký poèet a rozsah rozdrobených pásiem hygienickej
ochrany a znevýhodòuje ekonomiku zachytávania týchto roz-
drobených zdrojov a ich prevádzkovanie.

• Doteraj�ie hodnotenie vyu�ite¾nosti zdrojov podzemnej vody vy-
chádza z princípu ich maximálne mo�nej �a�ite¾nosti. Zatia¾ nie
je akceptovaný dopad takejto exploatácie na za�a�enos� prí-
rodného prostredia. V rade území takáto exploatácia podzemných
vôd narú�a ekológiu, najmä v suchých obdobiach.

• Kvalitatívne parametre a hygienické po�iadavky na vyu�ívanie
zdrojov podzemných vôd na zásobovanie obyvate¾stva znaène
limitujú ich vyu�ite¾nos�. Z podrobného prehodnotenia jednot-
livých lokalít vyplynulo, �e je nevyhnutné niektoré súèasne
vyu�ívané zdroje podzemnej vody vyradi�.
Uplatnením týchto princípov pri hodnotení zdrojov podzemných

vôd a vyu�ite¾ných zásob bude potrebné v mnohých oblastiach
významne redukova� exploatáciu podzemných vôd s nasledovným
dopadom na vodohospodársku bilanciu.

S cie¾om zabezpeèi� ekologicky únosnú exploatáciu podzemných
vôd na uspokojovanie potrieb obyvate¾ov bola pri prameòoch
zní�ená minimálna výdatnos� a pri vrtoch doporuèená výdatnos�
o koeficient tzv. ekologického limitu, ktorý sa pohybuje vo väzbe
na geologické, hydrogeologické a hydrologické podmienky od 5 do
30 %.

Ïal�ími zdrojmi vody vyu�ívanými na zásobovanie obyvate¾stva
pitnou vodou sú:
• Priame odbery z tokov sú zo v�etkých zdrojov najzranite¾nej�ie a

vyu�ívajú sa najmä tam, kde nie je mo�né zabezpeèi� vhodnej�ie
zdroje na zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou. Ich nevýhodou
je rozkolísanos� vodných stavov a s tým súvisiaca zmena kvality,
ktorá sa zhor�uje najmä po výdatných da�ïoch, v období topenia
snehu, ale aj pri nízkych stavoch na tokoch. Èasto je problém
zabezpeèi� ochranné opatrenia v povodí vodného toku, èo spô-
sobuje najmä epidemiologické riziko. Po doporuèení hygienikov
sa postupne tieto zdroje vyraïujú. Nedostatok zdrojov podzemných
vôd a dobre vyvinutá rieèna sie� na území východoslovenského
regiónu viedli k znaènému vyu�ívaniu práve týchto zdrojov. V bu-
dúcnosti sa neodporúèa rie�i� zásobovanie pitnou vodou na báze
priamych odberov z útvarov povrchových vôd.

• Vodárenské nádr�e umo�òujú okrem iných vodohospodárskych

 Zásobovanie obyvate¾stva kvalitnou pitnou vodou, odvá-
dzanie a èistenie odpadových vôd sú základným predpokladom
pre kvalitu ¾udského �ivota a ochranu �ivotného prostredia.
Existencia vodohospodárskej infra�truktúry je súèasne pred-
pokladom ïal�ieho sociálneho i ekonomického rozvoja na
miestnej, regionálnej, �tátnej i globálnej úrovni.

Vypracovanie Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie SR vyplýva Ministerstvu �ivotného pro-
stredia SR zo zákona è. 442/2004 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2002
Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach.

Cie¾om plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kana-
lizácií je analyzova� podmienky na zabezpeèenie bezproblémového
zásobovania kvalitnou pitnou vodou, efektívneho èistenia odpa-
dových vôd bez negatívnych dopadov na �ivotné prostredie a rám-
covo stanovi� podmienky na jeho realizáciu. Poradie realizácie chý-
bajúcej vodohospodárskej infra�truktúry urèia krajské plány rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Rozvoj verejných vodovodov

Z hodnotenia súèasného stavu zásobovania obyvate¾stva pitnou
vodou z verejných vodovodov vyplýva, �e nie je dostaèujúci. Z cel-
kového poètu obyvate¾stva bolo k 1.1.2004 zásobovaných pitnou
vodou 84,3 %. Ak porovnáme zásobovanos� obyvate¾stva na Slo-
vensku s úrovòou zásobovania v �tátoch EÚ, musíme kon�tatova�,
�e za väè�inou �tátov zaostávame.

Z h¾adiska jednotlivých krajov je najpriaznivej�ia situácia v Bratis-
lavskom kraji, kde zásobovanos� obyvate¾ov dosahuje 95,5 %. Zá-
sobovanos� vy��iu ne� celoslovenský priemer vykazujú aj Tren-
èiansky kraj (88,7 %) a �ilinský kraj (88,6 %). Na úrovni priemeru
sú kraje Trnavský (84,9 %) a Nitriansky (84 %). Za celoslovenským
priemerom zaostávajú kraje Banskobystrický (83,6 %), Ko�ický
(79,2 %) a Pre�ovský so 76  % podielom obyvate¾ov zásobovaných
pitnou vodou z verejných vodovodov. Úroveò zásobovanosti v jed-
notlivých okresoch Slovenska je ve¾mi rozdielna, za celoslovenským
priemerom zaostáva spolu 39 okresov.

K 1.1.2004 bolo na Slovensku evidovaných 2886 sídiel, z nich
v 2169 bol vybudovaný aspoò v èasti sídla verejný vodovod, èo
predstavuje 75,2 %. Naopak nízky podiel obcí s verejným vodo-
vodom je vo východoslovenskom regióne (Ko�ický a Pre�ovský
kraj) a Banskobystrickom kraji, najmä v ju�ných okresoch, kde sa
pohybuje od 60 do 71 %.

Ve¾mi nepriaznivá situácia je aj v okresoch Rimavská Sobota,
Ve¾ký Krtí�, Poltár, Humenné, Sabinov, Pre�ov, Svidník, Vranov
nad Top¾ou s menej ne� 60 % podielom sídiel vybavených verejným
vodovodom.

Zásobovanie obyvate¾ov pitnou vodou z verejných vodovodov
zabezpeèuje v zmysle zákona o obecnom zriadení obec. Po trans-
formácii �tátnych podnikov vodární a kanalizácií obce túto èinnos�
zabezpeèujú v rozhodujúcej miere prostredníctvom vodárenských
spoloèností a sèasti samotné obce.

Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvòujúcich rozvoj verej-
ných vodovodov sú kvalitné vodné zdroje. Ich výdatnos�, kvalita a
lokalizácia sú rozhodujúcimi východiskovými podmienkami, ktoré
determinujú rozvoj verejných vodovodov. Na zásobovanie obyvate¾-
stva pitnou vodou sú v súlade so zákonom o vodách prednostne
urèené útvary podzemných vôd. V oblastiach s ich nedostatkom sa
vyu�ívajú na zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou jednak priame

Vodohospodárska politika
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úèelov odber kvalitnej surovej vody, ktorá sa po úprave na kvalitnú
pitnú vodu dodáva obyvate¾om �ijúcim v oblastiach s nedostatkom
podzemnej vody vhodnej na zásobovanie obyvate¾stva pitnou
vodou alebo tam, kde kvalita nevyhovuje ani po úprave na pitné
úèely, prípadne jej úprava by bola ekonomicky neprimerane
nároèná. V súèasnosti je na Slovensku vybudovaných 8 vodá-
renských nádr�í s celkovou kapacitou 4100  l.s�1. Vodárensky vy-
u�ite¾ná kapacita nádr�í je daná kapacitou úpravní vody na týchto
nádr�iach. V súèasnosti je to 2390 l.s�1.
Významný pokles spotreby vody vo verejných vodovodoch

zmieròuje tlak na budovanie nových zdrojov vody.

Stratégia rozvoja verejných vodovodov

Strategickým cie¾om rozvoja verejných vodovodov je zabez-
peèenie bezproblémového zásobovania obyvate¾ov SR nezávadnou
a kvalitnou pitnou vodou bez negatívnych dopadov na �ivotné
prostredie. Úloha �tátu v tejto oblasti spoèíva v zdokona¾ovaní
legislatívy, zlep�ovaní èinnosti �tátnej správy, v zabezpeèovaní
koncepènej èinnosti rozvoja vodovodov ako súèasti integrovaného
plánovania v oblastiach povodí.

Na naplnenie strategického cie¾a rozvoja verejných vodovodov
treba, aby vlastníci verejných vodovodov a �tát realizovali na-
sledovné koncepèné zámery.
�tát:
• zefektívni� výkon �tátnej správy a priebe�ne skvalitòova� príslu�-

né predpisy,
• vytvára� podmienky a nástroje na spoluúèas� �tátu pri finan-

covaní vodárenskej infra�truktúry,
• podporova� výskum v oblasti kvality vody, vèítane úpravy vôd,

zmeny kvality vody poèas prepravy vody a výskumu ekono-
mických súvislostí a efektívnosti zásobovania vodou.

Vlastníci:
• zabezpeèova� rozvoj vodohospodárskej infra�truktúry vodovodov

a ich kvalitnú prevádzku v súlade s po�iadavkami legislatívnych
predpisov EÚ,

• zni�ova� zaostávanie v zásobovaní obyvate¾ov pitnou vodou
z verejných vodovodov v tých okresoch, ktoré v súèasnosti nedo-
sahujú ani celoslovenskú úroveò, najmä vo východoslovenskom
regióne a ju�ných okresoch Banskobystrického kraja,

• zabezpeèova� a podporova� príslu�né finanèné zdroje na rozvoj
a údr�bu infra�truktúry vodovodov,

• zvy�ova� vyu�ívanie kapacít vybudovaných ve¾kozdrojov pit-
nej vody urýchlením výstavby prívodov vody a vodovodných
sietí v obciach v bilanènom dosahu týchto zdrojov,

• zabezpeèi� racionálne hospodárenie s vodou,
• zabezpeèi� dostatoèné vodné zdroje na pokrytie výh¾adových

potrieb vody.
Na zabezpeèenie týchto cie¾ov budú smerované podpory pro-

stredníctvom programovaného financovania.
Na financovanie strategických cie¾ov sa uva�uje s vyu�itím fi-

nanèných prostriedkov zo �tátnych zdrojov, zdrojov vlastníkov,
fondov EÚ, úverov a pod.

Priority výstavby vodovodov

Zvy�ova� podiel obyvate¾ov zásobovaných nezávadnou a kvalit-
nou pitnou vodou z verejných vodovodov, hlavne v tých okresoch,
ktoré v súèasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úroveò, a to:
• urýchlením dokonèenia rozostavaných vodovodov
• výstavbou nových vodovodov
• realizáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových

vodovodoch (kvalita a kvantita).
Z globálneho poh¾adu rámcovej bilancie potrieb vody, ktoré budú

zodpoveda� rozvoju verejných vodovodov a zdrojov vody vyu�í-
vaných na území Slovenska vyplýva, �e vybudované kapacity zdro-
jov budú pokrýva� v�etky potreby.

Toto tvrdenie v�ak nezodpovedá reálnemu stavu vo v�etkých vo-
dovodoch. Vzh¾adom na nerovnomerné rozlo�enie vodných zdrojov
na území Slovenska sú niektoré oblasti z h¾adiska zdrojov vody
prebytkové, iné oblasti zase vykazujú k roku 2015 deficit zdrojov.

Vysoko prebytkové je územie v pôsobnosti Bratislavskej vodá-
renskej spoloènosti, a. s., ako celok. Ale aj tu sa v rámci jednot-
livých vodovodov vyskytnú deficity, ktoré sa budú rie�i� dodávkou
vody z iných èastí systému s prebytkom vody.

Podobné závery platia aj pre oblas� v pôsobnosti Západo-
slovenskej vodárenskej spoloènosti,  a. s.  Kapacity vyu�í-
vaných zdrojov vody aj po zní�ení ich výdatnosti o ekologické
limity a vyradení nevyhovujúcich zdrojov budú pokrýva� výh¾adové
potreby vody do roku 2015. Bude v�ak potrebné pokraèova�
v budovaní prívodov z hlavných zdrojov, tak aby bola mo�ná dodáv-
ka kvalitnej pitnej vody do v�etkých deficitných vodovodov vo-
dárenskej sústavy v súlade s navrhovaným rozvojom vodovodov.
Na zabezpeèenie dostatku pitnej vody pre roz�irujúcu sa Zápa-
doslovenskú vodárenskú sústavu treba realizova� roz�írenie vodného
zdroja v Gabèíkove v lokalite A a vybudova� vodné zdroje v lokalite
B.

Po zní�ení kapacity vyu�ívaných zdrojov vody Trnavskej vodá-
renskej spoloènosti, a. s., o ekologické limity a nevyhovujúce
zdroje vody (cca 500 l.s�1), kapacita zdrojov nebude pokrýva�
výh¾adové potreby vody, k roku 2015 vznikne deficit cca 40 l.s�1.
Vzniknutý deficit navrhujeme rie�i� v súlade s koncepènými zámer-
mi prívodom vody z vodného zdroja �amorín.

Súèasné zdroje vody aj po zní�ení ich kapacity o ekologické limity
a vyradení zdroja vody budú v globálnom hodnotení pokrýva�
výh¾adové potreby vody na území pôsobnosti Vodární a kana-
lizácií mesta Komárna, a. s., Trenèianskej vodohospodárskej
spoloènosti, a. s., a Severoslovenskej vodárenskej spoloè-
nosti, a. s. Prípadné deficity vo vodovodoch bude mo�né rie�i�
dodávkou vody z iných systémov v rámci spoloènosti budovaním
prívodov vody, prípadne nových zdrojov.

Bilancia výh¾adových potrieb pitnej vody v spotrebiskách na úze-
mí pôsobnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoloènosti, a. s.,
voèi vyu�ívaným zdrojom vody po zní�ení ich výdatnosti o e-
kologické limity a nevyhovujúce zdroje vody poukazuje na urèitú
napätos�. Po roku 2015 doplni� kapacity zdrojov vody tak, aby bo-
lo súèasne zabezpeèené pokrytie potrieb vody v prípade havárie VZ
Tunel, ktorý je ohrozený �elezniènou prevádzkou v tuneli a vod-
ných zdrojov v oblasti Harmaneckej doliny, v oblasti Donovál, ktoré
ohrozuje cestná doprava.

Deficitné budú aj vodovody na území pôsobnosti Východo-
slovenskej vodárenskej spoloènosti, a. s.

Z bilancie spracovanej konkrétne len pre vodovody Výcho-
doslovenskej vodárenskej sústavy vyplýva, �e tieto budú v prípade
realizácie plánovaného rozvoja verejných vodovodov, nárastu zá-
sobovanosti a vyradenia nevyhovujúcich zdrojov vody u� po roku
2010 deficitné. Pod¾a harmonogramu vyraïovania nevyhovujúcich
zdrojov má by� do roku 2005 vyradených 13 zdrojov s kapacitou
570 l.s�1 a do roku 2015 ïal�ích 5 zdrojov s kapacitou 273 l.s�1.
Tým vznikne na rie�enom území v roku 2015 bilanèný deficit cca
520 l.s�1. Tento deficit sa navrhuje rie�i� v I. etape roz�írením
kapacity úpravne vody Stakèín na plnú kapacitu VN Starina.

Z posúdenia súèasnej kapacity vodných zdrojov vyu�ívaných na
hromadné zásobovanie pitnou vodou na území Podtatranskej
vodárenskej spoloènosti, a. s., predpokladaných výh¾adových po-
trieb pitnej vody vyplýva, �e tieto zdroje budú v globále pokrýva�
tieto potreby. Ve¾kú èas� kapacity vyu�ívaných zdrojov vody pred-
stavujú priame odbery z tokov, ktoré sú ve¾mi zranite¾né, a preto sa
neodporúèajú vyu�íva� v budúcnosti na zásobovanie obyvate¾ov
pitnou vodou. Ak by boli tieto zdroje vyradené, vznikol by vo
vodovodoch výrazný deficit, v roku 2015 by dosiahol viac ako
400 l.s_1.

Predpokladané náklady na realizáciu plánu rozvoja verejných
vodovodov

Návrh vychádza z potreby rie�i� tri základné úlohy:
ü výstavbu verejných vodovodov v obciach bez vodovodu,
ü dokonèi� výstavbu rozostavaných vodovodov,
ü realizova� opatrenia na odstránenie nedostatkov v problémových

vodovodoch.
V SR je v súèasnosti 717 obcí bez verejného vodovodu, najväè�í
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poèet ich je na území v pôsobnosti VVS,  a. s., - 356 a na území
v pôsobnosti StVS, a. s., � 144.

V 110 obciach je verejný vodovod rozostavaný, èasto u� dlho-
dobo.

Vzh¾adom na ve¾kú finanènú nároènos� výstavby prívodov vody
do obcí a obecných vodovodných sietí je snahou vodárenských
spoloèností získa� finanèné prostriedky z environmentálnych fondov
EÚ. V realizácii sú niektoré projekty ISPA, pripravujú a podávajú sa
projekty pre Kohézny fond a �trukturálne fondy.

V prípade realizácie v�etkých pripravovaných projektov v celom
rozsahu, ako aj ïal�ích plánovaných verejných vodovodov, zostane
po roku 2015 v SR cca 130 obcí bez verejného vodovodu, ich výstav-
ba sa bude realizova� v nasledujúcich rokoch. Ide najmä o obce do
200 obyvate¾ov.

Realizáciou navrhovaného rie�enia rozvoja verejných vodovo-
dov v SR sa do roku 2015 zvý�i poèet obyvate¾ov zásobovaných
z verejných vodovodov o cca 613  tis. obyvate¾ov, èím sa podiel
zásobovaných obyvate¾ov zvý�i zo súèasných 84,3 % na viac ne�
90 %.

Na zabezpeèenie navrhovaného rozvoja verejných vodovodov je
potrebné dobudova� prívody vody z existujúcich zdrojov vody do
spotrebísk, vodovodné siete v obciach, akumulaèné priestory na
zabezpeèenie plynulej dodávky pitnej vody a vodné zdroje. Na rea-
lizáciu týchto stavieb je potrebné zabezpeèi� aj dostatoèné finanèné
prostriedky.

Orientaèné náklady týchto stavieb sa odhadujú nasledovne:

Hlavné prívody vody   8  350 mil. Sk
Vodné zdroje   6 580 mil. Sk
Prívody vody + vodovodné siete v obciach 34   500 mil. Sk
Rekon�trukcie prívodov vody, vodovodných
sietí a zariadení   2  200 mil. Sk

Spolu 51 630 mil .  Sk

Zásobovanie obyvate¾stva kvalitnou pitnou vodou, odvádzanie a
èistenie odpadových vôd sú základným predpokladom pre kvalitu
¾udského �ivota a ochranu �ivotného prostredia. Existencia vodo-
hospodárskej infra�truktúry je súèasne predpokladom ïal�ieho
sociálneho i ekonomického rozvoja na miestnej, regionálnej, �tátnej
i globálnej úrovni. Vypracovanie Plánu rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie SR vyplýva Ministerstvu �i-
votného prostredia SR zo zákona è.442/2002 Z. z. o verejných vo-
dovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení záko-
na è.276/2002 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach a prílohy
k uzneseniu vlády SR è. 561/2004.

Cie¾om Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kana-
lizácií pre územie SR je analyzova� podmienky na zaistenie bez-
problémového zásobovania nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou
a efektívna likvidácia odpadových vôd bez negatívnych dopadov na
�ivotné prostredie.

Realizáciou Plánu rozvoja verejných vodovodov sa budú rie�i� tri

základné úlohy: výstavba verejných vodovodov v obciach bez vo-
dovodu, zvý�enie poètu obyvate¾ov zásobovaných z verejných vo-
dovodov a zabezpeèí sa bezproblémové zásobovanie obyvate¾ov
pitnou vodou bez negatívnych dopadov na �ivotné prostredie.

Naplnením cie¾ov Plánu rozvoja verejných kanalizácií sa dosiahne
zvý�ená ochrana a zlep�enie stavu prírodných zdrojov vôd, komplex-
né rie�enie vodohospodárskych záujmov, ako aj nárast poètu oby-
vate¾ov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu.

Z odborného odhadu finanèných prostriedkov potrebných na
realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kana-
lizácií vyplýva, �e do roku 2015 treba zabezpeèi� cca 132 mld. Sk
na výstavbu, prípadne roz�írenie vodohospodárskej infra�truktúry.

Predpokladané náklady budú pokryté z fondov EÚ, èas� by mala
by� pokrytá zo �tátneho rozpoètu a ostatné náklady by mali zabezpe-
èi� vodárenské spoloènosti z vlastných zdrojov, úvermi a pô�ièkami.

Rozvoj verejných kanalizácií

Zabezpeèenie zodpovedajúceho odvádzania a èistenia odpadových
vôd v aglomeráciách nad 2000 EO je stanovené po�iadavkami Smer-
nice 91/271/EHS a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala
plni� v rámci predvstupových rokovaní s EÚ,  ktoré sú jednoznaène
definované i v zákone è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskor�ích predpisov (vodný zákon).

Pre oblas� odvádzania a èistenia komunálnych odpadových vôd
majú zásadný význam ustanovenia zákona, v ktorých sa uvádza
nasledovné:

 V aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyva-
te¾ov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu a v aglome-
ráciách men�ích ne� 2 000 ekvivalentných obyvate¾ov, v ktorých
je vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného èistenia, sa
zabezpeèí vypú��anie komunálnych odpadových vôd do 31. decem-
bra 2015 a v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvate¾ov
do 31. decembra 2010 pod¾a Plánu rozvoja verejných vodovodov a
verejných kanalizácií. Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v
aglomeráciách, mo�no v súlade so zákonom o vodách odvádza� len
verejnou kanalizáciou. Tam, kde si výstavba verejnej kanalizácie
vy�aduje neprimerane vysoké náklady, alebo jej vybudovaním sa
nedosiahne výrazné zlep�enie �ivotného prostredia, mo�no pou�i�
iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd,
ktorými sa dosiahne rovnaká úroveò ochrany vôd ako pri odvádzaní
týchto vôd verejnou kanalizáciou.

Hlavným cie¾om Smernice 91/271/EHS týkajúcej sa nakladania
s komunálnymi odpadovými vodami je ochrana vodných ekosysté-
mov v európskom spoloèenstve pred �kodlivým úèinkom vypú��ania
neèistených alebo nedostatoène èistených komunálnych odpadových
vôd.

Porovnanie zásadných po�iadaviek európskej a slovenskej právnej
úpravy zahàòajúcej vynegociované podmienky a èasový harmo-
nogram týkajúce sa odvádzania a èistenia odpadových vôd z aglo-
merácií v SR je zhrnutý v nasledovnej tabu¾ke.

Termíny ustanovené pre èlenské �táty EÚ Smernicou 91/271/EHS

Kat.aglomerácie 0 �2 000 EO 2 000�10 000EO 10 000�15 000 EO 15 000�150 000 EO >150 000 EO

Citlivá Ak je vybudovaná sto- Zabezpeèi� odvádzanie Zabezpeèi� odvádzanie Zabezpeèi� odvádzanie Zabezpeèi� odvádzanie
oblas� ková sie� zabezpeèi� a sekundárne èistenie a  èistenie OV s od- a  èistenie OV s od- a èistenie OV s od-

primerané èistenie OV OV straòovaním nutrientov straòovaním nutrientov straòovaním nutrientov
T: do 31.12.2005 T: do 31.12.2005 T: do 31.12.1998 T: do 31.12.1998 T: do 31.12.1998

Vynegociované podmienky � premietnuté do právnej úpravy SR (zákon è. 364/2004 Z. z.)

0 �2 000 EO 2 000�10 000 EO 10 000 �100 000 EO >100 000 EO

SR � celé Ak je vybudovaná sto- Zabezpeèi� odvádzanie Zabezpeèi� odvádzanie a  èistenie OV Zabezpeèi� odvádzanie
územie citlivá ková sie� zabezpeèi� a sekundárne èistenie s odstraòovaním nutrientov a èistenie OV s od-
oblas� primerané èistenie OV OV straòovaním nutrientov

T: priebe�ne T: do 31.12.2015 T: do 31.12.2010 T: do 31.12.2010

Vodohospodárska politika



VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 3-4/2005 13

 Rozvoj verejných kanalizácií na Slovensku výrazne zaostáva za
stavom v zásobovaní obyvate¾stva pitnou vodou, a to cca o 28 % v
poète pripojených obyvate¾ov.

Ku koncu roku 2003 bol poèet obyvate¾ov v SR bývajúcich v do-
moch pripojených na verejnú kanalizáciu 3 005 878 (55,87 % z cel-
kového poètu obyvate¾ov), z èoho kanalizácie v správe vodáren-
ských spoloèností (VS) zabezpeèovali odvádzanie odpadových vôd
od 2 813 040 obyvate¾ov (93,6%) a kanalizácie v správe obecných
úradov (OÚ) od 192 838 obyvate¾ov (6,4%). Poèet obyvate¾ov býva-
júcich v domoch pripojených na kanalizáciu s ÈOV bol 2 716 667.

Verejná kanalizácia je vybudovaná alebo èiastoène vybudovaná
v 556 obciach, z èoho v správe vodárenských spoloèností sú kana-
lizácie v 303 obciach a v 253 obciach je kanalizácia v správe o-
becných úradov. Celkovo je v SR evidovaných 395 komunálnych
ÈOV, z ktorých 227 je v správe VS a 168 v správe OÚ. V roku 2003
bolo vypú��aných cez verejnú kanalizáciu do vodných tokov
443 704 tis. m3, z èoho spla�kové vody predstavovali 36,54 %,
priemyselné odpadové vody 23,23 %, zrá�kové odpadové vody
10,  10 % a cudzie (balastné) vody 30,13 %. Na komunálnych ÈOV
bolo v roku 2003 vyèistených 424 413 tis.m3 odpadových vôd z cel-
kového mno�stva 443 704 tis. m3 vypú��aných odpadových vôd.
V biologických ÈOV bolo èistených 409 167 tis. m3. Celková då�ka
kanalizaènej siete bola 7 006 km, z toho v správe VS 5 975 km
a v správe OÚ 1 031 km.

V oblasti èistenia odpadových vôd nastala revoluèná zmena
zavedením povinnosti odstraòovania nutrientov - dusíka a fosforu.
Stav v èistení odpadových vôd na ÈOV v správe vodárenských
spoloèností v SR v jednotlivých ve¾kostných kategóriách je uvede-
ný v tabu¾ke. U väè�ích ÈOV sú problémové práve ukazovatele du-
sík a fosfor. Zabezpeèenie zosúladenia reálnych mo�ností existujú-
cich ÈOV s kvalitatívnymi po�iadavkami platnej legislatívy si vy�adu-
je najèastej�ie úplnú rekon�trukciu, resp. vybudovanie nových ÈOV.

Hodnotenie ÈOV pod¾a Smernice 91/271/EEC v jednotlivých ve¾-
kostných kategóriách v roku 2003

Kapacita ÈOV Poèet      z toho Podiel ne Poèetnos� nedodr�ania
ÈOV vyho- nevyho- vyhovujú- jednotlivých limitov

cich ÈOV
v %

do 2 000 EO  88  49  39  44,3 % CHSK-18,BSK-38,
NL-23

2 000�10 000   60  45  15  25,0 % CHSK-2,BSK-15,NL-6
10 000�100 000   52  10  42  80,8 % CHSK-2,BSK-11,
EO NL-7,Nc

-31,P
c
-37

nad 100 000 EO  10   1   9  90,0% CHSK-1,BSK-3,
NL-1,N

c
-9,P

c
-8

spolu  210 105 105 50,0 % CHSK-23,BSK-67,
NL-37,N

c
-40,P

c
-45

Poznámka: Z celkového poètu 395 komunálnych ÈOV evido-
vaných na území SR bolo hodnotených len 210 ÈOV, o ktorých boli
k dispozícii potrebné údaje. Preva�ná väè�ina ÈOV, ktoré neboli za-
hrnuté do predmetnej analýzy, patria do ve¾kostnej kategórie pod
2 000 EO, prípadne do kategórie od 2 000 do 10 000 EO.

Plán rozvoja verejných kanalizácií SR vychádza zo súèasnej situá-
cie v stave odvádzania a èistenia komunálnych odpadových vôd na
území Slovenskej republiky a sleduje postupnos� naplnenia kon-
cepèných zámerov a strategických postupov.

S rozvojom a prehlbovaním environmentálneho povedomia sa v
celosvetovom meradle èoraz dôraznej�ie presadzuje princíp ochrany
a tvorby �ivotného prostredia, ktorý podlieha podmienkam trvalo
udr�ate¾ného rozvoja.

Rozvoj verejných kanalizácií je navrhovaný v súlade s vecnými
po�iadavkami smernice 91/271/EHS (transponovanými do zákona
è. 364/2004 Z. z. o vodách) vrátane èasového harmonogramu, s
cie¾om vytvori� podmienky pre zabezpeèenie dobrého stavu vôd do
roku 2015. Z ustanovení vodného zákona jednoznaène vyplýva na-
sledovné:
• zabezpeèi� zodpovedajúcu úroveò odvádzania a èistenia komunálnych

odpadových vôd s odstraòovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou
organického zneèistenia väè�ou ne� 10 000 EO v èasovom horizonte
do 31. 12. 2010 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

• zabezpeèi� zodpovedajúcu úroveò odvádzania a sekundárneho (bio-
logického) èistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s pro-
dukciou organického zneèistenia od 2 000 EO do 10 000 EO v èasovom

horizonte do 31. 12. 2015 v súlade s Plánom rozvoja verejných ka-
nalizácií,

• ak je v aglomeráciách s ve¾kos�ou pod 2 000 EO vybudovaná stoková
sie�, zabezpeèi� primeranú úroveò èistenia komunálnych alebo spla�-
kových odpadových vôd tak, aby bola zabezpeèená po�adovaná miera
ochrany recipienta; opatrenia budú realizované priebe�ne v súlade
s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

• zabezpeèi� realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu
od¾ahèovaní a odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém
recipienta,

• vylúèi� vypú��anie èistiarenského kalu a obsahu �úmp do povrchových
vôd a podzemných vôd,

• zabezpeèi�, aby do verejnej kanalizácie boli vypú��ané len tie
priemyselné odpadové vody s obsahom obzvlá�� �kodlivých látok,
ktoré nespôsobia:
u po�kodenie stokovej siete a èistiarne odpadových vôd a ohro-

zenie zdravia zamestnancov pri ich prevádzkovaní,
u ohrozenie prevádzky èistiarne odpadových vôd,  spracovania

kalu a jeho ïal�ieho vyu�itia alebo bezpeèného zne�kodnenia,
u prekroèenie limitných hodnôt zneèistenia urèených pre vypú�-

�anie odpadových vôd z verejnej kanalizácie a ohrozenie
kvalitatívnych cie¾ov.

 V rámci efektívneho odvádzania a èistenia odpadových vôd je
uplatòovaný systém kanalizaèných aglomerácií, ktorý vychádza
z ustanovení na�ej a európskej právnej úpravy.

 Pod aglomeráciou rozumieme územne ohranièenú oblas�, v ktorej
je osídlenie alebo hospodárska èinnos� nato¾ko rozvinutá, �e je
opodstatnené odvádza� z nich komunálne odpadové vody stokovou
sie�ou (pod¾a smernice 91/271/EHS) do èistiarne odpadových vôd,
alebo na miesto ich spracovania a vypú��ania.

 Vzh¾adom na geograficko � demografický charakter územia
Slovenska je opodstatnené spájanie viacerých administratívnych obcí
do aglomerácie so spoloènou èistiaròou odpadových vôd, èím sa
zabezpeèí vy��ia prevádzková stabilita ÈOV a kvalita vyèistenej
vody.

Pri spracovávaní plánov rozvoja verejných kanalizácií boli zo-
h¾adòované, resp. posúdené nasledovné princípy a kritériá pre
jednotlivé aglomerácie:
� ni��ie investièné náklady na výstavbu stokového prepojenia

(privádzaèa) medzi obcami v porovnaní s výstavbou ÈOV pre danú
obec,

� zabezpeèenie spoloèného odkanalizovania pre viac obcí pri ni��ích
celkových nákladoch,

� zvý�enie miery ochrany významných zdrojov pitnej vody (po-
vrchových aj podzemných), minerálnych a lieèivých vôd pred
mo�nos�ou ich kontaminácie, a to odvedením odpadových vôd
do väè�ej, spo¾ahlivo prevádzkovanej ÈOV v ni��ie polo�enej
oblasti a ich vypú��aním  do vhodnej�ieho (spravidla vodna-
tej�ieho) úseku recipienta,

� vhodnos� hydrologických alebo hydrogeologických podmienok
pre vypú��anie vyèistených vôd,

� v rozhodujúcej miere uplatòovanie systému gravitaèného odvá-
dzania odpadových vôd,

� re�pektovanie ukonèených a rozostavaných diel i v prípadoch,
keï ich lokalizácia nie je najvhodnej�ia,

� vo vybraných nevyhnutných prípadoch (malá kapacita zariadenia
nevhodná pre roz�írenie, rie�enie nevhodné pre rekon�trukciu)
pripustenie radikálnej zmeny doteraj�ieho nakladania s odpadovými
vodami,

� pripájanie priemyslu na komunálne ÈOV (individuálny prístup).

Priority výstavby kanalizácií

Ekologicko-technické kritériá, pod¾a ktorých je mo�né vy-
tvára� prioritizáciu resp. naliehavos� výstavby kanalizácií,
sú charakterizované nasledovne:
• ve¾kos� zdroja zneèistenia (aglomerácie) - urèujúcim pre rozvoj

verejných kanalizácií sú èasové horizonty splnenia po�iadaviek
Smernice 91/271/EHS (transponované do národnej legislatívy)
vo vz�ahu k ve¾kostným kategóriám aglomerácií,

• dosiahnutie po�adovanej miery èistenia odpadových vôd - potreba
dosiahnu� odstránenie nutrientov N a P. Rovnaký stupeò nalie-
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havosti je priznávaný kanalizaèným systémom, kde nie je zabez-
peèené èistenie odpadových vôd a aglomeráciám, ktoré nemajú
kanalizáciu a je v nich treba zabezpeèi� èistenie odpadových vôd
aj s odstraòovaním nutrientov alebo s nitrifikáciou. Najni��í stupeò
naliehavosti v rámci tohto kritéria predstavujú kanalizácie, kto-
rých parametre spåòajú výh¾adové po�iadavky, alebo dosiahnutie
po�adovanej úrovne èistenia odpadových vôd je podmienené re-
latívne nízkymi investiènými nárokmi,

• podiel odkanalizovaného obyvate¾stva v aglomerácii � dôraz je
kladený na rozvoj existujúcich kanalizaèných systémov s relatívne
slabo odkanalizovaným obyvate¾stvom (20 - 60 % odkanali-
zovaných obyvate¾ov). Naopak, aglomerácie  s vysokým podielom
odkanalizovania obyvate¾ov pova�ujeme za bezproblémové,

• situovanie aglomerácie � aglomerácie, ktoré sa nachádzajú v
oblastiach so zvý�eným eutrofizaèným potenciálom, v CHVO
alebo ktoré mô�u ovplyvni� vodárenské toky nad odberným pro-
filom pre hromadné zásobovanie obyvate¾stva, zdroje pitných
vôd v alúviách riek a aglomerácie ovplyvòujúce ostatné povrchové
toky.

Ciele rozvoja verejných kanalizácií

Rozvoj verejných kanalizácií z èasového h¾adiska je rozdelený a
formulovaný nasledovne.

Ciele do roku 2010
 zabezpeèi�:

� vyhovujúce odvádzanie a primerané èistenie komunálnych
odpadových vôd vo v�etkých aglomeráciách nad 100 000 EO,

� vyhovujúce odvádzanie a primerané èistenie komunálnych
odpadových vôd vo v�etkých aglomeráciách od 10 000 do
100 000 EO,

� rekon�trukcie a roz�írenie stokových sietí v aglomeráciách nad
10 000 EO,

� rekon�trukcie ÈOV v aglomeráciách s produkciou zneèistenia od
10 000 EO, prioritne v oblastiach so zhor�enou kvalitou vôd
v recipientoch v skupine �nutrienty�,

� dobudovanie rozostavaných stavieb v aglomeráciách nad 2 000
EO situovaných v CHVO a v povodí vodárenských tokov nad
odberným profilom,

� prípravu pre rekon�trukcie, výstavbu ÈOV a roz�írenie stokovej
siete v aglomeráciách s produkciou zneèistenia nad 2 000 EO (v
oblastiach so zvý�eným eutrofizaèným potenciálom a potrebou
zvý�enej ochrany biotopu),

To najlep�ie z Envirofilmu

� rie�i� odvádzanie vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách nad
100 000 EO v súlade s po�iadavkami právnej úpravy.

Ciele do roku 2015
zabezpeèi�:
� do roku 2015 vyhovujúce odvádzanie a primerané èistenie od-

padových vôd zo v�etkých aglomerácií nad 2 000 EO,
� priebe�ne v aglomeráciách pod 2000 EO, kde je vybudovaná

stoková sie�, primerané èistenie odpadových vôd,
� rie�enie odvádzania vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách

v súlade s po�iadavkami právnej úpravy,
� technicky, organizaène a ekonomicky pripravi� rie�enie èistenia

odpadových vôd pre èo najvy��í poèet aglomerácií pod 2 000 EO.
Do roku 2010 treba zabezpeèi� po�adované odvádzanie a èiste-

nie odpadových vôd z minimálne 93 aglomerácií, èo predstavuje
vyrie�enie odkanalizovania v 542 obciach SR s celkovým poètom
3 304 256 obyvate¾ov. Priemerná aglomerácia v tejto ve¾kostnej
kategórii má cca 35 530 obyvate¾ov.

Do roku 2015 je následne treba vyrie�i� odvádzanie a èistenie
odpadových vôd v ïal�ích 277 aglomeráciách, ktoré zahàòajú 527
obcí SR s 1 002 065 obyvate¾mi a to vo ve¾kostnej kategórii od
2 001 do 10 000 EO.

Z odborného odhadu finanèných prostriedkov potrebných na rea-
lizáciu stavieb v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií a v
súlade so záväzkami, ktoré sa SR zaviazala splni� v rámci rokovaní
o vstupe na�ej krajiny do EÚ vyplýva, �e do roku 2015 treba za-
bezpeèi� cca 52 mld. Sk, z ktorých cca 35 mld. Sk treba
zabezpeèi� u� do roku 2010. To znamená, �e do oblasti odvádzania
a èistenia odpadových vôd je treba investova� roène do roku 2010
cca 6 mld. Sk a následne do roku 2015 cca 3,5 mld. Sk roène.

Mo�né finanèné zdroje sú:
l fondy EÚ
l �tátny rozpoèet
l vlastné zdroje
l úvery a pô�ièky

Napåòaním cie¾ov plánu rozvoja verejných kanalizácií sa dosiahne
predov�etkým zvý�ená ochrana a zlep�enie stavu prírodných zdrojov
vôd, vodných ekosystémov, komplexné rie�enie ekologických a
vodohospodárskych záujmov, ako aj zdravia ¾udí v dôsledku rozvoja
obecnej infra�truktúry (nárastu poètu obyvate¾ov bývajúcich v do-
moch pripojených na verejnú kanalizáciu), èo bude ma� následne
pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj regiónov a celej spoloènosti.

Plán rozvoja verejných kanalizácií je otvorený dokument vyjad-
rujúci smerovanie rozvoja v tejto oblasti pre najbli��ie obdobie. Jeho
èasová realizácia je závislá od mo�ností zabezpeèenia potrebných
finanèných prostriedkov.

Ku koncu roka 2004 pripravila Slovenská vodohospodárska
spoloènos� spolu so Slovenskou agentúrou �ivotného prostre-
dia sériu besied spojených s premietaním filmov z filmového
festivalu Envirofilm 2004. Vzh¾adom na preva�ujúcu vodo-
hospodársku komunitu sme vybrali dve snímky, ktoré sa bez-
prostredne dotýkajú problematiky vodného hospodárstva a vi-
deosnímku od P. Barabá�a venovanú Vysokým Tatrám.

Prvým premietaným filmom bol ví�azný festivalový film
Myslenie vody od èeského re�iséra Tomá�a �krdlanta. Ide o
kontraverzný film, síce plný poézie, ale aj nekritického skep-
ticizmu voèi vodohospodárskym aktivitám. Vo filme vystu-
pujú so svojimi preva�ne kritickými názormi síce konkrétne
osoby, ale bez udania profesie. Film sme dali do programu
preto, �e bol ví�azný na Envirofilme a zároveò si odniesol ce-
nu aj z festivalu v Èeskom Krumlove, a tie� preto, aby sme
vodohospodársku komunitu oboznámili s poh¾adom z �druhej
strany�. Skepsa, ktorá sa voèi vodohospodárskym zásahom
v Èechách prejavovala a prejavuje po povodni v roku 2002, je
vcelku pochopite¾ná. Problém zaèína vtedy, keï tieto názory
nekriticky hodnotia vzniknutú situáciu.

Druhým premietaným filmom je nemecký film Povodeò,
ktorý na èiastkovom modeli rieky Rýn skúma mo�ný vplyv
¾udských zásahov na vznik povodòových situácii. Samozrejme
my�lienka da� vode väè�í priestor, ktorý sme jej zobrali, je
pekná a v zásade aj správna. Netreba v�ak zabúda�, �e nièivé
povodne boli aj v minulosti, dávno predtým, ne� zasiahol
èlovek do koryta riek. Samozrejme, v�ade kde je to mo�né, je
potrebné toky revitalizova�, predov�etkým v�ak pre ich ne-
nahradite¾nú úlohu v prirodzenom prírodnom prostredí.

Besedy spojené s premietaním uvedených filmov sa zatia¾
uskutoènili v SVP, �.p. Banská �tiavnica, Banská Bystrica,
Ko�ice, Pie��any, Poprad, Malacky a pre ïal�ie organizácie
a záujemcov. Význam týchto akcii vidíme v tom, �e úèastníci
sa jednak oboznámia s inými názormi a zároveò je tu mo�nos�
o problematike si priate¾sky pohovori�. Nezanedbate¾ný je
aj kultúrno-spoloèenský význam. Akcia pokraèuje ïalej. V�a-
de tam, kde o premietanie odborných filmov majú záujem,
radi prídeme.

JL - SVHS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Legislatíva

Novela zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona

è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach v znení
neskor�ích predpisov a vykonávacie predpisy k zákonu

 Ing. Lýdia Bekerová
 hlavný radca odboru �tátnej vodnej správy Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky

Zákon è. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. a
regulácii v sie�ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov bol schválený Národnou
radou Slovenskej republiky dòa 19. júna 2002. Z dôvodu
legisvakancie nadobudol úèinnos� 1. novembra 2002.

Oblas� prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií
bola do novembra 2002 upravená v rade vykonávacích právnych predpisov
- napr. vo vyhlá�ke Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slo-
venskej socialistickej republiky è. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách z 27.decembra 1978 a vyhlá�ke MLVH SSR
è. 15/1989 Zb., ktorá menila a dopåòala vyhlá�ku è. 154/1978 Zb. a tak-
tie� v mnohých normách STN. Predmetné prevádzkovanie bolo konci-
pované do hospodárskej �truktúry a vlastníckych vz�ahov, ktoré platili
do roku 1989, a bola menej zvýraznená environmentálna koncepcia vy-
u�ívania a ochrany vodných zdrojov a prírodného prostredia.

Právna reglementácia vodohospodárskych pomerov v poslednom ob-
dobí podliehala výrazným zmenám aj z dôvodu ako prístupového procesu,
tak i samotného vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Základ-
ná rámcová úprava prevádzkovania verejných vodovodov a verejných
kanalizácií je obsiahnutá v samostatnom zákone a v novom zákone
o vodách è. 364/2004 Z.z...

Návrh zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách bol
vypracovaný vodohospodárskou sekciou e�te v rezorte pôdohospodárstva
za odbornej spolupráce pracovníkov Výskumného ústavu vodného hospo-
dárstva a Vodárenských akciových spoloèností.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ïalej len �zákon�) je v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky, vychádza z doteraz platných právnych predpi-
sov, zachováva potrebnú právnu kontinuitu a vytvára celkom nové práv-
ne ponímanie prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kana-
lizácií vo verejnom záujme. Nahrádza taktie� doteraz platnú právnu ú-
pravu tejto oblasti, upravovanú najmä podzákonnými právnymi predpismi,
a zabezpeèuje èiastoènú zluèite¾nos� práva Slovenskej republiky s pred-
pismi Európskeho spoloèenstva. Úplný súlad s právom Európskej únie sa
mal dosiahnu� ku dòu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Zákon upravuje najmä práva, povinnosti a vz�ahy medzi vlastníkmi
verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, prevádzkovate¾mi
týchto zariadení, odberate¾mi pitnej vody a producentmi odpadových
vôd. Cie¾om zákona è. 442/2002 Z.z. je komplexné vymedzenie vz�ahov
týkajúcich sa zriaïovania, rozvoja, prevádzky verejných vodovodov a
verejných kanalizácií tak, aby bolo zaistené bezpeèné zásobovanie oby-
vate¾stva a iných odberate¾ov pitnou vodou a odvádzanie komunálnych
odpadových vôd a súèasné uspokojovanie v�etkých opodstatnených po-
trieb spoloènosti na vyu�ívanie vôd. Zákon reguluje taktie� pôsob-
nos� orgánov �tátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných
kanalizácií.

Prvotným a podstatným dôvodom predlo�enia návrhu novely zákona
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je odstránenie rozporu
podmienky trvalého pobytu pre �iadate¾a o udelenie osvedèenia o od-
bornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo ve-
rejných kanalizácií. Toto ustanovenie predstavuje praktickú i právnu
preká�ku pre realizáciu slobody pohybu slu�ieb pod¾a èl.12 Zmluvy o
zalo�ení Európskeho spoloèenstva v amsterdamskom znení. Táto zmlu-
va zakazuje akúko¾vek diskrimináciu na základe �tátnej príslu�nosti.
Nako¾ko u� nadobudla platnos� zmluva o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii, je potrebné rie�i� toto problematické miesto zákona
jeho novelizáciou. Tento prístup ïalej vy�aduje aj doplnenie príslu�ných
ustanovení zákona o mechanizmus preukazovania a uznávania odbornej
kvalifikácie (dosiahnuté vzdelanie a prax v príslu�nom odbore) obèanov
èlenských �tátov Európskej únie pre výkon regulovaného povolania
prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Na základe vykonaných analýz od úèinnosti zákona boli v návrhu
novely zákona upresnené ustanovenia súvisiace s u� transponovanými
smernicami Európskej únie. Súèasne boli vyu�ité i skúsenosti z vy�e
dvojroènej aplikácie zákona o verejných vodovodoch a verejných ka-
nalizáciách v praxi. Novo navrhnuté alebo pozmeòujúce úpravy sú za-
merané na vyrie�enie vzniknutých nejasností a rôznych výkladov niek-
torých ustanovení. S týmto cie¾om boli upravené a doplnené niektoré
definièné pojmy zákona a najmä vykonané jednoznaèné rozdelenie sú-
èastí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na strane jednej a vo-
dovodnej prípojky a kanalizaènej prípojky na strane druhej. Predklada-
ný návrh novely zákona má ïalej ambíciu upresni� a jednoznaènej�ie
vymedzi� povinnosti vlastníka, prevádzkovate¾a a posilni� ochranu
spotrebite¾a.

Ïal�ím okruhom rie�enej problematiky je zosúladenie termínov vyplý-
vajúcich zo zabezpeèenia odborného zástupcu a �ivnostenského opráv-
nenia pre výkon prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
a z toho vyplývajúcej zodpovednosti za odbornú stránku výkonu re-
gulovaného povolania pred zákonom. Tieto zmeny sa navrhujú na zákla-
de poznatkov z fungovania novovytvoreného mechanizmu pre osved-
èovanie odbornej spôsobilosti pod¾a po�iadaviek zákona a na základe
vyhlá�ky Ministerstva pôdohospodárstva SR è. 124/2003 Z. z, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie ve-
rejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Jednou z tém a dos� podstatnou, ktorú rie�i návrh novely zákona, sú
zmeny v kompetenciách. Týka sa to konkrétne predov�etkým presunu
niektorých kompetencií z ministerstva na krajské úrady �ivotného pro-
stredia alebo obvodné úrady �ivotného prostredia. Dôvodom na presun
kompetencií je platná zásada dvojstupòového konania s devolutívnym
úèinkom. Tento úèinok nie je mo�ný, ak rozhodnutie vydal v prvom
stupni ústredný orgán �tátnej vodnej správy, kde konèí vertikálna línia.
V takomto prípade nie je mo�né, v prípade potreby, pou�itie riadneho
opravného prostriedku. Úlohou ministerstva je predov�etkým riadi� vý-
kon �tátnej vodnej správy vykonávanej krajskými a obvodnými úradmi
�ivotného prostredia na úseku verejných vodovodov a verejných ka-
nalizácií. Vydávanie rozhodnutí o pásmach ochrany verejných vodovo-
dov a verejných kanalizácií nad priemer 500 mm presúva ministerstvo
na krajské a obvodné úrady �ivotného prostredia. Taktie� ukladanie
pokút budú vykonáva� len obvodné úrady �P. Ministerstvo u� nebude
schva¾ova� prevádzkové poriadky verejných vodovodov, ktorých priemer
potrubia je nad 600 mm, ale v�etky prevádzkové poriadky verejných
vodovodov a verejných kanalizácií budú schva¾ované vlatníkom týchto
zariadení.

Predmetom ïal�ích zmien ustanovení sú aktualizácie poznámok pod
èiarou k odkazom z dôvodu zru�enia zákona (napr. è. 184/2002 Z.z.),
zavedenie legislatívnej skratky, vypustenie ustanovenia z dôvodu jeho
duplicity, odstránenie textovej chyby, upresnenia pojmu, zosúladenie
termínov, atï.

Ïal�ia úprava ustanovenia súvisí so zmenou kompetencií medzi Mi-
nisterstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom
�ivotného prostredia Slovenskej republiky. Kompetencie v oblasti ve-
rejných vodovodov a verejných kanalizácií pre�li na Ministerstvo �i-
votného prostredia zákonom è. 139/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopå-
òa zákon è. 575/2001 Z.z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii
ústrednej �tátnej správy v znení neskor�ích predpisov.

Bol vypustený i najni��í vek odborného zástupcu ustanovený záko-
nom na 21 rokov.

Dopåòa sa aj ustanovenie o urèenie miesta zverejnenia po�iadaviek na
kontrolu kvality a metodík pre stanovovanie jednotlivých ukazovate¾ov
vo vode, urèených Národným referenèným laboratóriom pre oblas� vôd
na Slovensku, a to na verejne dostupné miesto - vestník ministerstva,
ktorý je vystavený na stránke ministerstva.

Splnenie po�iadavky na vzdelanie (pre osvedèenie na prevádzkovanie
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie) bude mo�né preukazo-
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va� aj rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo o uznaní odbornej
kvalifikácie v prípade obèana èlenského �tátu EÚ a krajiny patriacej do
európskeho hospodárskeho priestoru vydaným pod¾a § 15 ods. 2 a 3
zákona è. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení
zákona è. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskor�ích
predpisov. Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
je toti� regulovaným povolaním a pod¾a § 1 ods. 3 zákona è. 477/2002
Z.z. majú obèania èlenských �tátov, ktorým príslu�ný orgán Slovenskej
republiky uznal odbornú kvalifikáciu pod¾a tohto zákona na výkon re-
gulovaných povolaní v Slovenskej republike rovnaké právo ako obèania,
ktorí získali príslu�nú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.

Ustanoveniami sa predl�uje lehota pre vlastníkov verejného vodovo-
du na vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu a pre
vlastníka verejnej kanalizácie na vypracovanie prevádzkových poriadkov
verejnej kanalizácie pod¾a tohto zákona do 31. decembra 2005 (v zmys-
le ustanovení vyhlá�ky è. 55/2004 Z.z.). Táto lehota sa vz�ahuje aj na
zosúladenie doteraz platných prevádzkových poriadkov verejných vo-
dovodov a prevádzkových poriadkov verejných kanalizácií, ktoré neboli
aktualizované v súlade s týmto zákonom a vyhlá�kou.

Taktie� sa predl�uje lehota pre uzatváranie písomnej zmluvy o dodáv-
ke vody s odberate¾mi alebo zmluvy o odvádzaní odpadových vôd s pro-
ducentmi - pre v�etky tri povinnosti do 31.decembra 2005.

Ustanovuje sa aj termín pre v�etkých prevádzkovate¾ovi verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie pre dodanie zoznamu odborných
zástupcov ministerstvu do 31.mája 2005.

Zavádza sa mo�nos� pre vlastníkov verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie zabezpeèi� prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie III. kategórie odborne spôsobilou osobou, ktorá zatia¾ nespåòa
po�iadavky na vzdelanie pod¾a tohto zákona, len za podmienky, ak od-
borne spôsobilá osoba zosúladí po�iadavky na vzdelanie pod¾a tohto zá-
kona, do 31.decembra 2009. Táto úprava vyplynula z dôvodu existencie
problémov vlastníkov verejných vodovodov (zásobujúcich do 2 500
obyvate¾ov) alebo verejných kanalizácií (s menej ako 2 000 ekvivalent-
nými obyvate¾mi) zabezpeèi� túto po�iadavku na vzdelanie. Ostatné
podmienky na udelenie osvedèenia o odbornej spôsobilosti musia by�
splnené [§ 6 ods. 6 písm. a) a� e)].

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, eu-
rópskymi smernicami a zmluvami Európskej únie a Európskeho spo-
loèenstva.

Nepredpokladá sa ekonomický dopad navrhovanej právnej úpravy na
�tátny rozpoèet.

Predmetný návrh novely nemá negatívny vplyv na obyvate¾stvo,
hospodárenie podnikate¾skej sféry - dáva predpoklady na mo�nos�
uplatnenia sa väè�ieho okruhu osôb v prevádzkovaní verejných vo-
dovodov alebo verejných kanalizácií.

Navrhovaná novela zákona nemá negatívny vplyv na �ivotné
prostredie.

Návrh novely zákona bol zaradený v Pláne legislatívnych úloh vlády
SR na rok 2004, koncom roka bol prerokovaný a schválený vo vláde SR,
pre�iel prvým èítaním v Národnej rade SR a koncom februára 2005 je
zaradený na prerokovanie vo výboroch NR SR.

Navrhuje sa úèinnos� predmetnej novely zákona od 1. apríla 2005.
V roku 2003 a 2004 boli schválené nasledovné vykonávacie predpisy

k zákonu è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sie�ových odvetviach v znení neskor�ích predpisov:
• Vyhlá�ka MP SR è. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a
verejných kanalizácií (úèinnos� od 1. apríla 2003)

• Vyhlá�ka M�P SR è. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o meraní mno�stva vody dodanej verejným vodovodom a mno�stva
vypú��aných vôd, o spôsobe výpoètu mno�stva vypú��aných odpa-
dových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných èíslach spotreby
vody (úèinnos� od 1. októbra 2003)

• Vyhlá�ka M�P SR è. 55/2004, ktorou sa ustanovujú nále�itosti pre-
vádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
(úèinnos� od 15. februára 2004)

• Vyhlá�ka M�P SR è. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a
poèetnos� odberu vzoriek a po�iadavky na rozsah a vykonávanie roz-
borov odpadových vôd (úèinnos� od 1. apríla 2004)

• Vyhlá�ka M�P SR è. 636/2004 Z. z. o po�iadavkách na kvalitu
surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.
(úèinnos� od 1. decembra 2004).

Voding Hranice spol. s r.o.
Zlínská vodárenská, a.s.

poøadatelé 9. roèníku mezinárodní konference
VODA ZLÍN 2005

oznamují �iroké vodohospodáøské verejnosti
konání této konference

ve dnech 7. � 8. dubna 2005

Zájemci o aktivní úèast (pøedná�ející) � kontaktujte
Ing. Pavla Adlera, CSc.

(tel. + 420 602 746 829)

Bezpeènos� rieènych hrádzí
a hrádzí plavebných kanálov

Ing. Vladimír HOLÈÍK

Vodohospodárska výstavba, �.p., Bratislava

Francúzsky priehradný výbor FrCOLD usporiadal v dòoch 25. � 26.
novembra 2004 v Orléans konferenciu o bezpeènosti protipovodòových
hrádzí a hrádzí na plavebných kanáloch. FrCOLD po�iadal Slovenský
priehradný výbor o vypracovanie príspevku o takýchto hrádzach na
Dunaji. Príspevok Ing. Holèíka, Ing. Kasanu a Ing. Rusinu bol prípravným
výborom konferencie akceptovaný a aj prednesený.

Na konferencii v Orléans bolo asi 170 úèastníkov, �pecialistov na pro-
tipovodòovú ochranu èi u� pracujúcich v projekcii, vo výskume, v pre-
vádzke alebo aj z dodávate¾ských firiem. Zaujímavos�ou bola úèas� mno-
hých �tudentov, ale po celý èas konferencie aj zástupcov masmédií. Ge-
nerálni referenti predstavili spolu 39 príspevkov, ktoré boli rozdelené do
skupín pod¾a obsahu:
� vlastníctvo hrádzí, pozemkov,
� legislatíva,
� havárie, typológia, stroje, skúsenosti,
� metódy dozoru a doh¾adu, diagnostické metódy,
� hrádze na plavebných alebo derivaèných kanáloch,
� opravy a údr�ba hrádzí.

Niektoré príspevky boli vybrané k priamej prezentácii, èo bol aj prípad
príspevku zo Slovenska, av�ak v power-pointovej skrátenej verzii. Autori
sa venovali generálnemu predstaveniu úseku Dunaja medzi rkm 1708
a 1880, histórii výstavby hrádzí na tomto úseku, hydrologickým údajom,
Sústave vodných diel G-N a príslu�ným hrádzam, monitoringu hrádzí
na úseku, TBD, sufóznym javom, odstraòovaniu �kôd po povodniach.
Otázky z auditória sa týkali správy tokov na Slovensku, organizácie pro-
tipovodòovej slu�by, platnej legislatívy, technicko-bezpeènostného do-
h¾adu, sporu o SVD G-N a podobne. Súèas�ou konferencie bola aj exkurzia
na vybrané úseky hrádzí na Loire. Hrádze tu tie� majú svoju dlhú histó-
riu. Úèastníci mali mo�nos� vidie� rekon�trukciu pri mesteèku Jargeau,
kde je hrádza vtesnaná medzi tok a staré opevnenie mesta, ïalej hrádzu
pri hydraulicky ve¾mi nepríjemnom meandri na konkávnej strane pri
Sandillon a koneène novú hrádzu vymedzujúcu suchý polder pri Jargeau.

Vo viacerých príspevkoch si francúzski autori s�a�ovali, �e prístup
na pozemky pri¾ahlé k hrádzam je v zásade zlý, preto�e sú v súkrom-
ných rukách. To sa týka aj tokov, kde sa správca toku musí doprosova�
o vstup (a niekedy neúspe�ne) majite¾a pozemku, èasto siahajúceho a�
po brehovú èiaru, èi dokonca a� po nízku hladinu.

Konferencia zaujala viacerými, pre na�inca nezvyklými skutoènos�ami.
Na konci konferencie bolo v sále práve to¾ko úèastníkov ako na zaèiatku
(a to sa týkalo aj vysokých predstavite¾ov ministerstiev). Celú organizáciu
konferencie mali na starosti dvaja, opakujem dvaja, ¾udia a pritom bola
nanajvý� úspe�ná. Nikto nemohol zaregistrova� akéko¾vek nedostatky.
Aj za to, aj za pozvanie Slovenského priehradného výboru patrí vïa-
ka generálnemu sekretárovi FrCOLD pánovi Patrickovi Bonnetovi a pani
Jolie z Electricité de France.

Zborník predná�ok je k dispozícii na Vodohospodárskej výstavbe, �.p.
u Ing. Holèíka a tie� na VÚVH v kni�nici.
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K implementácii Akèného programu trvalo
udr�ate¾nej ochrany pred povodòami v povodí Dunaja

Ing. Martin Baèík, PhD., Slovenský vodohospodársky podnik, �. p., Od�tepný závod Bratislava
RNDr. Gabriela BABIAKOVÁ, CSc., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Ing. Ján Kadubec, Ministerstvo �ivotného prostredia SR

Popri Dunajskej deklarácii �Povodie Dunaja � rieka v srdci Európy�
je �Akèný program trvalo udr�ate¾nej ochrany pred povodòami v povodí
Dunaja� jedným z najdôle�itej�ích dokumentov prijatých na 7. pravidelnej
konferencii ministrov zodpovedných za vodné hospodárstvo v �tátoch
v povodí Dunaja. Konferencia sa konala vo Viedni v dòoch 13. a
14. decembra 2004. Akèný program sa týmto aktom stal záväzný pre
v�etky signatárske krajiny Dohovoru o spolupráci na ochrane a trvalo
udr�ate¾nom vyu�ívaní Dunaja. Dokument za Slovenskú republiku pod-
písal v zastúpení ministra �ivotného prostredia Lászlóa Miklósa �tátny
tajomník Peter Stanko. Pod¾a èasového harmonogramu má by� Akèný
program implementovaný do praxe najneskôr do konca roku 2009. Od
napredovania jeho realizácie sa bude v ïal�ích rokoch odvíja� aj mo�nos�
èerpania finanèných prostriedkov z fondov Európskej únie na zdokona-
¾ovanie protipovodòových ochranných systémov.

Dôvody na vypracovanie medzinárodného programu
Príèinami povodní sú neovládate¾né prirodzené procesy, ktorých vý-

skytu nemo�no predchádza� a ani zabráni�. Katastrofálne povodne v
ostatných rokoch si vy�iadali mnoho ¾udských obetí a spôsobili obrovské
materiálne �kody. V Európe mali obzvlá�� nièivý priebeh povodne na Rýne
v rokoch 1993 a 1995, v povodiach Moravy a Odry v roku 1997, na
Tise v rokoch 1998 a 2001, v povodiach Labe a Dunaja v roku 2002.
Následne v jednotlivých povodòami postihnutých �tátoch prijali celý
rad programov na prevenciu a zmiernenie �kôd (v Slovenskej republike
schválila vláda uznesením è. 31/2000 19. januára 2000 Program pro-
tipovodòovej ochrany SR do roku 2010).

Povodne sú hydrologický jav, ktorý nepozná �tátne hranice. Praktické
skúsenosti z priebehu nedávnych povodní dokázali, �e lokálne opatrenia
realizované len v èastiach povodí, na územiach obmedzených obecnými,
okresnými, krajskými, èi �tátnymi hranicami, nepriná�ajú oèakávané
úèinky. Preto úsilie na zdokonalenie protipovodòovej ochrany zákonite
nadobúda èoraz �ir�í medzinárodný rozmer, ktorý vychádza z prirodze-
ných hraníc povodí ve¾kých európskych riek. Cie¾om je zvý�enie efektív-
nosti ochrany vzájomnou koordináciou protipovodòových programov,
od zlep�enia na bilaterálnej úrovni medzi susediacimi �tátmi a� po úèinné
opatrenia v celých povodiach európskych tokov. K ochrane pred po-
vodòami je nevyhnutné pristupova� ako k súèasti integrovaného ma-
na�mentu prirodzených procesov a antropogénnych èinností v povodiach
riek.

Príklady z povodí Rýna, Tisy a Labe
Na konferencii ministrov príslu�ných rezortov porýnskych �tátov,

konanej v Arles po mimoriadnych povodniach v povodí Rýna v roku
1995, schválili Medzinárodnej komisii na ochranu Rýna (IKSR) mandát
na vypracovanie akèného plánu, ktorého cie¾om bolo komplexné rie�enie
ochrany pred povodòami aj s oh¾adom na ekologické otázky. Pod ko-
ordináciou IKSR bola v období od februára do decembra 1995 vypracovaná
základná stratégia Rýnskeho akèného plánu ochrany pred povodòami
(The Action Plan on Flood Defence for the Rhine River). Práce na sa-
motnom Akènom pláne prebiehali od januára 1997 do marca 1998.
Plán schválili v tom istom roku na konferencii ministrov v Rotterdame
a v roku 2001 prijali v �trasburgu program Rýn 2020, ktorý predstavuje
integrovaný ekologický a vodohospodársky plán Novej rýnskej kon-
vencie. Hlavným cie¾om Rýnskeho akèného plánu ochrany pred povod-
òami je redukcia �kôd spôsobovaných povodòami, s re�pektovaním zá-
sad ochrany prírody a krajiny. Dominantné ciele Akèného plánu sú:
- Redukcia povodòových strát: v období 1998 � 2000 nemali �kody

spôsobované povodòami narasta�, do konca roku 2005 majú klesnú�
o 10 % a do roku 2020 o 25 %.

- Zní�enie vodných stavov pri povodniach: na strednom a na dolnom
úseku rieky o 30 cm do konca roku 2005 a do roku 2020 a� o 70 cm.

- Zvý�enie povedomia z hrozby povodní: do roku 2000 mali by� zo-
stavené mapy 50 % území ohrozovaných povodòami a v závere roku
2005 mapy celého ohrozovaného územia v povodí rieky.

- Zdokonalenie hydrologického predpovedného systému: na základe
medzinárodnej spolupráce skvalitni� výpovednú hodnotu krátkodobého
predpovedného systému povodní predå�ením predstihu predpovede o
50 % do roku 2000 a o 100 % do konca decembra 2005.
Na splnenie vytýèených cie¾ov obsahuje Rýnsky akèný plán celý rad

konkrétnych opatrení. Napríklad, na zní�enie vodných stavov poèas
povodní sa predpokladá reaktivácia prirodzených záplavových oblastí a
vytváranie nových retenèných priestorov efektívnymi hydrotechnickými
opatreniami. Realizácia navrhnutých opatrení si vy�aduje náklady vo
vý�ke 2,410  mld. �. Opatrenia navrhnuté v ïal�ej fáze rozpracovania
plánu by mali zní�i� povodòové hladiny od 60 do 80 cm. Samostatná
skupina opatrení smeruje k zvý�eniu spo¾ahlivosti existujúcich ochran-
ných systémov. Na údr�bu, rekon�trukciu a zosilnenie protipovodòo-
vých ochranných hrádzí, z ktorých mnohé sú u� star�ie ne� 100 rokov,
sa v Akènom pláne predpokladá vynalo�enie èiastky 1,418 mld. �. Na
preventívne opatrenia v oblasti územného plánovania (zostavenie máp
rizikových území a zmeny vo vyu�ívaní krajiny) je vyèlenených 60 mil. �.

Súèas�ou opatrení bolo vypracovanie novej alternatívy Atlasu Rýna.
Jeho úèelom je kon�trukcia máp regiónov, ktoré sú potenciálne ohrozené
povodòami a následne s nimi oboznámi� obyvate¾ov v príslu�nej èasti
povodia rieky. Atlas Rýna poskytuje komplexný preh¾ad o rieke Rýn,
znázoròuje význam nadregionálnej protipovodòovej ochrany a vytvára
základòu pre zostavovanie detailnej�ích lokálnych máp. Mapy v Atlase
Rýna zobrazujú mo�nosti rozsahu záplav území (håbka vody je odstup-
òovaná v �tyroch intervaloch: 0 � 0,5  m; 0,5 � 2 m; 2 � 4 m a viac
ne� 4 m) a ich vyu�ívanie, vrátane hodnoty povodòami ohrozeného
majetku. Jeho celková cena sa na územiach v povodí rieky, potenciálne
ohrozených povodòami, odhaduje na 165 mld. �, z toho v hornej èasti
povodia (�vajèiarsko, Nemecko) 38 mil. �, pozdå� horného Rýna
(Nemecko, Francúzsko) 12 mld. �, v oblasti strednej èasti rieky (Ne-
mecko) 1,7 mld. �, pozdå� dolného úseku toku (Nemecko, Holandsko)
20 mld. � a v delte Rýna (Holandsko) 131 mld. �.

Na zdokonalenie predpovedného povodòového systému, ktorý by
mal umo�ni� objektívne hodnotenie hroziaceho nebezpeèenstva, a v
prípade potreby úèinnú realizáciu povodòových zabezpeèovacích a zá-
chranných prác, je pod¾a Rýnskeho akèného plánu potrebných 12 mil. �.
Hlavnou úlohou je dosiahnutie zvý�enia predstihu meteorologických a
hydrologických predpovedí aplikáciou nových matematických postupov
a zdokonalením spolupráce príslu�ných národných in�titúcií. Základným
predpokladom je kvalitný monitoring. Zrekon�truovaný systém bude
poskytova� predpovede nástupu a priebehu povodòových vån s èasovým
predstihom 24 hodín v hornej èasti toku, 36 hodín v strednej èasti, 48
hodín v dolnej èasti a v úseku nad deltou Rýna 72 hodín. Implementácia
Akèného plánu protipovodòovej ochrany v povodí Rýna si vy�aduje in-
terdisciplinárny prístup a stálu úzku spoluprácu s vedeckovýskumnou
základòou.

V Slovenskej republike u� sú skúsenosti z práce na medzinárodnom
komplexnom pláne ochrany pred povodòami, ktorý zahàòal celé povodie
Tisy (Flood Defence Plan Tisza River Basin � Tisa fórum). Expertná
skupina syntetizovaním dosiahnutých výsledkov zostavila koncepciu
ochrany pred povodòami v povodí rieky, ktorá je v porovnaní so súèasným
stavom postavená na vytvorení väè�ieho priestoru pre akumulovanie
vody poèas maximálnych hydrologických extrémov:
� zmiernením priebehu povodní budovaním nádr�í, poldrov a ochranných

hrádzí;
� rekon�trukciou miestnych ochranných stavieb pri sídlach a pri po¾-

nohospodársky vyu�ívaných územiach;
� otvorením existujúcich ochranných hrádzí na vhodných miestach s

cie¾om umo�ni� rozliatie vody na územia, kde u� nespôsobí �kody;
� ochranou biodiverzity podporou prirodzeného vývoja mokradí.

Po nièivej povodni v auguste roku 2002 bol pod¾a vzoru Rýnskeho
akèného plánu vypracovaný podobný èesko�nemecký dokument pre
povodie Labe, ktorý schválila v októbri 2003 Medzinárodná komisia na
ochranu Labe (MKOL). Prínosom uvedených dokumentov a plánov je
komplexný prístup zalo�ený na organickom spojení ochrany pred po-
vodòami s ochranou prírody a s racionálnou podporou vývoja ekosys-
témov v povodí. V dokumentoch dominujú základné ciele: bezpeènos�
obyvate¾ov a redukovanie mo�ností vzniku majetkových �kôd.

ICPDR a ochrana pred povodòami
Úloha Medzinárodnej komisie na ochranu Dunaja (ICPDR) vyplýva

z Dohovoru o spolupráci na ochrane a trvalo udr�ate¾nom vyu�ívaní
Dunaja (Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable

Dokumenty
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Use of the Danube River = Danube River Protection Convention), ktorý
bol podpísaný v Sofii v roku 1994. Dohovor nadobudol úèinnos� v roku
1998 a v súèasnosti má 13 signatárov (Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Èeská republika, Chorvátsko, Maïarsko, Moldavsko, Nemecko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Èierna Hora a Ukrajina). Z
textu Dohovoru sú odvodené povinnosti ICPDR riadi� jeho implementáciu
a prispieva� k úèinnej spolupráci podunajských krajín pri vyu�ívaní celé-
ho regiónu povodia rieky. Po ratifikácii Dohovoru, postupne v rokoch
1998 a 1999, zaèali pôsobi� v rámci ICPDR tieto expertné skupiny:
� Legal and Strategic Issues (S EG): skupina �ad�hoc� na právne a

strategické otázky;
� River Basin Management (RBM EG): integrovaný mana�ment povodia,

implementácia Rámcovej smernice Európskej únie o vode (EU Direc-
tive 2000/60/EC � EU Water Framework Directive);

� Ecology (ECO EG): chránené územia a mokrade;
� Emissions (EMIS EG): emisie z lokálnych a difúznych zdrojov;
� Monitoring, Laboratory and Information Management (MLIM EG):

medzinárodná monitorovacia sie�, ako aj zabezpeèovanie odbornej a
kvalitatívnej úrovne laboratórií;

� Accident Prevention and Control (APC EG): havarijné zneèistenie,
odstraòovanie následkov a prevencia.
Po povodni v auguste 2002 (pod¾a dosiahnutého prietoku v stanici

Devín � Bratislava 3. najväè�ia od zavedenia regulárnych záznamov)
vytvorili na 5. pravidelnej konferencii ministri úèastníckych �tátov Do-
hovoru o ochrane Dunaja, ktorí riadia rezorty vodného hospodárstva,
pre ICPDR mandát na vypracovanie programu trvalo udr�ate¾nej ochrany
pred povodòami v celom povodí rieky. Pri poskytnutí mandátu ICPDR
vychádzali zo skúseností s implementáciou Rýnskeho akèného plánu
ochrany pred povodòami a z efektívnej spolupráce �tátov na protipo-
vodòovej ochrane v povodí Tisy (Tisa fórum). ICPDR následne zostavila
Expertnú skupinu pre protipovodòovú ochranu (Flood Protection Ex-
pert Group � FP EG), ktorej èlenovia boli delegovaní úèastníckymi �tátmi
(expertná skupina má v súèasnosti 24 stálych èlenov, ktorí zastupujú
v�etky podunajské �táty). Okrem delegovaných zástupcov jednotlivých
krajín sú èlenmi expertnej skupiny zástupcovia Európskej únie, Sekre-
tariátu ICPDR a Spoloèného výskumného centra EÚ (JRC EU v Ispre,
Taliansko). Na pracovných zasadaniach FP EG ICPDR sa okrem èlenov
expertnej skupiny, prizvaných �pecialistov a pracovníkov z odborných
organizácií pôsobiacich v signatárskych podunajských �tátoch a v rámci
�truktúr Európskej únie, zúèastòujú ako pozorovatelia aj zástupcovia
mimovládnych organizácií � Dunajské environmentálne fórum (DEF),
DAPHNE, atï.

Ustanovujúce zasadanie FP EG ICPDR sa uskutoènilo v Budape�ti v
marci 2003. Do vypracovania definitívneho znenia Akèného programu
trvalo udr�ate¾nej ochrany pred povodòami v povodí Dunaja v ok-
tóbri 2004 mala expertná skupina pä� zasadaní (dve v Budape�ti, po
jednom v Bratislave, v Brne a v Záhrebe). Z h¾adiska vytvorenia koneè-
nej podoby dokumentu boli rozhodujúce pracovné zasadania vo februári
2004 v Záhrebe (definitívna dohoda o �truktúre programu) a nasledujú-

ce stretnutie v júli 2004 v Bratislave (zostavenie základov textu Akèné-
ho programu). Toto sa uskutoènilo za reprezentatívnej úèasti predstavi-
te¾ov Sekretariátu ICPDR, Sekcie vôd M�P SR a Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku. Bratislavské stretnutie zorganizovala Divízia hydro-
logická slu�ba SHMÚ s podporou SVP, �. p., Banská �tiavnica, Sekcie vôd
M�P SR a VÚVH Bratislava.

Cie¾om práce expertnej skupiny bolo vytvori� komplexný program,
ktorý sa bude da� realizova� v ka�dom podunajskom �táte. Na to bola
potrebná bezvýhradná zhoda o v�etkých èastiach dokumentu. V urèitých
bodoch je prijatý Akèný program výsledkom kompromisov, lebo v povodí
Dunaja sú �táty s rozdielnymi ekonomickými a technickými mo�nos�ami,
legislatívou a aj reálnou vodohospodárskou praxou. Z tohto aspektu je
vypracovanie Akèného programu v relatívne krátkom èase (v priebehu
necelých 20 mesiacov) úspechom v�etkých zúèastnených �tátov, Sekre-
tariátu ICPDR a zástupcov Európskej únie. Najmä preto, �e dokument
prijatý na konferencii ministrov vo Viedni v decembri 2004, je reali-
zovate¾ným východiskom zvý�enia úrovne ochrany pred povodòami v
celom povodí Dunaja.

Èo obsahuje Akèný program
V úvode Akèného programu trvalo udr�ate¾nej ochrany pred po-

vodòami v povodí Dunaja je preh¾ad v�eobecných hydrologických a kli-
matických charakteristík povodia Dunaja a jeho priamych prítokov,
ktoré majú plochu povodia väè�iu ne� 4 000 km2. V kapitole �V�eobecné
úvahy, základné princípy a prístupy� sa Akèný program v prvom rade
odvoláva na Konvenciu o ochrane a vyu�ívaní vodných zdrojov pre-
sahujúcich hranice a medzinárodných jazier � Smernica o trvalo udr-
�ate¾nej ochrane pred povodòami � ktorú vydala OSN, a na dokumenty
EÚ o prevencii, ochrane a zmieròovaní úèinkov povodní a o mana�mente
povodòových rizík. Akèný program odporúèa tieto princípy rie�enia
ochrany pred povodòami:
� Implementova� novú filozofiu v otázkach protipovodòovej ochrany

� preorientova� sa z pasívnej ochrany pred povodòami na komplexný
mana�ment povodòových rizík.

� V povodiach tokov uplatòova� zásady Smernice Európskej únie
o vode (EU Directive 2000/60/EC - EU Water Framework Directive).

� Pri ohrození ve¾kými vodami zosúladi� aktivity na v�etkých riadiacich
úrovniach, poèínajúc koordinovanými èinnos�ami vlád, èo znamená
predov�etkým zosúladenie stratégií územného plánovania s mana�-
mentom rizík.

� Redukova� územia ohrozené povodòami zväè�ením prirodzenej re-
tencie najmä v horných èastiach povodí a vyu�íva� �truktúrovanú
hydrotechnickú protipovodòovú ochranu (ochranné hrádze, vodohos-
podárske nádr�e, úpravy tokov, poldre).

� Akceptova� princípy humánnej solidarity na v�etkých úrovniach (od
jednotlivcov, susedov a obcí, cez regióny, �táty, Európsku úniu a� po
celú Európu).
V Akènom programe sú pre celé povodie Dunaja vytýèené �tyri ciele,

ktoré FP EG ICPDR postupne rozpracuje na ïal�ích pravidelných za-
sadaniach:
1. Zdokonalenie predpovedných systémov a prostriedkov vèasného va-

rovania, úèelové prepojenie národných a regionálnych prognostických
systémov.

2. Príprava a koordinácia prác pri tvorbe akèných plánov èiastkových
povodí Dunaja.

3. Výmena odborných poznatkov a skúseností na rôznych úrovniach.
4. Odporúèania na spoloèný postup pri urèovaní rozsahu území ohro-

zovaných povodòami a pri hodnotení rizika vzniku záplav.
Na úrovni èiastkových povodí Dunaja sú v Akènom programe stano-

vené hlavné ciele:
1. Redukcia pravdepodobnosti vzniku �kodlivých úèinkov povodní v

ka�dom èiastkovom povodí realizáciou dlhodobo úèinných proti-
povodòových opatrení, predov�etkým zvy�ovaním prirodzenej reten-
cie krajiny a racionálnymi �trukturálnymi opatreniami.

2. Zdokonalenie predpovedných systémov ohrozenia povodòami a vèas-
ného varovania na regionálnej a lokálnej úrovni.

3. Zvý�enie akèných mo�ností - zlep�enie technického vybavenia a
úrovne pripravenosti organizácií zodpovedných za protipovodòovú
ochranu (akcieschopnos� pri povodòových zabezpeèovacích a záchran-
ných prácach).

4. Zostavenie kvalitných máp oblastí ohrozených záplavami.
5. Harmonizácia návrhových kritérií a bezpeènostných pravidiel na

hranièných úsekoch tokov.
6. Prevencia a zní�enie mo�ností zneèistenia vody poèas povodní.

Akèný program obsahuje odporúèania a preh¾ady postupov potrebných
na zostavovanie akèných plánov ochrany pred povodòami v èiastkových
povodiach Dunaja. Rozhodnutia o �truktúre a o implementácii akèných
plánov èiastkových povodí zostávajú v právomoci orgánov zodpo-

Dokumenty

Podiel jednotlivých �tátov a ich obyvate¾ov na celkovom povodí rieky Dunaj

�tát*) Plocha �tátu Percento Percento Poèet Percento
v povodí plochy po- plochy �tátu obyvate¾ov  obyvate¾ov
Dunaja vodia rieky v povodí v povodí v povodí

  [km2]    [%] [%] [106]   [%]

Albánsko 126 < 0.1 0.01        < 0.01 < 0.01
Bosna a Her-
cegovina    36 636  4.6 74.9 2.9  3.58
Bulharsko    47 413  5.9 43.0 3.5  4.32
Èeská

republika    21 688  2.9 27.5 2.8  3.46
Chorvátsko    34 965  4.4 62.5 3.1  3.83
Macedónsko 109 < 0.1  0.2      < 0.01 < 0.01
Maïarsko    93 030 11.6 100.0       10.1 12.47
Moldavsko    12 834  1.6 35.6 1.1  1.36
Nemecko    56 184  7.0 16.8 9.4 11.60
Po¾sko 430 < 0.1  0.1 0.04  0.05
Rakúsko   80  423 10.0 96.1 7.7  9.51
Rumunsko 232  193 29.0 97.4       21.7 26.79
Slovensko   47  084  5.9 96.0 5.2  6.42
Slovinsko   16  422  2.0 81.0 1.7  2.10
Srbsko a 
Èierna Hora   88  635 11.1 90.0 9.0 11.11
�vajèiarsko     1  809  0.2  4.3 0.02  0.02
Taliansko 565 < 0.1  0.2 0.02  0.02
Ukrajina   30  520  3.8  5.4 2.7  3.33
Spolu  801 463**) 100  �       81.00 100

*) Signatármi Dohovoru o spolupráci na ochrane a trvalo udr�ate¾nom vyu�ívaní
Dunaja nie sú Albánsko, Macedónsko, Po¾sko, �vajèiarsko a Taliansko

**) Roof Report ICPDR, 2004
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vedných za ochranu pred povodòami v jednotlivých podunajských �tá-
toch. Postupové kroky pri implementácii Akèného programu sa budú
realizova� v súlade s ich platnou legislatívou, s bilaterálnymi a multila-
terálnymi medzi�tátnymi zmluvami a dohodami.

Finanèné zdroje na implementáciu Akèného programu majú poskytnú�
najmä �tátne rozpoèty a národné zdroje krajín, ktoré sú úèastníkmi do-
hovoru o ochrane Dunaja.

U� v období prvých starovekých �tátnych útvarov garantoval �tát
bezpeènos� svojich obèanov nielen pred vojskami nepriate¾ov a domácimi
kriminálnikmi, ale aj pred rozliènými rozmarmi prírody. V Mezopotámii
a Egypte boli vybudované dômyselné zavla�ovacie sústavy (dopady sucha)
a protipovodòové ochranné systémy. V súèasnosti sa v niektorých post-
socialistických krajinách prejavuje paradox. Tieto �táty vynakladajú ne-
malé prostriedky na obranu proti vojenským a teroristickým útokom, aj
proti násilnej kriminalite (menej u� proti ekonomickej). Ochrana �ivotov
obèanov, ich zdravia a majetku pred povodòami sa v�ak takmer syste-
maticky dostáva do pozadia. Vo viacerých �tátoch EÚ sa èas� zdrojov na
protipovodòovú ochranu vytvára vhodným zainteresovaním majite¾ov
nehnute¾ností pri tokoch. V�eobecný trend je, �e do tvorby zdrojov sa
zapájajú aj pois�ovacie spoloènosti. Ïal�ím zdrojom, s vyu�ívaním kto-
rého u� máme skúsenosti aj v Slovenskej republike, sú pô�ièky od me-
dzinárodných finanèných in�titúcií.

Relevantné projekty zamerané na rie�enie otázok ochrany pred po-
vodòami a na implementáciu ich výsledkov mo�no financova� aj zo
zdrojov zahrnutých v programoch a fondoch Európskej únie, ako sú Eu-
rópsky regionálny rozvojový fond, INTERREG IIIB, CADSES, SAPARD,
LIFE, PHARE a TACIS. Väè�ina z týchto fondov EÚ sa bude da� vyu�íva�
len do konca roku 2006 a dovtedy budú revidované pravidlá na ich pou-
�ívanie. Európska komisia u� vypracovala návrh pravidiel pou�ívania
Európskeho regionálneho rozvojového fondu na roky 2007 a� 2013
[COM(2004) 495] a odporúèala zjednodu�enie financovania externej
pomoci [COM(2004) 626]. Zatia¾ v�ak nebolo prijaté �iadne relevant-
né rozhodnutie o budúcnosti spomínaných fondov. Sekretariát ICPDR
bude preto priebe�ne poskytova� informácie o novinkách v nástrojoch
financovania a o podmienkach ich pou�ívania na konkrétne projekty.

Otázky implementácie Akèného programu v Slovenskej republike
Implementácia Akèného programu v jednotlivých signatárskych �tá-

toch predpokladá vypracovanie akèných plánov ochrany pred povodòami
v èiastkových povodiach Dunaja, ktoré le�ia na ich území. V podmien-
kach Slovenskej republiky si to vy�iada koordinovaný prístup a aj me-
dzinárodnú spoluprácu, prièom e�te pred rozbehnutím samotných prác
treba vyrie�i� nieko¾ko otázok, ktoré si vy�adujú odbornú diskusiu.

Územný rozsah Akèných plánov èiastkových povodí Dunaja
Pod¾a § 11 Zákona è. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) sú oblas�ami po-

vodia v medzinárodnom povodí Dunaja:
a) oblas� povodia Dunaja, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím

Moravy a èiastkovým povodím Dunaja,
b) oblas� povodia Váhu, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím Váhu

a èiastkovým povodím Nitry,
c) oblas� povodia Hrona, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím Hrona,

èiastkovým povodím Ip¾a a èiastkovým povodím Slanej,
d) oblas� povodia Bodrogu, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím

Bodrogu,
e) oblas� povodia Hornádu, ktorá je vymedzená èiastkovým povodím

Hornádu a èiastkovým povodím Bodvy.
Akèný program ICPDR vymedzuje územný rozsah protipovodòových

plánov èiastkových povodí samotnou riekou Dunaj a jeho priamymi prí-
tokmi s plochami povodí väè�ími ne� 4 000 km2. V kapitole 2.3 programu
sú èiastkové povodia Dunaja le�iace na území Slovenskej republiky vy-
medzené ako:
a) stredný Dunaj (v dokumente: the Pannonian Central Danube) � úsek

rieky od predhoria Álp po ústie Tisy (èiastkové povodie le�í na ú-
zemiach Rakúska, Slovenska, Maïarska, Srbska a Èiernej Hory a Chor-
vátska),

b) Morava (povodie na území Èeskej republiky, Rakúska a Slovenska),
c) prítoky zo Slovenska (Váh, Hron a Ipe¾ s povodím na území Slovenska

a Maïarska),
d) Tisa, prièom Bodrog, Bodva, Hornád a Slaná sú v Akènom programe

Dunaja zahrnuté do èiastkového povodia strednej Tisy (v dokumente:
the Middle Tisza in Hungary).
Zámer Akèného programu (dosiahnu� posun od defenzívnych opatrení

smerom k mana�mentu riadenia rizík a k stratégii vyu�itia prirodzenej
retencie krajiny spolu so �trukturálnymi opatreniami) si zrejme vy�iada
zahrnú� do jednotlivých akèných plánov celé prirodzené èiastkové hyd-
rologické povodia. V plánoch sa nebudeme môc� obmedzi� iba na územia
pri hlavných tokoch. Napríklad, v akènom pláne Váhu bude nevyhnut-
né rie�i� aj povodia Belej, Kysuce, Nitry, Oravy, Rajèianky, Revúcej,

Turca, atï. Zákon è. 364/2004 Z. z. v § 12 definuje vodné plánovanie v
èiastkových povodiach a v oblastiach povodí ako systematickú
koncepènú èinnos� vykonávanú aj na úèely ochrany pred �kodlivými
úèinkami vôd. Pod¾a § 13 je plán mana�mentu povodia základným
nástrojom na do-siahnutie cie¾ov vodného plánovania, lebo ustanovuje
programy opatrení na ich dosiahnutie, vrátane finanèného zabezpeèenia.
Tým, �e sa plán mana�mentu povodia musí povinne vyu�íva� v krajinnom
plánovaní a mô�e by� aj krajinným plánom, vytvára vodný zákon
potrebný legis-latívny rámec na implementáciu Dunajského akèného
programu akènými protipovodòovými plánmi èiastkových povodí.

Okrem akèných plánov Váhu a Hrona bude nevyhnutná medzinárod-
ná spolupráca pri vypracovávaní v�etkých ostatných protipovodòových
plánov èiastkových povodí Dunaja le�iacich na území Slovenska. Akèné
plány stredného úseku Dunaja, Moravy a Ip¾a sa nebudú da� zostavi� bez
úèasti Slovenska. Dôle�ité v�ak bude dosiahnutie relevantných dohôd
o aktívnom zapojení Slovenskej republiky do prác na akènom pláne
èiastkového povodia Tisy, aby mohla v budúcnosti ovplyvòova� mo�nosti
prístupu k zdrojom z fondov EÚ na rie�enie protipovodòovej ochrany
vo východoslovenskom regióne.

Predpovedný a varovný systém
Akèný program trvalo udr�ate¾nej ochrany pred povodòami v povodí

Dunaja po�aduje zdokonalenie systémov na predpovedanie povodní a
vèasné varovanie. Zákon o ochrane pred povodòami è. 666/2004 Z. z.
urèuje v § 8 povinnos� predpovednej povodòovej slu�by neodkladne
informova� príslu�né orgány a organizácie o nebezpeèenstve povodne, o
vzniku povodòovej situácie a o jej ïal�om mo�nom vývoji. Túto úlohu
plnia odborné útvary Divízií jednotlivých slu�ieb SHMÚ, ktoré okrem
prác na projekte POVAPSYS (uznesenie vlády SR è. 31/2000 z 19. januára
2000) dlhodobo spolupracujú s príslu�nými in�titúciami susedných �tá-
tov na bilaterálnej, ako aj na celoeurópskej úrovni.

Vytvorenie úèinného mechanizmu na predpovedanie extrémnych hyd-
rologických javov závisí najmä od ústretovej medzinárodnej spolupráce.
Preto IDA (Interchange of Data and Administration) vyvíja v úzkej spo-
lupráci s JRC DG (Data Group) EÚ v Ispre a s ïal�ími medzinárodnými
a národnými ústavmi, ako sú WMO, UNESCO � IHP, GRDC (hydrologická
mega-databáza), systém na zvý�enie spo¾ahlivosti prognóz výskytu a
priebehu povodní. Základom projektu je zdokona¾ovanie kvality meteo-
rologických predpovedí na základe analýzy pohybu atmosférických
útvarov. Vyvíjaná európska sústava EFAS (European Flood Alert System
� Európsky povodòový varovný systém) rie�i problematiku spojenia
meteorologických prognóz jednotlivých národných slu�ieb so systémom
predpovedí vydávaných ECMWF (European Centre of Medium Range
Weather Forecasting). Na zvy�ovanie kvality predpovedí povodní je
nevyhnutná v reálnom èase prebiehajúca výmena údajov o zrá�kach, o
prietokoch a o vodných hladinách.

Spolupráca odborných in�titúcií EÚ, národných hydrologických a me-
teorologických slu�ieb, správcov povodí významných európskych tokov,
WMO, UNESCO a vedeckých ústavov na príprave systému EFAS zaèala
v roku 2002. Jeho uvedenie do rutinnej prevádzky sa predpokladá v roku
2008. Cie¾om systému je poskytova�:
� celkový preh¾ad predpovedaných prietokov na riekach v Európe;
� skoré výstrahy národným predpovedným centrám s 3 a� 8 denným

predstihom;
� mieru neistoty meteorologických predpovedí pri riziku vzniku povodní;
� vzájomné porovnávanie povodòových rizík pri pou�ívaní rôznych

interpretácií meteorologických predpovedí.
Mapy ohrozených oblastí
Východiskom pre akýko¾vek projekt protipovodòovej ochrany musí

by� definovanie súèasného stavu a miery ohrozenia obyvate¾ov a majetku
na príslu�nom území. Slovenský vodohospodársky podnik rozvinul v ro-
ku 1999 vlastný projekt �Prieskum o tokoch v intravilánoch miest a ob-
cí Slovenskej republiky z h¾adiska protipovodòovej ochrany� (Metodický
pokyn 5/1999, podniková norma 16/1999). Výsledky projektu poskytujú
preh¾ad o mo�nostiach rozsahu záplav v intravilánoch a sú kvalifi-
kovaným východiskom posudzovania naliehavosti rie�enia protipovod-
òovej ochrany na celom území Slovenska.

Medzièasom sa zdokonalili metodické postupy zobrazovania území
ohrozovaných povodòami na mapách. Princíp je jednoduchý: výsledky
simulácií priebehu zvolenej povodne matematickým modelom nesta-
cionárneho prúdenia sa premietnu do digitálnej mapy terénu. Napríklad,
v povodí Moravy pou�ili takýto postup v projekte zdokona¾ovania
sústav protipovodòovej ochrany po pusto�ivej povodni v júli 1997, pri-
èom dosiahli výsledky s pozoruhodne vysokou výpovednou hodnotou. V
Slovenskej republike vyvinul podobný postup VÚVH poèas rie�enia
VTP 27-34 �Výskum vplyvu antropogénnych faktorov na vodné systé-
my� pri modelovaní mo�ného rozsahu záplav a ich postupu v úseku Váhu
od Hrièova po Pova�skú Bystricu. Vo VÚVH aplikovali metódu vyho-
tovovania digitálnych máp terénu, ktorá je zalo�ená na laserovej tech-
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nológii LIDAR (LIght Detection And Ranging). Technológia vyhod-
nocovania odrazu laserových impulzov vysielaných z vrtu¾níka od po-
vrchov rôznej kvality (vegetácia, pevný povrch územia) umo�òuje po-
merne presné zobrazenie konfigurácie terénu.

Skúsenosti SVP, �. p., OZ Bratislava z prieskumu tokov v intravilánoch
miest a obcí z h¾adiska protipovodòovej ochrany vedú k poznatku, �e
�tandardné mapy (napríklad v mierke 1:10 000) nie sú primerane spo-
¾ahlivými podkladmi na zobrazovanie záplavami ohrozených území.
Kresba a následné reprodukèné procesy polohy vrstevníc na takýchto
mapách vytvárajú mo�nosti len na dosiahnutie presnosti, ktorá je úmerná
vý�kovému ekvidi�tanènému kroku zobrazovaných vrstevníc. Preto si
tvorba máp oblastí ohrozených povodòami vy�aduje digitálne mapy
terénu s e�te prijate¾nou nepresnos�ou urèenia vý�ky v decimetrovom
ráde (v závislosti od zlo�itosti reliéfu terénu) a podporné merania mor-
fológie korýt tokov. Zhotovenie potrebných geodetických podkladov
bude finanène nároèná èas� implementácie Akèného programu na
Slovensku.

Dnes u� nie je modelovanie priebehu povodní technicky príli� nároèná
úloha, lebo je k dispozícii viacero komplexných súborov výpoètových
programov na rie�enie úplnej sústavy rovníc opisujúcich nestacionárne
prúdenie vody. Dosiahnutú výpovednú hodnotu simulácií prúdenia v
otvorených korytách matematickými modelmi ovplyvòuje správnos�
vystihnutia ve¾kosti odporových síl pôsobiacich proti pohybu vody. Pri
modelovaní priebehu povodòových vån pôjde takmer v�ade o prognó-
zovanie priebehu procesov, ktoré sa na danom území dosia¾ nevyskytli,
a preto sa úroveò kalibrácie zostavených numerických modelov nebude
da� verifikova� �tandardnými postupmi. Na takéto modelovanie treba
okrem primeraného programového vybavenia PC aj odbornú erudíciu a
urèitú úroveò teoretickej zdatnosti i praktických skúseností.

Záver
Slovensko je sa od zaèiatku aktívne zúèastòovalo na príprave Akèného

programu trvalo udr�ate¾nej ochrany pred povodòami v povodí Dunaja.
Implementácia programu v plánovanom èasovom diapazóne vytvára
�iroký rámec mo�ností na podstatné zvý�enie úrovne protipovodòovej
ochrany na celom území Slovenskej republiky. Aby sme nepreme�kali
príle�itos� a úspe�ne zvládli implementáciu Akèného programu do konca
roku 2009, je potrebné èo najskôr zaèa� koordinované práce na proti-
povodòových akèných plánoch èiastkových povodí a systematicky sa
venova� úlohám, ktoré nám z dokumentu vyplývajú.
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Dunaj a jeho hlavné prítoky (povodia > 4 000 km2) v poradí od prameòa po ústie

Rieka Ústie       Då�ka    Plocha  Priemerný Q100

        do Dunaja    povodia    prietok
        [rieèny km]  [km]       [km2]    [m3·s-1]      [m3·s-1]

Dunaj 0       2 780      801 463      6 460      16 740

Lech 2 497 254   4 125 115  1 600
Naab 2 385 191   5 530  49     920
Isar 2 282 283   8 964 174  1 250
Inn 2 225 515 26 130 735  5 600
Traun 2 125 153   4 257 150  1 425
Enns 2 112 254   6 185 200  2 560
Morava 1 880 329 26 658 119 1 320
Rába 1 793 311 10 113  88    970
Váh 1 766 398 18 296 161 2 000
Hron 1 716 278   5 463  55    800
Ipe¾ 1 708 197   5 108  22    670
Sió 1 498 121   9 216  39    131
Dráva 1 382 893 41 238 577 2 573
Tisa 1 214 966       157 186 794 3 867
Sáva 1 170 861 95 719       1 564 6 408
Tamis/Timis 1 154 359 10 147  47 1 225
Morava
 (Srbsko) 1 103 430 37 444 232 2 465
Timok   846 180  4 630  31   383
Jiu   694 339 10 080  86 2 330
Iskar   636 368  8 684  54 1 046
Olt   604 615 24 050 174 3 400
Jantra   537 285  7 879  47 2 783
Arges   432 350 12 550  71 2 090
Ialomita   244 417 10 350  45 1 730
Siret   155 559 47 610 240 3 950
Prut   132 950 27 540 110 2 940

30 rokov èinnosti technicko
bezpeènostného doh¾adu

(TBD)

V tomto roku uplynie u� 30 rokov, èo bola vydaná vyhlá�ka
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialis-
tickej republiky è. 169/1975 Zb. o odbornom technicko-bezpeè-
nostnom doh¾ade na niektorých vodohospodárskych dielach a o
technicko-bezpeènostnom dozore národných výborov nad nimi.
Uvedená vyhlá�ka bola vykonávacím predpisom k § 41 odsek 1
písm.c) zákona èíslo 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a
pod¾a § 10 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady è. 135/1974
Zb. o �tátnej správe vo vodnom hospodárstve. Táto vyhlá�ka bo-
la teda prakticky prvou oficiálnou legislatívnou úpravou odbornej
in�inierskej èinnosti, ktorá sa pod názvom technicko-bezpeènost-
ný doh¾ad objavila vo vodohospodárskej verejnosti a po rôznych
úpravách a zmenách sa uplatòuje dodnes.

Touto èinnos�ou bola Ministerstvom lesného a vodného hospo-
dárstva Slovenskej socialistickej republiky v roku 1978 poverená
Vodohospodárska výstavba �. p. Bratislava (VVB) a je òou aj v
súèasnosti. Pri príle�itosti tridsiateho jubilea èinnosti TBD orga-
nizuje VVB odbornú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoèní
v dòoch 24. � 26. mája 2005 v objekte SÚZA na Drotárskej ul.
46 v Bratislave. V rámci podujatia sa dòa 26. mája organizuje ex-
kurzia na vodné diela Gabèíkovo a Èunovo. Odborné tematické
okruhy konferencie sa sústreïujú predov�etkým na:

I. Technicko-bezpeènostný doh¾ad v�eobecne
II . Otázky bezpeènosti vodných stavieb
III. Protipovodòová ochrana a TBD

Predpokladáme, �e mnohé z nastolených problémov oslovia
�ir�iu vodohospodársku verejnos�, a preto v�etkých záujemcov
srdeène pozývame, te�íme sa na stretnutie aj na ïal�iu spoluprácu.
Potrebné informácie a podrobnej�ie pokyny nájdete na stránke
www.tbd.sk, kde sa mô�ete aj elektronicky zaregistrova�.

Ing. Ján HUMMEL, námestník riadite¾a poverený
vedením Závodu TBD a �peciálnych meraní

Vodohospodárska výstavba �. p. Bratislava

Konferencia s medzinárodnou úèas�ou
30 ROKOV PREVÁDZKY VODNÉHO DIELA

LIPTOVSKÁ MARA - BE�EÒOVÁ

Poboèka Slovenskej vodohospodárskej spoloènosti pri SVP, �.p.,
Od�tepný závod Pie��any

usporiada
v dòoch 2. - 3. júna 2005

v hoteli Jamajka, Bobrovník, prevádzkové zariadenie SVP, �.p., OZ
Pie��any

konferenciu s medzinárodnou úèas�ou.

Tematické okruhy konferencie:
� Historický význam a postavenie vodného diela Liptovská Mara

v priehradnom stavite¾stve Slovenska.
� Skúsenosti z doteraj�ej prevádzky, výsledky revízií, opráv a re-

kon�trukcií, TBD, prejavy starnutia, dispeèerské riadenie a iné
aktuálne problémy.

� Interakcia VD Liptovská Mara so �ivotným prostredím, environ-
mentálne aspekty a vplyv na okolie.

� Ekonomická efektívnos�, prínosy pre vodné hospodárstvo a ener-
getiku.

Termíny - organizaèné pokyny:
� 18. marec 2005 � zaslanie predbe�nej prihlá�ky a anotácie príspevku
� 8. apríl 2005 � zaslanie textov príspevkov
� súèas�ou programu konferencie bude prehliadka VD Liptovská Mara

spojená s plavbou po nádr�i

Kontakt:
Poboèka SVHS pri SVP, �.p., OZ Pie��any
Ing. Ivan Malinka, h. doc. Ing. Du�an Chlapík, CSc.
Nábre�ie I. Krasku 3, 921 80 Pie��any
e-mail: ivan.malinka@svp.sk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Legislatíva v oblasti ochrany pred povodòami
Ing. Ján KADUBEC

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd

Odvetvie vodného hospodárstva patrí k základným odvetviam národ-
ného hospodárstva. Túto skutoènos� si uvedomuje ka�dá spoloènos� bez
oh¾adu na jej politické zriadenie, a preto v záujme hospodárskeho rozvoja
a uspokojovania základných potrieb obèanov upravuje oblas� vodného
hospodárstva osobitnými právnymi predpismi.

Pre �ivot na zemi má katastrofálne následky nedostatok vody, ale aj
jej prebytok.

Ochrana pred povodòami patrí medzi najstar�ie vedomé èinnosti èlo-
veka, ktorými sa sna�í systémovými opatreniami predchádza� alebo v
prípadoch, kedy vzniku povodne nemô�e zabráni�, aspoò redukova� ale-
bo regulova� negatívne dôsledky vplyvu vody ako prírodného �ivlu. �tát
sa sna�il tieto opatrenia upravova� vo svojich legislatívnych normách,
ktoré následne motivujú ekonomické, technické, organizaèné a adminis-
tratívne opatrenia, zaruèujúce spoloènosti právnu istotu, rast �ivotnej
úrovne, bezpeènos� a ochranu �ivotov a v�etkého majetku pred �ivelnými
pohromami.

Právo na ochranu pred povodòami �tát garantuje nielen samotnou le-
gislatívnou normou, ale taktie� jej praktickým naplnením prostredníc-
tvom ním poverených subjektov, na ktoré delegoval povinnosti pri za-
bezpeèovaní tejto ochrany a zainteresovaním v�etkých obèanov do sys-
tému ochrany pred povodòami a prislúchajúcim materiálnym a ekono-
mickým zabezpeèením.

Po prijatom zákone è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slo-
venskej národnej rady è. 372/1990 o priestupkoch v znení neskor�ích
predpisov (vodný zákon) bolo nanajvý� aktuálnou úlohou odvetvia vod-
ného hospodárstva pripravi� návrh zákona o ochrane pred povodòami.
Návrh zákona prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na
svojom rokovaní dòa 14. júla 2004. Národná rada Slovenskej republiky
ho schválila uznesením è. 1313 z 27. októbra 2004. Zákon bol publikova-
ný v Zbierke zákonov pod è. 666/2004 a úèinnos� nadobudol 1. januára
2005.

Zákon o ochrane pred povodòami je systémovo zaèlenený ako súèas�
a zároveò nevyhnutný predpoklad komplexnosti právnej úpravy zákona
o vodách a v �ir�om kontexte je vèlenený do ochrany �ivotného pro-
stredia, kde bezprostredne nadväzuje na práva deklarované Ústavou Slo-
venskej republiky. V zákonnej úprave sú tieto práva jej obsahovým napl-
òovaním a súèasne sú rozpracované do formy realizovania v praktickom
�ivote. Tak, ako samotný zákon o vodách, ktorý bol spracovaný v in-
tenciách smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. ok-
tóbra 2000 ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoloèenstva v oblasti vodnej
politiky, a ktorý obsahuje základné ustanovenia a zásady zabezpeèujú-
ce po jeho uvedení do úèinnosti postupnú zluèite¾nos� práva Slovenskej
republiky s predpismi Európskeho spoloèenstva, tak i tento zákon tieto
po�iadavky vo svojej úprave akceptuje a prená�a do praxe.

Základné právne predpisy, ktoré sa doteraz vz�ahovali na oblas� o-
chrany pred povodòami, pochádzali z obdobia spred tridsiatich rokov.
Vychádzali najmä zo skúseností z katastrofálnej povodne na Dunaji v
roku 1965. V nasledujúcom období sa plne osvedèili, ale vzh¾adom na
èasový odstup od ich vydania, ako aj politické, územnosprávne, kom-
petenèné a legislatívne zmeny, ktoré sa medzièasom uskutoènili, bolo
nevyhnutné ich aktualizova� a zosúladi� aj s príslu�nými legislatívnymi
normami Európskej únie.

Nová právna úprava zákona o vodách vytvorila právne predpoklady
spracovania osobitného právneho predpisu vo forme zákona o ochrane
pred povodòami. Rozsiahlos� úpravy zákona o ochrane pred povodòami
si vy�aduje rozpracovanie tejto problematiky i v jednotlivých vyko-
návacích predpisoch na základe splòomocòujúcich ustanovení § 16 ods.
2 a ods. 3 zákona a to pod¾a príslu�nej problematiky v jednotlivých
ucelených celkoch.

Zákon deklaruje právo na ochranu �ivota a zdravia osôb a majetku
pred povodòami. Ustanovuje pôsobnos� a úlohy orgánov �tátnej správy,
obcí, povodòových komisií a záchranných zlo�iek na úseku ochrany
pred povodòami a práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb
oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii
èinností súvisiacich s poskytovaním pomoci pri ochrane pred povodòami.

Predmetom úpravy zákona je aj poskytovanie osobnej pomoci a vec-
ných prostriedkov na ochranu pred povodòami a sankcie za poru�ovanie
povinností vyplývajúcich zo zákona.

Ochrana pred povodòami je v zákone charakterizovaná ako súbor

technických a organizaèných opatrení na predchádzanie vzniku povodne
a na zmiernenie jej následkov. Súèasne zákon upravuje, �e tieto opatrenia
prijímajú, zabezpeèujú a realizujú orgány �tátnej správy a obcí, správca
vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných
vodných tokov, právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie
a ostatné fyzické osoby v rozsahu a  v súlade so zákonom. Výkon po-
vodòovej ochrany zákon stanovuje aj prostredníctvom povodòových
komisií, ktorých práva a povinnosti upravuje a urèuje taktie� právne
predpoklady ich vzniku.

Ochranu pred povodòami zákon predpokladá ako systematickú pre-
venciu v období pred povodòami a ako opatrenia pri povodòových
situáciách, ktoré budú realizované v súlade s povodòovými plánmi a po-
kynmi orgánov �tátnej správy a obcí na úseku ochrany pred povodòa-
mi a príkazmi povodòových komisií. Zákon ukladá vykonáva� opatrenia
na ochranu pred povodòami v rámci integrovaného mana�mentu povodí
na celom ich území, nie len tam, kde sa najviac prejavujú ich následky.

Základnými dokumentmi, pod¾a ktorých sa postupuje pri ochrane
pred povodòami, sú povodòové plány. Vyhotovujú sa na v�etkých stup-
òoch povodòových orgánov. Ako dokumenty organizaèného charakte-
ru obsahujú podrobné urèenie úloh a povinností povodòových orgánov,
správcov vodných tokov, fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane
pred povodòami. Povodòové plány pozostávajú z plánov povodòových
zabezpeèovacích prác a plánov povodòových záchranných prác.

Plány povodòových zabezpeèovacích prác vypracováva správca vod-
ných tokov, správcovia alebo vlastníci a u�ívatelia vodných stavieb a za-
riadení pri vodných tokoch. Správca vodných tokov organizuje vypra-
covanie plánov povodòových zabezpeèovacích prác pod¾a hydrologic-
kých povodí a území svojej pôsobnosti.

Plány povodòových záchranných prác sa vypracovávajú v nadväznosti
na plány povodòových zabezpeèovacích prác.

Zákon stanovuje povinnos� vypracováva� povodòové plány aj fy-
zickým a právnickým osobám, ktorých objekty mô�u by� postihnuté
povodòou. Tieto plány tvoria súèas� povodòových plánov obce.

Z h¾adiska pou�ite¾nosti povodòových plánov je potrebné ich neustále
aktualizova�. Za tým je ulo�ená povinnos� preskúmavania a doplòovania
schválených povodòových plánov.

Správcovia vodných tokov majú ulo�ené vykonáva� v spolupráci
s povodòovými orgánmi, vlastníkmi, správcami a u�ívate¾mi vodných
stavieb a iných objektov pod¾a povodòových plánov najmenej raz za
rok povodòové prehliadky. Týmito prehliadkami sa zis�ujú nedostatky
a chyby z h¾adiska ochrany pred povodòami. Zis�uje sa najmä stav
ochranných hrádzí, prevádzkyschopnos� objektov a zariadení na hrá-
dzach, umiestnenie skládok dreva lesnými prevádzkami v inundácii tokov,
skládky iných zariadení a materiálov z návodnej strany hrádze, atï.

Zabezpeèenie nápravy alebo odstránenia zistených nedostatkov sa rea-
lizuje ulo�ením povinnosti vlastníkom, správcom a u�ívate¾om pozem-
kov, stavieb a zariadení na vodných tokoch a v inundaènom území formou
rozhodnutia príslu�ného povodòového orgánu ako orgánu verejnej sprá-
vy na úseku ochrany pred povodòami.

Na úèely vèasného informovania povodòových orgánov a správcov
vodných tokov o nebezpeèenstve pred povodòami a jej mo�nom ïal�om
vývoji je zriadená predpovedná povodòová slu�ba. Túto povinnos� vy-
konáva odborná organizácia zabezpeèujúca hydrologickú a meteorologic-
kú slu�bu � Slovenský hydrometeorologický ústav.

Hlásna a varovná povodòová slu�ba má povinnos� varova� obyva-
te¾stvo pred nebezpeèenstvom povodne v mieste nebezpeèenstva po-
vodne a v miestach ni��ie le�iacich na vodnom toku, upozoròova�
povodòové orgány a príslu�né právnické osoby na vývoj povodòovej
situácie a odovzdáva� im hlásenia potrebné na jej hodnotenie a pokyny
na riadenie opatrení na ochranu pred povodòami. Túto slu�bu organizuje
a zabezpeèuje Ministerstvo �ivotného prostredia SR prostredníctvom
správcu vodných tokov, krajské úrady, obvodné úrady a obce.

Poskytovanie hydrologických informácií na hranièných vodných to-
koch a medzi�tátna pomoc pri ochrane pred povodòami sa poskytuje
v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika
viazaná.

Správcovia vodných tokov, správcovia, vlastníci a u�ívatelia vodných
stavieb a iných objektov na vodných tokoch a v ich bezprostrednej blíz-
kosti, ak sú v dosahu ohrozenia, zriaïujú v èase nebezpeèenstva povodne
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a poèas povodne hliadkovú slu�bu.
Zákon definuje povodòové zabezpeèovacie práce, ktoré ukladá vyko-

náva� správcom vodných tokov a vlastníkom, správcom a u�ívate¾om
vodných stavieb a iných objektov na vodnom toku a stavebníkom na
vodnom toku na základe povodòových plánov a na príkaz povodòových
orgánov poèas povodòovej aktivity. Vykonávanie zabezpeèovacích prác
patrí do kompetencie Ministerstva �ivotného prostredia SR.

V èase nebezpeèenstva povodne a poèas povodne v bezprostredne
ohrozených alebo u� zaplavených územiach sa vykonávajú záchranné
práce. Majú charakter opatrení na záchranu �ivotov, zdravia a majetku.
Vykonávanie záchranných prác patrí do kompetencie Ministerstva vnút-
ra SR.

Zákon stanovuje povinnos� Ministerstva �ivotného prostredia SR a
Ministerstva vnútra SR spolupracova� vo veciach ochrany pred povod-
òami. Povinnos� spolupráce a poskytnutia pomoci ostatných - orgánov
verejnej správy, právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na pod-
nikanie a fyzických osôb s povodòovými orgánmi je ulo�ená v prípade,
ak si to povodòová situácia vy�aduje, alebo ak povodòové orgány nesta-
èia vlastnými silami a prostriedkami zabezpeèova� opatrenia na ochra-
nu pred povodòami.

Povodòové záchranné práce zabezpeèujú povodòové orgány pod¾a
povodòového plánu záchranných prác prostredníctvom záchranných
zlo�iek integrovaného záchranného systému, vytvoreného pod¾a zákona
o integrovanom záchrannom systéme a prostredníctvom ïal�ích právnic-
kých osôb a fyzických osôb.

V zákone sa ustanovuje povinnos� príslu�ných subjektov predklada�
povodòovým orgánom priebe�né a súhrnné informatívne správy o prie-
behu a následkoch povodne.

V èasti o organizácii ochrany pred povodòami zákon rie�i zásadné
otázky v oblasti riadenia, urèovania funkcií riadiacich orgánov a ich pô-
sobnosti. Riadenie ochrany pred povodòami zabezpeèujú osobitné orgány
� orgány �tátnej správy ochrany pred povodòami. Orgány �tátnej správy
ochrany pred povodòami riadia a zabezpeèujú ochranu pred povodòami
v období prípravy na povodòové situácie, organizujú a kontrolujú èinnos�
úèastníkov zapojených do ochrany pred povodòami poèas povodne a v
období bezprostredne po zániku povodne, kontrolujú plnenie opatrení
na odstránenie následkov spôsobených povodòami.

Na základe zákona NR SR è. 139/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústred-
nej �tátnej správy v znení neskor�ích predpisov, a ktorým sa dopåòa zá-
kon è. 312/2000 Z. z. o �tátnej slu�be a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov je oblas� vodného hospodárstva
a tým aj ochrany pred povodòami ustanovená do pôsobnosti Ministerstva
�ivotného prostredia Slovenskej republiky. Uznesením è. 557 z 2. júla
2003 vláda ulo�ila Ministerstvu �ivotného prostredia SR organizaène a
administratívne zabezpeèova� aj èinnos� Ústrednej povodòovej komisie.

Ministerstvu �ivotného prostredia SR, ako ústrednému orgánu �tátnej
správy na úseku ochrany pred povodòami, sú zverené zásadné koncepèné
èinnosti v tejto oblasti. Metodicky riadi prípravu opatrení na ochranu
pred povodòami, osobitne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie po-
vodòových zabezpeèovacích prác, prípravu na ochranu pred povodòami,
najmä spracovanie, predkladanie a postup schva¾ovania a dopåòania po-
vodòových plánov. Predkladá Ústrednej povodòovej komisii správy o
vykonávaní povodòových zabezpeèovacích prác, o nákladoch na povod-
òové zabezpeèovacie práce a o následkoch povodní a plní ïal�ie úlohy
na úseku ochrany pred povodòami.

Úlohy orgánov �tátnej správy ochrany pred povodòami a ich kompe-
tencie v èase nebezpeèenstva povodne a poèas povodne plnia príslu�né
povodòové komisie � Ústredná povodòová komisia, krajské a obvodné
povodòové komisie a povodòové komisie obcí. Platí podriadenos� ko-
misie ni��ieho stupòa komisii vy��ieho územného stupòa.

Ústrednú povodòovú komisiu na úseku ochrany pred povodòami zria-
ïuje vláda Slovenskej republiky, ktorá schva¾uje aj �tatút tejto komisie.
Zákon stanovuje, �e predsedom Ústrednej povodòovej komisie je minis-
ter �ivotného prostredia SR a jej podpredsedom minister vnútra SR.
Komisia zriaïuje technický �táb - ako odborný, poradný a výkonný or-
gán na plnenie svojich úloh. V súèasnosti konkrétne zlo�enie Ústrednej
povodòovej komisie a jej �tatút urèuje uznesenie vlády SR è. 557/2003.

Krajské a obvodné povodòové komisie zriaïujú krajské a obvodné
úrady �ivotného prostredia pre svoju územnú pôsobnos�. Miestne orgány
zriaïujú povodòové komisie obcí.

Ministerstvo vnútra riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povod-
òových záchranných prác, v rámci toho najmä koordinuje organizaènú,
odbornú a materiálno-technickú prípravu na výkon povodòových zá-
chranných prác. Predkladá Ústrednej povodòovej komisii správy o vyko-
návaní povodòových záchranných prác, o nákladoch na povodòové

záchranné práce a o �kodách spôsobených povodòami. Schva¾uje po-
vodòový plán záchranných prác pre územie Slovenskej republiky a v
súèinnosti s Ministerstvom �ivotného prostredia SR metodicky usmeròuje
odbornú prípravu orgánov �tátnej správy ochrany pred povodòami a
ostatných úèastníkov ochrany pred povodòami.

Krajský úrad riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodòových
záchranných prác obvodných úradov v spolupráci s krajským úradom
�ivotného prostredia. Vyhodnocuje náklady na záchranné práce a �kody
spôsobené povodòami. 

Vy��ie územné celky spolupracujú s orgánmi �tátnej správy ochrany
pred povodòami na príprave a kontrole zabezpeèenia ochrany pred po-
vodòami a spolupracujú s organizáciami, ktoré sa zúèastòujú na obnove
územia postihnutého povodòami, alebo poskytujú humanitnú pomoc.

Obvodný úrad v spolupráci s obvodným úradom �ivotného prostredia
riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodòových záchranných
prác. V príslu�ných ustanoveniach zákona sú ulo�ené povinnosti, ktoré
musia plni� jednotlivé orgány �tátnej správy ochrany pred povodòami.

Zákon ustanovuje príslu�né povinnosti pri zabezpeèovaní ochrany
pred povodòami správcom vodných tokov. Správca vodných tokov je
oprávnený po�adova� spoluprácu tretích osôb a uplatòova� za úèelom
ochrany pred povodòami právo vstupu na nehnute¾nosti.

Správca vodohospodársky významných vodných tokov má naviac
povinnos� koordinova� výkon povodòových zabezpeèovacích prác so
správcami drobných vodných tokov, ako aj s u�ívate¾mi a vlastníkmi
vodných stavieb ako celku. Je oprávnený od nich vy�adova� hlásenia o
povodòovej situácii na spracovanie súhrnných správ pre príslu�né orgány
�tátnej správy ochrany pred povodòami.

Správcovia a u�ívatelia majetku pri vodných tokoch a pri vodných
stavbách sú povinní zabezpeèi�, aby svojim majetkom nepriaznivo ne-
ovplyvòovali odtokové pomery poèas povodòovej situácie a vykonávali
zabezpeèovacie povodòové práce v zmysle spracovaných povodòových
plánov, príkazov orgánov �tátnej správy ochrany pred povodòami a
usmernení správcov vodných tokov. Na rozostavaných stavbách plnia
uvedené povinnosti stavebník a dodávate¾ stavby.

Zákonom sú ulo�ené povinnosti vlastníkom, správcom a u�ívate¾om
vodných stavieb, ktorí mô�u ovplyvni� priebeh povodní v oblasti spo-
lupráce s orgánmi �tátnej správy ochrany pred povodòami pri povod-
òových prehliadkach, preverujúcich stav a pripravenos� spravovaných
objektov z h¾adiska ochrany pred povodòami, ïalej povinnosti v za-
bezpeèení síl a prostriedkov pri vykonávaní povodòových zabezpe-
èovacích prác (ich pohotovos� a dostupnos�), v úèasti na hlásnej po-
vodòovej slu�be, v dôslednom sledovaní v�etkých nebezpeèných javov
(hromadenie splavenín, tvorba zápch a zátarás) na vodnej stavbe, do-
dr�iavania schválených zásad manipulácie na vodných stavbách v èase
povodòových situácií. Následky povodní dokumentujú vykonaním po-
vodòových prehliadok na vodných stavbách, ktorými identifikujú roz-
sah a vý�ku �kôd spôsobených povodòami, zhodnotia vykonané opatre-
nia, ich úèinnos� a poskytnú o tom podklady orgánom �tátnej správy
ochrany pred povodòami. Sú tie� povinní odstraòova� vzniknuté �kody
a vykona� opatrenia pre prípad opakovania povodne. Osobitne sú v zá-
kone ulo�ené povinnosti vlastníkov, správcov a u�ívate¾ov vodných
stavieb I. a� III. kategórie, ktorí vykonávajú technicko-bezpeènostný
doh¾ad, najmä povinnos� varova� orgány �tátnej správy ochrany pred
povodòami, správcov vodných tokov, hasièský a záchranný zbor a
ohrozené subjekty ni��ie po vodnom toku, ak hrozí nebezpeèenstvo
vá�neho po�kodenia vodnej stavby a vzniku povodòovej vlny. Ïalej
zákon ustanovuje, �e na rozostavaných vodných stavbách plní povinnosti
vyplývajúce z ochrany pred povodòami stavebník a dodávate¾ vodnej
stavby.

Vlastníci, správcovia a u�ívatelia plavidiel a zariadení slú�iacich plavbe
po vodných tokoch sú povinní vykonáva� svoju èinnos� tak, aby nezhor-
�ovali odtokové pomery, a re�pektova� pokyny správcu vodného toku a
orgánov �tátnej správy ochrany pred povodòami. V inundaènom území
vykonávajú povodòové zabezpeèovacie práce alebo povodòové záchranné
práce v zmysle schváleného povodòového plánu v�etci tí, ktorí vlastnia
v dosahu ohrozenia povodòou akýko¾vek hnute¾ný a nehnute¾ný maje-
tok, prièom nesmie dôjs� k zneèisteniu vôd nebezpeènými látkami.

Zákon ustanovuje povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám
oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám pri zabezpeèovaní o-
chrany pred povodòami. Ka�dý je povinný aktívne spolupracova� s tý-
mi, ktorí akoko¾vek zabezpeèujú opatrenia ochrany pred povodòami,
umo�ni� vstup na svoje nehnute¾nosti, poskytnú� osobnú pomoc a vecné
prostriedky postihnutým povodòou k ochrane �ivotov, zdravia a majet-
ku; súèasne sa ustanovujú aj výnimky z tejto povinnosti. Tá istá povin-
nos� vyplýva zo zákona aj pre právnické osoby. Patria sem aj povinnosti
zamestnávate¾ov pri poskytovaní pracovného vo¾na zamestnancom v
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súvislosti s povodòovou slu�bou, otázky náhrady mzdy, ako aj nárokov
na náhradu �kody.

Ka�dý, kto vykonáva opatrenia na ochranu vlastného majetku, vy-
konáva ich na vlastné náklady.

Ustanovuje sa, �e za obmedzenie vlastníckeho práva alebo u�ívacieho
práva alebo za poskytnutie osobnej pomoci a vecných prostriedkov
patrí po�kodenému peòa�ná náhrada, ktorú poskytuje príslu�ný orgán
�tátnej správy ochrany pred povodòami, ktorý o obmedzení práva alebo
ulo�ení povinnosti rozhodol.

Tak, ako o má èlovek právo na �ivot, zdravé �ivotné prostredie a pod-
mienky, tak má ma� právo aj na jeho ochranu, vrátane ochrany toho, èo
svojou èinnos�ou vytvára, teda majetok. Toto právo deklaruje Ústava
Slovenskej republiky a je dominantným predmetom ochrany v�etkých

vyspelých �tátov. Týka sa to aj ochrany pred povodòami. Je to základná
po�iadavka èloveka na �tát, ako po�iadavka zalo�ená na vy��om princípe
odôvodòujúcom vznik nebezpeèenstva povodne spravidla �ivelnými prí-
rodnými udalos�ami. �tát organizáciu a zabezpeèenie úloh súvisiacich
s ochranou pred povodòami upravoval vo svojich legislatívnych normách
i v minulosti. Nadväzne boli motivované technické, ekonomické a ad-
ministratívne opatrenia, ktoré zaruèovali v spoloènosti právnu istotu,
rast �ivotnej úrovne, bezpeènos� a ochranu �ivotov a v�etkého majetku
pred �ivelnými pohromami.

K tomu smeruje i nová právna úprava v oblasti ochrany pred povodòa-
mi po prehodnotení doteraj�ích dobrých, prípadne i menej dobrých, skú-
seností z organizácie, riadenia, praktického zabezpeèovania, tak preven-
tívnych, ako i operatívnych opatrení na ochranu pred povodòami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Komplexný program protieróznej ochrany
a návrh opatrení na zvý�enie retenènej

schopnosti v povodí Hrona
doc. Ing. Kamila Hlavèová, PhD., prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.,

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Mgr. Du�an Koèický, ESPRIT, spol.s.r.o., Mgr. Erika Koèická, PhD.,
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen

V príspevku sa zaoberáme komplexným hodnotením odtokových
a erózno-akumulaèných procesov v povodí Hrona. V úvode definu-
jeme pojem krajinno-ekologický komplex a jeho vlastnosti a význam
pre ïal�ie rie�enie úlohy. Následne popisujeme spôsob vytvorenia
priestorovej databázy vlastností krajiny vyu�ívaných pre ïal�ie
hodnotenie. V èasti Hodnotenie zrá�kovo-odtokových a erózno-
akumulaèných procesov v povodí sme krajinno-ekologickými
metódami hodnotili retenèné a erózno-akumulaèné vlastnosti
jednotlivých podrobných povodí. V ïal�ej èasti sme sa zaoberali
modelovaním odtoku zo zrá�ok a topenia snehu na povodí horného
Hrona zrá�kovo-odtokovým modelom s rozèlenenými parametrami
v dennom kroku. Kalibráciou modelu sme urèili globálne paramet-
re modelu a validáciou sme overili jeho schopnos� simulova� prie-
merné denné prietoky na povodí horného Hrona. Následne sme sa
zamerali na tvorbu rôznych scenárov mo�nej zmeny vyu�ívania ú-
zemia a modelovaniu odtoku za zmenených podmienok spôsobu vy-
u�itia územia. Porovnali a zhodnotili sme zmenu odtoku oproti
súèasnému stavu, prièom sme kládli dôraz na porovnanie zmien
objemu odtoku a jeho zlo�iek, zmien extrémnych fáz odtoku a zmien
priestorového rozlo�enia odtoku a jeho zlo�iek na povodí.

1 Úvod

Podnetom pre rie�enie úlohy �Komplexný program protieróznej
ochrany a návrh opatrení na zvý�enie retenènej schopnosti územia
SR v èlenení pod¾a èiastkových povodí� je potreba poznania prie-
storovej variability a dynamiky procesov odtokových a erózno-
akumulaèných procesov v povodí. Tieto poznatky sú nevyhnutné
pre mana�ment aktivít èloveka v povodí.

Výskumná úloha �Komplexný program protieróznej ochrany
a návrh opatrení na zvý�enie retenènej schopnosti územia SR v èle-
není pod¾a èiastkových povodí� má hlavný cie¾ na základe hod-
notenia vlastností a funkcií prvkov krajinnej �truktúry povodia a
ich synergického pôsobenia zhodnoti� retenèné a erózno-akumu-
laèné vlastnosti povodia Hrona. Ïal�ím cie¾om je vypracova� návrh
protieróznych opatrení a opatrení na zlep�enie retenènej schopnosti
územia.

Základnou pracovnou syntetickou jednotkou sú krajinno-ekolo-
gické komplexy (hydrotopy), ktoré sú popísané atribútmi rele-
vantnými z h¾adiska zrá�kovo-odtokových procesov v povodí. Popri
podrobných povodiach sú základnou, kvázi homogénnou jednotkou,
vyvolávajúcou rovnakú hydrologickú odozvu. Základné vlastnosti
krajinno-ekologických komplexov:

l sú definované zákonitou vertikálnou �truktúrou jednotlivých
prvkov krajinnej �truktúry (georeliéf, geologické podlo�ie, pôda,
voda, klíma, vyu�itie zeme), èo umo�òuje identifikova� a revi-
dova� nelogické kombinácie parametrov a odvodzova� ïal�ie pa-
rametre,

l jednotlivé typy takto vyèlenených jednotiek majú rovnakú hyd-
rologickú odozvu, èo umo�òuje redukova� mno�stvo parametrov
charakterizujúcich ka�dú zlo�ku krajiny na parameter popisujúci
správanie krajinno-ekologického komplexu ako celku,

l je mo�né identifikova� územia s rozlièným potenciálom pre vy-
tváranie povrchového odtoku,  a tak stanovi� potenciálne rizikové
územia,

l sú zdrojom logicky nerozporných údajov pre hydrologické mo-
delovanie, ako aj pre modelovanie erózno-akumulaèných procesov.

2 Tvorba krajinno-ekologickej databázy

Krajinno-ekologické komplexy boli vytvorené superpozíciou
mapy abiokomplexov a mapy krajinnej pokrývky (pozri tretia strana
obálky).

Abiokomplexy sú kvázi homogénne priestorové jednotky z h¾a-
diska v�etkých uva�ovaných parametrov, v�etkých uva�ovaných
vlastností prvkov abiotickej èasti prvotnej �truktúry krajiny, ako aj
procesov a javov prebiehajúcich v hraniciach týchto jednotiek. Ho-
mogénnos� abiokomplexov ich predurèuje v hrubých rysoch k rov-
nakej reakcii a správaniu sa voèi antropogénnym zásahom.

Kon�trukcia abiokomplexov vychádzala zo systémového prístupu
ku krajine, z èoho vyplýva, �e boli re�pektované zákonité vertikálne
väzby medzi jednotlivými prvkami krajiny tak, aby vytvorené jed-
notky boli vnútorne konzistentné. Je vhodné, aby abiokomplexy
boli vytvárané postupnou superpozíciou relevantných analytických
podkladov, ale pri súèasnom vyu�ití tzv. metódy vedúceho faktora,
èo znamená preferovanie prvku krajiny, ktorého priestorová
diferenciácia je vysoká, ¾ahko pozorovate¾ná, vierohodným spô-
sobom získavaná a existujú významné korelácie medzi priestorovou
diferenciáciou tohto prvku a priestorovou diferenciáciou parametrov
ïal�ích uva�ovaných prvkov. V�etky uvedené predpoklady najlep�ie
spåòa georeliéf.

Relevantnými analytickými údajmi boli georeliéf, geologicko-
substrátový komplex a pôda. Vlastnosti georeliéfu boli inter-
pretované z digitálneho modelu reliéfu (DMR) s rozlí�ením bunky
20x20 m, ktorý bol generovaný na základe vektorizovaných vrstev-
níc, kót a rieènej siete zo základných máp SR v mierke 1:10 000.

Legislatíva; Voda v krajine
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Následne boli z neho odvodené spojité polia morfometrických velièín
potrebných pre ciele projektu:
l nadmorská vý�ka, morfograficko-geneticko-polohové typy fo-

riem georeliéfu, geometrické formy georeliéfu (normálová a
horizontálna krivos�), sklonitos�, orientácia.
Z vlastností geologicko-substrátového komplexu boli relevatnými

genetické a litologické typy hornín a im priradené hydrogeologic-
ké vlastnosti:
l koeficient transmisivity (prietoènosti) kolektora, koeficient fil-

trácie kolektora, koeficient zásobnosti vo¾nej hladiny.
Pôdy sú charakterizované:

l pôdnymi subtypmi, zrnitostnými triedami (pôdne druhy), tzv.
totálnou håbkou pôdy (po pevné, relatívne nepriepustné podlo-
�ie).
Pre jednotlivé pôdne druhy boli stanovené vybrané hydrofyzikálne
vlastnosti:

l koeficient vsakovania (rýchlos� postupu vody do suchej pôdy),
koeficient filtrácie (rýchlos� pohybu gravitaènej vody v nasýtenej
pôde), plná vodná kapacita (najväè�ie mno�stvo vody, ktoré mô�e
pôda púta�).
Krajinná pokrývka bola spracovaná na základe interpretácie

satelitných snímok LANDSAT s rozlí�ením 30 m, máp v mierke
1:10 000 a digitálnych podkladov o druhovom zlo�ení lesa, prièom
bolo identifikovaných 18 kategórií krajinnej pokrývky.

3 Hodnotenie zrá�kovo-odtokových a erózno-akumulaèných
procesov v povodí

Krajinno-ekologické komplexy, ako priestorové jednotky, in-
tegrujúce informácie o uvedených vlastnostiach abiotickej èasti
krajiny, doplnené o krajinnú pokrývku boli následne interpretova-
né s vyu�itím metód uplatòovaných v krajinnej ekológii, výsledky
ktorých boli verifikované hydrologickým modelovaním.

Vyhodnotenie retenèných vlastností krajinno-ekologických kom-
plexov

Na základe podkladov a zistení získaných zrá�kovo-odtokovým
modelovaním, ale aj ïal�ích empirických a teoretických poznatkov
o vplyve jednotlivých prvkov krajiny, ako aj ich vzájomného spo-
lupôsobenia, boli interpretované krajinno-ekologické komplexy
z h¾adiska retenènej schopnosti a náchylnosti na tvorbu povrchového
odtoku. Náchylnos� na tvorbu povrchového odtoku bola hodnote-
ná parametrizovaním jednotlivých charakteristík krajinno-ekolo-
gických komplexov z h¾adiska ich protiodtokovej funkcie spôsobom,
�e ka�dej èiastkovej charakteristike abiokomplexu sme priradili in-
dex povrchového odtoku vyjadrujúci relatívnu ve¾kos� vplyvu danej
charakteristiky na retenènú schopnos� celého krajinno-ekologického
komplexu, a to tak, �e èím vy��ia je hodnota indexu, tým men�í je
protiodtokový vplyv. Hodnoty jednotlivých èiastkových indexov
sme stanovili jednak empiricky, ako aj na základe existujúcich
výskumov, zaoberajúcich sa touto alebo príbuznou problematikou.

Do hodnotenia retenènej schopnosti vstúpili nasledovné charak-
teristiky:

nadmorská vý�ka, morfograficko-polohový typ, sklon, expozícia,
normálová a horizontálna krivos�, koeficient transmisivity horni-
nového prostredia, zrnitos� pôdy, håbka pôdy a drsnos� krajinnej
pokrývky.

Jednotlivým koeficientom boli priradené váhy vyjadrujúce vý-
znamnos� vplyvu uva�ovanej vlastnosti na potenciál pre tvorbu po-
vrchového odtoku.

Výslednú retenènú schopnos� krajinno-ekologického komplexu
sme vyhodnotili ako potenciálny koeficient povrchového odtoku
s istým zjednodu�ením, vyjadrujúci podiel rýchleho odtoku z efek-
tívnych zrá�ok. Priestorovým priemetom potenciálneho koeficientu
povrchového odtoku je mapa è. 1 (pozri tretia strana obálky), na
ktorej je mo�né identifikova� rizikové miesta v povodí, ktoré vy-
�adujú �pecifický prístup k ich vyu�itiu èlovekom s oh¾adom pre-
dov�etkým na zachovanie, resp. zvý�enie ich retenènej schopnosti.

Pre jednotlivé podrobné povodia sme stanovili priemerný ko-
eficient odtoku, ako aj podiel plôch v jednotlivých odtokových
kategóriách (mapa è. 2, tretia strana obálky).

Pre ka�dé podrobné povodie sme takisto stanovili èas koncentrá-
cie odtoku a vypoèítali plochy povodia prispievajúce k tvorbe odtoku
v jednotlivých èasových intervaloch. Zhodnotením týchto charak-
teristík sme urèili povodia s nepriaznivými retenènými pomermi
a nepriaznivým spôsobom integrácie odtoku, ktoré sú rizikové
z h¾adiska tvorby nebezpeèných povodòových vån z prívalových
da�ïov.

Vyhodnotenie erózno-akumulaèných procesov v povodí
Ïal�ou èiastkovou úlohou bolo modelovanie erózno-akumulaèných

procesov v povodí Hrona. V hraniciach krajinno-ekologických kom-
plexov boli odvodené parametre potrebné pre výpoèet ve¾kosti
eróznych procesov pod¾a univerzálneho erózneho modelu USLE
(Wischmeier, Smith, 1978). Model vyu�il zostavenú digitálnu prie-
storovú databázu vy��ie uvedených geosystémových parametrov.

Uva�ovali sme s hrozbou potenciálneho erózneho odnosu, t.j. bez
protierózneho úèinku krajinnej pokrývky, ako aj s hrozbou reálneho
(alebo aktuálneho) erózneho odnosu pri zoh¾adnení súèasného reál-
neho vyu�itia územia.

Význam hodnotenia potenciálnej erózie je v tom, �e poskytuje
predstavu o mo�ných dopadoch zmien súèasnej krajinnej �truktúry
na ve¾kos� erózneho odnosu.

Mapa è. 3 na tretej strane obálky dokumentuje priestorové ro-
zlo�enie ve¾kosti aktuálneho erózneho odnosu na èasti hodnoteného
územia. Aktuálny erózny odnos sa pohybuje preva�ne v intervale
0-5 t/ha/rok, èo znamená �iadne a� nízke erózne ohrozenie. Najvy��ie
hodnoty erózie dosahujú a� 2000 t/ha/rok, táto hodnota sa v�ak
vyskytuje len lokálne, v odlesnených èastiach horských podrobných
povodí s ve¾kou èlenitos�ou.

Vy��í priemerný erózny zmyv bol vypoèítaný pre povodia v oblasti
po¾nohospodársky vyu�ívaných pahorkatín (Pohronská pahor-
katina), ako aj v ïal�ích po¾nohospodárskych povodiach v rámci
kotlín (Horehronské podolie). Vy��ie hodnoty erózie dosahujú
povodia zasahujúce do vysokohorského pásma nad hornú hranicu
lesa (Nízke Tatry, Ve¾ká Fatra).

Analogicky ako aktuálnu eróziu sme stanovili aj potenciálnu eróznu
ohrozenos� územia, pri ktorej sme vylúèili ochranný vplyv súèasnej
krajinnej pokrývky. Erózny odnos sa pohybuje preva�ne v intervale
20-500 t/ha/rok, èo znamená vysoké a� extrémne vysoké erózne
ohrozenie. Z analýzy vyplýva, �e vo väè�ine povodí je priemer-
ný potenciálny erózny odnos vysoký, a� extrémne vysoký (nad
200 t/ha/rok). Kartodiagramom sme vyjadrili rozdiel medzi celko-
vým mno�stvom aktuálne erodovaného materiálu a celkovým
mno�stvom potenciálne erodovaného materiálu v rámci podrobných
povodí. Z kartodiagramov mo�no vyvodi� ve¾ký význam súèasnej
krajinnej pokrývky bez ochranného protierózneho úèinku (predo-
v�etkým lesov), ktorej erózia by dosahovala katastrofické rozmery.

Výsledky hodnotenia erózneho ohrozenia územia (reálneho aj
potenciálneho) sú uvádzané v t/ha/rok, ktoré v�ak vzh¾adom na
empirickú podstatu pou�itého modelu USLE a dostupnej podrobnosti
vstupných parametrov majú len orientaèný charakter a vypovedajú
skôr o stupni erózneho ohrozenia územia. Hodnoty sme do jednot-
livých kategórií zaradili v zmysle práce (�úri, 1998) nasledovne: do
1 t/ha/rok - �iadne a� nízke erózne ohrozenie, 1,1�10 - nízke,
10,1�30 - stredné, 30,1�60 - vysoké, 60,1�200 - ve¾mi vysoké a
nad 200 - extrémne vysoké.

Na báze týchto podkladov bol stanovený celkový erózny odnos
pri súèasnom vyu�ívaní územia povodia, ako aj bez zoh¾adnenia sú-
èasného vyu�ívania, ako aj priemerná a maximálna plo�ná erózia
v povodí Hrona. Boli vytipované najrizikovej�ie podrobné povodia
z h¾adiska erózno-akumulaèných procesov.

4 Posúdenie vplyvu zmien vyu�ívania územia na odtokové
procesy v povodí horného Hrona

Opis zrá�kovo-odtokového modelu s rozèlenenými parametrami
Pri tvorbe zrá�kovo-odtokového modelu sme vychádzali zo

�truktúry fyzikálne orientovaného modelu WetSpa (Wang a kol.,
1996), ktorého komponenty a  programovú �truktúru sme upravili
tak, aby bol vhodný na modelovanie odtoku zo zrá�ok a topenia
snehu na povodí horného Hrona. Fyzikálne orientovaný zrá�kovo-
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Tab. 1 Zmena dlhodobej priemernej roènej vý�ky celkového odtoku
[mm.rok-1] a jednotlivých zlo�iek odtoku pre uva�ované scenáre
zmeny vyu�itia územia oproti súèasnému stavu (za obdobie 1918-
2000)

 Povrchový  Podpovrchový  Podzemný  Celkový
    odtok odtok    odtok  odtok
    [mm.rok-1] [mm.rok-1]     [mm.rok-1] [mm.rok-1]

prirodzený stav   �63.3 �72.2 �0.7 �136.2
zmena skladby
lesa      2.7   3.8  1.8 8 .3
zatrávnenie lesa      0.6  �4.2 15.2    11.6
zmena neprie-
pustných plôch    66.3  �3.9 �17.7    44.7
zatrávnenie or-
nej pôdy   �36.6   1.1   3.2  �32.3
zalesnenie kritic-
kých hydrotopov    �2.9  �0.2  �1.8    �4.9

odtokový model s rozèlenenými parametrami rozde¾uje povodie
�tvorcovou sie�ou na rovnomerné priestorové jednotky, v ktorých
poèíta hydrologickú bilanciu a simuluje pohyb vody do závereèného
profilu povodia. Jednotlivé zlo�ky hydrologickej bilancie tvoria
tekuté a tuhé zrá�ky, intercepcia, pôdna vlhkos�, infiltrácia, aktuálna
evapotranspirácia, povrchový odtok, podpovrchový odtok a pod-
zemný odtok. Transformácia povrchového odtoku v povodí sa si-
muluje na základe difúznej vlny a hydraulických charakteristík
prúdenia vody na svahoch a v rieènej sieti. Výpoèet podpovrchového
odtoku vychádza z Darcyho zákona a metódy kinematickej vlny.
Základné vstupy do modelu tvoria rastrové digitálne vrstvy (digitál-
ny model reliéfu, mapa vyu�itia územia a mapa pôdnych druhov)
a hydrologické a klimatické vstupné údaje v dennom alebo hodino-
vom kroku. Okrem rozsiahleho mno�stva fyzikálne orientovaných
parametrov, odvodených na základe fyzicko-geografických vlast-
ností povodia, vstupuje do modelu 11 globálnych parametrov, ktoré
sú kalibrovate¾né.

Model bol nakalibrovaný a validovaný na povodí horného Hrona
po Banskú Bystricu v dennom kroku pre vybrané èasové úseky z di-
sponibilného obdobia 1981-2000. Miera zhody medzi meranými a
simulovanými priemernými dennými prietokmi bola posudzovaná
koeficientom Nash-Sutcliffe, ktorého dosiahnutá hodnota pre celé
20-roèie bola 0,732.

Scenáre zmeny vyu�ívania územia na povodí horného Hrona
Na vyjadrenie zmien vo vyu�ívaní územia na povodí horného

Hrona sme vytvorili nieko¾ko scenárov, za predpokladu ktorých
sme simulovali odtok zo zrá�ok a topenia snehu v dennom kroku
pre obdobie 1981-2000. Zmeny odtoku sme vyhodnotili porovnaním
simulovaných priemerných denných prietokov a ich �tatistických
charakteristík pre súèasný stav vyu�itia územia a scenáre zmeny
vyu�itia územia, ako aj priestorovo v podobe máp. Vo vyhodno-
covaní zmien sme sa zamerali aj na zmeny v jednotlivých zlo�kách
odtoku, ktoré tvorí povrchový, podpovrchový, podzemný a celkový
odtok.

Na vyjadrenie zmeny vyu�itia územia sme vytvorili nasledovné
scenáre : 1/ prirodzený stav � scenár, ktorý vyjadruje spôsob vyu�itia
územia najbli��í prirodzenej krajine, takmer celé povodie je zalesnené;
2/ zmena druhovej skladby lesa � spôsob vyu�itia územia, ktorý je
mo�né zrealizova� na povodí pri re�pektovaní súèasného vyu�ívania
územia (urbanizované územie, orná pôda a pod.); 3/ zatrávnenie lesa
� scenár, pri ktorom sa predpokladá, �e sa zalesnené plochy zmenia
na trávne porasty; 4/ zmena nepriepustných plôch � scenár, pri
ktorom sa predpokladá, �e na urbanizovanom území bude podiel
nepriepustných plôch 100 %; 5/ zatrávnenie ornej pôdy � scenár,
pri ktorom sa predpokladá, �e sa zatrávnia plochy, v súèasnosti
vyu�ívané ako orná pôda; 6/ zalesnenie kritických hydrotopov �
scenár, pri ktorom sa predpokladá zalesnenie území, ktoré predstavujú
kritické územia s mo�nos�ou tvorby najväè�ieho povrchového
odtoku.

Zhodnotenie výsledkov
Porovnanie zmeny dlhodobej priemernej roènej vý�ky celkového

odtoku [mm.rok-1] a jednotlivých zlo�iek odtoku pre uva�ované

scenáre zmeny vyu�itia územia oproti súèasnému stavu (za obdobie
1918-2000) je uvedené v tab. 1.

Zo zhodnotenia zmeny odtoku pre jednotlivé scenáre vyplývajú
nasledovné závery:

Z porovnania zmeny priemerných denných prietokov pre scenár
�prirodzený stav� oproti súèasnému stavu vyplynulo, �e takmer
úplné zalesnenie povodia mô�e spôsobi� výrazné zní�enie prie-
merných denných prietokov. Priemerná roèná odtoková vý�ka sa
zní�ila pribli�ne o 140 mm za rok, èo predstavuje rozdiel oproti
súèasnému stavu pribli�ne o -30 %. Najvýraznej�ie z jednotlivých
zlo�iek odtoku sa zní�il povrchový odtok, a to o 63 mm za rok
(-91 % oproti súèasnému stavu) a podpovrchový odtok, ktorý sa
zní�il o 72 mm za rok (-53 % oproti súèasnému stavu) (pozri mapa
è.4 na tretej strane obálky). Zmena podzemnej zlo�ky odtoku sa pri
tomto scenári neprejavila.

Z porovnania zmeny priemerných denných prietokov pre scenár
�zmena skladby lesa� oproti súèasnému stavu vyplynulo, �e zmena
skladby lesa by sa na povodí horného Hrona takmer neprejavila na
zmene odtoku, a to ani v mesaèných, ani v roèných hodnotách dl-
hodobých priemerných denných prietokov. Zmena celkovej prie-
mernej roènej odtokovej vý�ky v mm za rok je 8,3 mm, èo je tak-
mer zanedbate¾ná hodnota. Podobne sa nepatrné zmeny prejavili aj
pri jednotlivých zlo�kách odtoku.

Posúdenie zmeny priemerných denných prietokov pre scenár
�zatrávnenie lesa� oproti súèasnému stavu ukázalo, �e pri takomto
scenári mô�e nasta� mierne zvý�enie celkového odtoku, ktoré sa
prejaví vo zvý�ení priemerných denných prietokov, ako aj vo zvý�e-
ní priemernej roènej odtokovej vý�ky asi o 12 mm (+2,5 %).
Zvý�enie celkového odtoku spôsobí najmä zvý�enie podzemného
odtoku, a to asi o +15 mm (+6 %). Povrchový odtok sa takmer
nezmení a podpovrchový odtok sa zní�i asi o -4 mm (-3 %). Tento
fakt mô�e by� spojený s parametrizáciou lesa a trávnatého porastu
v modeli (håbka koreòovej zóny, kapacita intercepcie, drsnos�),
ktorá mô�e ovplyvni� procesy tvorby jednotlivých zlo�iek odtoku
v modeli a mô�e sa prejavi� rôzne v rôznych sezónach roka.

Z porovnania zmeny priemerných denných prietokov pre scenár
�zmena nepriepustných plôch� oproti súèasnému stavu vyplynulo,
�e zmena v�etkých plôch urbanizovaného územia na nepriepustné
plochy mô�e spôsobi� zvý�enie priemerných denných prietokov na
celom povodí. Priemerná roèná odtoková vý�ka sa zvý�ila o pribli�ne
45 mm za rok, èo predstavuje rozdiel oproti súèasnému stavu pri-
bli�ne o +10 %. Najvýraznej�ie z jednotlivých zlo�iek odtoku sa
zvý�il povrchový odtok, a to o 66 mm za rok (+96 % oproti súèas-
nému stavu). Podpovrchový odtok sa pritom nepatrne zní�il, a to o
-4 mm za rok (-3 % oproti súèasnému stavu) a zní�il sa aj podzemný
odtok, a to o -18 mm za rok (-7 % oproti súèasnému stavu).

Z porovnania zmeny priemerných denných prietokov pre scenár
�zatrávnenie ornej pôdy� oproti súèasnému stavu vyplynulo, �e pri
tomto scenári mo�no oèakáva� pokles odtoku, ktorý sa prejavil v
poklese priemerných denných prietokov v jednotlivých mesiacoch
aj v celom roku, ako aj v poklese priemernej roènej odtokovej vý�ky.
Celková priemerná odtoková vý�ka sa zní�ila o 32 mm, èo pred-
stavuje pokles oproti súèasnému stavu o -7%. Tento pokles spôsobil
najmä pokles povrchového odtoku, ktorého priemerná roèná odto-
ková vý�ka sa zní�ila o 37 mm (-53 % oproti súèasnému stavu).
Ostatné zlo�ky odtoku sa zmenili len ve¾mi nepatrne.

Z porovnania zmeny priemerných denných prietokov pre scenár
�zmena zalesnenie kritických hydrotopov� oproti súèasnému stavu
vyplynulo, �e pri tomto scenári sa zmena odtoku takmer neprejavila.
Zmeny celkovej priemernej roènej odtokovej vý�ky sa prejavili v
jej zní�ení oproti súèasnému stavu asi o 5 mm, èo predstavuje zní-
�enie asi -1 % oproti súèasnému stavu. Uvedené výsledky sú prav-
depodobne spôsobené tým, �e kritické oblasti (vysoké sklony, ne-
priepustné pôdy) sú na povodí horného Hrona preva�ne zalesnené,
a preto uvedený scenár je ve¾mi podobný súèasnému stavu na povodí.

5 Záver

Prezentované výsledky je mo�né vyu�i� v integrovanom mana�-
mente povodia Hrona, a to najmä pri organizovaní spôsobu vyu-
�ívania povodia a posudzovaní vplyvu zmeny vyu�ívania povodia
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EXPO 2005 v Aichi bude o �ivotnom prostredí
25. marca 2005 sa na �es� mesiacov otvoria brány V�eobecnej

svetovej výstave v Japonsku, v provincii Aichi. Slovenská republika
sa tejto významnej svetovej udalosti nezúèastòuje, nebolo by v�ak
zrejme správne sa k tomuto významnému podujatiu stava� tak, akoby
neexistovalo. Význam Svetovej výstavy v Japonskom Aichi je o to
väè�í, �e organizátori pokraèujú v ceste, ktorú nie ve¾mi úspe�ne
od�tartovalo EXPO 2000 v Hannoveri. Táto Svetová výstava mala
ukáza� cestu, ktorou by malo kráèa� ¾udstvo v snahe o trvalo udr-
�ate¾ný rozvoj. V Hannoveri sa to ve¾mi nepodarilo z viacerých
dôvodov, ale predov�etkým pravdepodobne kvôli príli�nej komer-
cializácii podujatia.

O to väè�ie je oèakávanie, ako tento problém zvládnu Japonci.
Pravdou je, �e svet sa od roku 1970, kedy bolo EXPO v Osake a do-
siahlo mimoriadny úspech, výrazne zmenil. Bola to v�ak výstava
obsahovo e�te zameraná na technický  pokrok a ten bol práve v 70-
tych rokoch obrovský. Pripomeòme si z Osaky aspoò  roboty, ktoré
pracovali na príprave scén pri kultúrnych vystúpeniach.

Priblí�me si trochu prípravu a obsah EXPO 2005 Aichi. Je fakt,
�e aj v�eobecné svetové výstavy èiastoène zmenili svoju náplò. Do
V�eobecnej svetovej výstavy v Hannoveri bolo ich hlavným cie¾om
ukáza� v�eobecný pokrok - svetové výstavy boli poh¾adom do blízkej
budúcnosti. �ia¾, technický pokrok, ktorý vyús�uje do absurdnosti
konzumnej spoloènosti, priviedol ¾udstvo na rázcestie - samoznièe-
nie, alebo pokus o záchranu. U� hlavná téma Svetovej výstavy
v Hannoveri: � Èlovek - Príroda - Technológia - vzniká nový svet �
bola orientovaná ekologickým smerom - smerom na Agendu 21.
Tento cie¾, a� na malé výnimky, EXPO 2000 �ia¾ nesplnilo. Japonci
sa rozhodli v ekologickej téme pokraèova�, èo vyjadruje aj ich hlavná
téma: Múdros� prírody a jej podtémy:

- Príroda ako univerzálny základ
- Umenie �ivota
- Vývoj ekospoloèenstva
Z hlavnej témy a podtém vidíme, �e Japonci nie sú zvedaví na

históriu a  prírodné bohatstvo, chcú ale vidie�, ako je ¾udstvo schopné
vyu�íva� bohatú históriu a prírodné bohatstvo v prospech súèasnej,
ale hlavne  budúcich generácii.

Nebolo by správne nepripomenú� si, �e u� v rámci EXPO 2000
boli po celom svete realizované stovky ekologických projektov.
Boli to aj na�i stredo�koláci, ktorí sa ve¾mi úspe�ne  zapojili do eko-
logických sú�a�í uskutoènených v rámci hannoverskej svetovej
výstavy.  Podobne sa to deje aj teraz, pred EXPO 2005, ale bez nás.

Na Japoncoch je fascinujúce, �e doká�u v tak vyu�itej krajine
nájs� priestor pre svetovú výstavu. Tak tomu bolo v prípade mimo-
riadne úspe�nej Svetovej výstavy v Osake roku 1970 a tak je tomu
aj teraz.

Prefektúra Aichi sa nachádza na najväè�om japonskom ostrove
Honshú. Areál výstaviska je na území troch miest: Seto, Nagakute a
Toyota. Celý výstavný areál je budovaný s maximálnym re�pektom
voèi prírode. Japonci, známi svojím tradiène vrelým, pokorným a

citlivým vz�ahom k prírode, sú zárukou toho, �e výstavisko pozitívne
osloví v�etkých náv�tevníkov. So svojou typickou skromnos�ou
predpokladajú 15-miliónovú úèas�. Pripomeòme si, �e EXPO v Osake
nav�tívilo poèas 6 mesiacov 63 miliónov náv�tevníkov.

Výstavný areál s názvom � Park mladosti� je organicky zaèle-
nený do okolitej prírody a má rozlohu 173 ha. Expozície oficiálnych
úèastníkov budú umiestnené v �iestich areáloch, ktoré budú spojené
� Chodníkom okolo sveta �nadzemnou komunikaènou sluèkou
o då�ke 2,5 km. Výstavné areály sú  rozdelené do modulov o rozme-
roch 18 m x 18 m a vý�ke 9 m. Vystavovatelia mali mo�nos� po�iada�
o jeden alebo viac modulov (pod¾a toho, ako sa kto cíti). Tento
spôsob zvolili organizátori, aby predi�li prípadným problémom so
stabilitou pavilónov v prípade zemetrasenia. Vystavovatelia majú
povinnos� upravi� si portál tak, aby z Chodníka okolo sveta bola
mo�ná jednoznaèná identifikácia vystavovate¾a. Samozrejme, �e
japonské  spoloènosti  si postavia pre náv�tevníkov atraktívne pa-
vilóny, ktoré zrejme, tak ako v Osake, vojdú do dejín svetového
umenia.

Oficiálne logo Svetovej výstavy tvorí kruh vytvorený zo zelených
segmentov. Znázoròuje recyklaèný systém chrániaci prírodu pred
neprirodzenými zá�a�ami. Ïal�ou súèas�ou loga je oznaèenie Svetová
výstava 2005 Aichi Japan, alebo v skratke EXPO 2005 AICHI
JAPAN.

Maskoti Svetovej výstavy sú na svete u� viac ne� dva roky. Po-
krstení boli v tisíci deò pred otvorením EXPO 2005. Väè�ia, tmavo
zelená figúrka dostala meno Morizo, èo v preklade znamená fami-
liárne lesného mu�a; men�ia sa volá Kiccoro, èo sa dá vo¾ne prelo�i�
ako die�a - stromèek. Japonskí organizátori majú s týmito figúrkami
pravdepodobne ve¾mi zaujímavé zámery. Skúsenej�í � lesný mu� �
bude radcom a uèite¾om mlad�ieho � die�a�a - stromèeka�.

To, èo doposia¾ na Svetových výstavách e�te nebolo, je oficiálny
slogan, ktorý je vytvorený z japonských znakov a obrázkov klíèia-
ceho zrnka a ako celok znamená �Výstava globálnej harmónie�.

Svetová výstava v Japonsku v roku 2005 mala u nás doma od�tar-
tova� komplexný projekt osvety a vzdelávania v ekologickej oblasti
pre v�etky vrstvy obyvate¾stva. Jedna vec sú zákony a kapitoly
uzatvorené v rámci predvstupového konania do Európskej únie, a
druhá vec je devastácia �ivotného prostredia na ka�dom kroku. Bolo
by preto bývalo rozumné správne sa pozera� sa na na�u na EXPO
2005 cez ove¾a �ir�í poh¾ad ako sme boli zvyknutí doposia¾. Nie len
zúèastni� sa - ale aj zmeni� svoj postoj k �ivotnému prostrediu. Vte-
dy by to celé malo  svoj význam. �ia¾, to je zatia¾ u nás, aj inde vo
svete, iba utópia.

Optimistom zostáva len viera, �e do roku 2010 sa priority v na�ej
krajine zmenia tak, �e slovenská prezentácia na V�eobecnej svetovej
výstave v �anghaji obnoví za�lú slávu èeskoslovenských, ale aj
slovenských úèastí na týchto významných kultúrno-spoloèenských
podujatiach.

jl

na odtok a ve¾kos� erózno-akumulaèných procesov. Výsledky hod-
notení boli zahrnuté do komplexnej databázy krajinno-ekologických
komplexov a podrobných povodí, ktoré sú v digitálnej podobe
súèas�ou �túdie (Koèický a kol, 2004) a stali sa podkladom pre návr-
hy na optimalizáciu krajinnej �truktúry z h¾adiska rie�enej prob-
lematiky. Na druhej strane, pri vyu�ívaní výsledkov krajinno-
ekologického hodnotenia, modelovania erózie, ako aj distribuova-
ného hydrologického modelovania je potrebné uvedomi� si aj mnohé
neistoty uvedených prístupov, ktoré treba v integrovanom mana�-
mente povodia zoh¾adòova�. Spo¾ahlivos� výsledkov súvisí s dis-
ponibilnými vstupnými údajmi, s mierou schematizácie hydro-
logických a eróznych procesov v modeloch, ako aj s parametrizáciou
vlastností prostredia. Preto je nevyhnutné práve územia (povodia),
ktoré sa na základe analýzy javia ako rizikové, podrobi� skúma-
niu v podrobnej�ej mierke, aby sa zní�ila miera spomenutej neis-
toty a zvý�ila sa váha výsledkov hodnotenia v rozhodovacích
procesoch.
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Kalendár domácich podujatí vo VH na rok 2005
KONFERENCIE
X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU
ÚÈAS�OU K SVETOVÉMU DÒU VODY 2005 A VYHLÁSENIE
MEDZINÁRODNEJ DEKÁDY VODA � PRAMEÒ �IVOTA
Termín: 18.3.2005
Miesto konania: Banská �tiavnica
Organizátori: M�P SR, ZZVH na Slovensku, SA�P, SVP, �.p., AVS,

VÚVH
Kontakt VÚVH:
Tel/ Fax: +421 2 59343336/+ 421 2 54431951, + 421 2 54418479
E-mail: riaditel@vuvh.sk

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚÈAS�OU
�BALNO-TECHNICKÉ DNI ´05�
Termín: 19. - 20.4.2005
Miesto konania: Bardejovské kúpele
Organizátori: In�pektorát kúpe¾ov a �riediel MZ SR, Èeský in�pektorát

lázní a zøídel MZ ÈR, KZI SvF STU
Kontakt: Doc. J. Ing. Bo�íková, PhD.
Tel/Fax: +421 2 59274611, -702/+421 2 52921184
E-mail: jarmila.bozikova@stuba.sk

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚÈAS�OU �SEDIMENTY
VODNÝCH TOKOV A NÁDR�Í�
Termín: 11. � 12.5.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: SVHS ZSVTS pri VÚVH, VÚVH, M�P SR, RIMVP, ZZVH

na Slovensku, INCHEBA, a.s., SVHS ZSVTS
Kontakt: Ing. P. Hucko, CSc.
Tel/Fax: +421 2 59343424, -59343473, -59343474/ +421 2 54411941,

-54418047
E-mail: Pavel_Hucko@vuvh.sk
www.vuhv.sk

KONFERENCIA �O BEZPEÈNOSTI VODNÝCH STAVIEB PRI
PRÍLE�ITOSTI 30. VÝROÈIA ÈINNOSTI TECHNICKO-
BEZPEÈNOSTNÉHO DOH¼ADU�
Termín: 24. � 26.5.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: Vodohospodárska výstavba, �.p., Závod TBD a �peciálnych

meraní, SVHS ZSVTS pri Vodohospodárskej výstavbe
Kontakt:
Tel: +421 2 244453502, +421 903203337
Fax: +421 2 44453492
E-mail: konferencia@tbd.sk, tbd@tbd.sk
www.tbd.sk

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚÈAS�OU �30 ROKOV
PREVÁDZKY VODNÉHO DIELA LIPTOVSKÁ MARA � BE�EÒOVÁ�
Termín: 2. � 3.6.2005
Miesto konania: Bobrovník
Organizátori: Poboèka SVHS pri SVP, �.p. OZ Pie��any
Kontakt: Ing. I. Malinka, h. doc. Ing. D. Chlapík
E-mail: ivan.malinka@svp.sk

KONFERENCIA �HYDROGEOCHÉMIA ,05�
Termín: 21. � 22.6.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: UK PrF Kat. hydrogeológie, SAH, IGI V�B TU Ostrava,
Kat. HGI Univwersytet Slaski v Katoviciach
Kontakt:
Tel: +421 2 60296527, +421 2 60296558
Fax: +421 2 60296701
E-mail: rflakova@fns.uniba.sk, zenisova@fns.uniba.sk
www.presporok.sk/hydrogeochemia/

KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚÈAS�OU �30 ROKOV
PREVÁDZKY VODNÉHO DIELA BUKOVEC A 40 ROKOV
PREVÁDZKY VODNÉHO DIELA ZEMPÍNSKA �ÍRAVA�
Termín: 8. � 9.9.2005
Miesto konania: Zemplínska �írava
Organizátori: SVP, �.p. OZ Ko�ice, Poboèka SVHS pri OZ Ko�ice, SVP,

�.p. OZ Ko�ice Závod Povodie Hornádu a Body, SVP, �.p.
OZ Ko�ice Závod Povodie Laborca

Kontakt: Ing. M. Mi�èík, Ing. S. Dobrotka

Tel: +421 55 600144
Tel: +421 55 600179
E-mail: marian.miscik@svp.sk, stanislav.dobrotka@svp.sk

CELO�TÁTNA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚÈAS�OU
XXIII. PLAVEBNÉ DNI 2005
Termín: 12. - 14.9.2005
Miesto konania: Trnava
Organizátori: Slovenský plavebný kongres, Èeské plavebné

a vodocestné zdru�enie, Trnavský, Trenèinsky a Nitriansky
samosprávny kraj, SVP, �.p. OZ Bratislava OZ Pie��any, STU Trnava

Kontakt: Ing. Vladimír Haviar
Tel: +421 265424132
E-mail: vladimir.haviar@stonline.sk

KONFERENCIA �HYDROLOGICKÉ DNI 2005�
Termín: 21. � 23.9.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: SVH, ÈVH, M�P SR, SHMÚ, SvF STU, ÚH SAV, ÈHMÚ,

VÚVH, GWP SK, AHS, ZZVH na Slovensku
Kontakt:  RNDr. O. Majerèáková, CSc.
Tel: +421 2 59415252
E-mail: olga.majercakova@shmu.sk
RNDr. G. Babiaková, CSc.
Tel: +421 2 59415403, -54771192 Fax: +421 2 54776562
E-mail: gabriela.babiakova@shmu.sk

VIII. KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚÈAS�OU
�PITNÁ VODA�
Termín: 12. � 13.10.2005
Miesto konania: Trenèianske Teplice
Organizátori: M�P SR, SNK IWA, Hydrotechnológia, s.r.o., VÚVH,

W&ET Team, KZI SvF STU, RÚVZ Ko�ice
Kontakt: Ing. J. Buchlovièová
Tel: +421 2 57201428, mobil: 0903 268508
Fax: +421 2 52498255
E-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk

SEMINÁRE
SEMINÁR �BIOLOGICKÉ A CHEMICKÉ PROCESY VO
VODÁRENSKÝCH TOKOCH A NÁDR�IACH, PERSPEKTÍVY
TECHNOLÓGIE ÚPRAVY VODY A DEZINFEKCIE VODY�
Termín: 12. � 13.4.2005
Miesto konania: Trenèianske Teplice
Organizátori: SNK IWA, Hydrotechnológia, s.r.o.,
SVP, �.p., RÚVZ Ko�ice
Kontakt: Ing. J. Buchlovièová
Tel: +421 2 572 01428, mobil: 0903 268508
Fax: +421 2 524 98255
E-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk

RÁDIOLOGICKÝ SEMINÁR
Termín: jún 2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH
Kontakt: RNDr. M. Vr�ková
Tel/Fax: +421 2 59343267/+421 2 54417047
E-mail: Marta_Vrskova@vuvh.sk

EKONOMICKÉ NÁSTROJE VYPÚ��ANIA ODPADOVÝCH VÔD
Termín: 16.6.2005
Miesto konania: Trenèín
Organizátori: AÈE SR, KEI FCHPT STU, GWP SR, ZZVH na Slovensku
Kontakt: Doc. Ing. I. Bodík, PhD.
Tel/Fax: +421 2 59325384/ +421 2 52495243
E-mail: igor.bodik@stuba.sk
www.acesr.sk

SEMINÁR Z ORGANICKEJ CHÉMIE
Termín: 16.6.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH
Kontakt: Ing. K. �ilhárová
Tel/Fax: +421 2 59343435/+421 2 54417047
E-mail: Katarina _Silharova@vuvh.sk

Oznamy
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KURZY
KURZ VZORKOVANIA
Termín: 2. � 4.5.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH, M�P SR
Kontakt: p. D. Vidová
Tel: +421 2 59343344
Fax: +421 2 54415743, -54418479
E-mail: sciesecr@vuvh.sk
www.vuvh.sk

KURZ HYDROMETROVANIA
Termín: 2. � 6.5.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH, M�P SR
Kontakt: p. D. Vidová
Tel: +421 2 59343344
Fax: +421 2 54415743, -54418479
E-mail: sciesecr@vuvh.sk
www.vuvh.sk

KURZ VODOHOSPODÁROV I. STUPEÒ
Termín: 16. � 20.5.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH, M�P SR
Kontakt: p. D. Vidová
Tel.: +421 2 59343344
Fax: +421 2 54415743, -54418479
E-mail: sciesecr@vuvh.sk
www.vuvh.sk

HYDROBIOLOGICKÝ DETERMINAÈNÝ KURZ
Termín: 23. - 27.5.2005
Miesto konania: �iarska dolina
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH
Kontakt: Mgr. M. Le��áková
Tel/Fax:+421 2 59343458/+421 2 54417047
E-mail: Emilia_Elexova@vuvh.sk

MIKROBIOLOGICKÝ KURZ
Termín: Jún/September
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH
Kontakt: RNDr. M. Prok�ová, CSc.
Tel/Fax: +421 2 59343421/+421 2 54417047
E-mail: Miloslava_Proksova@vuvh.sk

KURZ VODOHOSPODÁROV II. STUPEÒ
Termín: 26. � 30.9.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: VÚVH, SVHS ZSVTS pri VÚVH, M�P SR
Kontakt: p. D. Vidová
Tel.: +421 2 59343344
Fax: +421 2 54415743, -54418479
www.vuvh.sk

VÝSTAVY
REGIONINVEST, EKOTECHNIKA, HYDROTEC
Termín: 10. � 12.5.2005
Miesto konania: Bratislava
Organizátori: INCHEBA, a.s.
Kontakt: Ing. Ivan Veselý
Tel/Fax: +421 2 67272218/ +421 2 62247101
Fax: ivesely@incheba.sk
www.incheba.sk

AQUA
Termín: 14. � 16.6.2005
Miesto konania: Trenèín
Organizátori: Výstavisko TMM, a.s., Trenèianska vodohospodárska

spoloènos�, a.s.
Kontakt: Výstavisko TMM, a.s.
Tel/Fax: +421 327432 382 
E-mail: os22@tmm.sk
www.tmm.sk

Oznamy

KONGRESY, SYMPÓZIA, KONFERENCIE

IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE �VODA ZLÍN�
Termín: 7. � 8.4.2005
Miesto konania: Zlín, ÈR
Organizátori: Voding, Hranice
Kontakt:
Tel/Fax: +420 581 675211/+420 58 1675265
E-mail: voding@voding.cz

SYMPOSIUM �LEGIONELY 2005: ZKU�ENOSTI, NOVINKY,
TRENDY, LEGISLATIVA�
Termín: 17. � 20.4.2005
Miesto konania: Ro�òov pod Radho�tìm, ÈR
Organizátori: Zdravotní ústav Ostrava, FACTORE, Zdravá vysoèina,

Zdravotní ústav Brno
Kontakt: J. Bojto�ova/V. Maderská
Tel: +421 732329496/+421 596200456
Fax: +421 596315435/+421 596118661
E-mail: Jitka.Bojtosova@animaracio.com
E-mail: Vendula.Maderska@animaracio.com
www.zuova.cz/Legionely2005

INTERSOL,2005, 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE-EXHIBITION
ON SOILS, SEDIMENTS AND WATER

Termín: 19.4. - 21.4.2005
Miesto konania: Paris, France
Kontakt konferencia:
Tel: 0033 (0)139144815
Fax: 0033 (0)139682608
E-mail: webs_limousin@yahoo.fr
Kontakt výstava:
Tel: 0033 (0)149960066
Fax: 0033 (0)149960067
E-mail: europev@club-internet.fr

Kalendár zahranièných podujatí vo VH na rok 2005

13TH EUROPEAN WATER, WASTEWATER AND WASTE SYMPOSIUM
Termín: 25.4. - 28.4.2005
Miesto konania: Munich, Germany
www.IFAT.de, www.atv-dvwk.de

KONFERENCE �RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉØE 05�
Termín: 10. � 11.5.2005
Miesto konania: Hrotovice, ÈR
Organizátori: VZ Ekomonitor, VÚV T.G. M. Praha, SÚRO � NRL pro

pøírodní zdroje ozáøení, DIAMO, ÈEZ, JE Temelín, CANBERRA
PACKARD, EMPOS

Kontakt:
Tel/Fax: +420 469682303/+420 469682310
E-mail: pecinova@ekomonitor.cz

KONFERENCE �ODPADNÍ VODY�
Termín: 10. � 12.5.2005
Miesto konania: Teplice, ÈR
Organizátori: AÈE ÈR, ÚTVP V�CHT
Kontakt: ICARIS Ltd
Tel/Fax: +420 417816605/ +420 266312113
E-mail: icaris@icaris.cz
www.ace-cr.cz

KONFERENCE �AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA HYGIENICKÝCH
LABORATOØÍ�
Termín: 17. � 19.5.2005
Miesto konania: Pec pod Snì�kou, ÈR
Organizátori: 2 THETA ASE, Zdravotní ústav Hradec Králové,

Zdravotní ústav Pardubice, Národní centrum o�etøovatelství
a nelékaøských zdravotnických oborù v Brnì

Kontakt:
Tel/Fax: +420 558732122/+420 558732224
E-mail: 2theta@2theta.cz
www.2theta.cz
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RIVER BASIN MANAGEMENT � PROGRESS TOWARDS IMPLEMEN-
TATION OF THE EUROPEAN WATER FRAMEWORK DIRECTIVE
Termín: 19. � 20.5.2005
Miesto konania: Budape��, Maïarsko
Kontakt:
www.riverbasinmanagement2005.com

STOCHASTIC HYDRAULICS 2005
Termín: 19. � 20.5.2005
Miesto konania: Nijmegen, Holandsko
Kontakt: Prof. Toshiharu Kojiri
E-mail: J.K.Vrijling@ct.tudelft.ni
www.crs4.it/ETM6

XIX. SYMPÓZIUM O ANEMOMETRII
Termín: 24. � 25.5.2005
Miesto konania: Holany, ÈR
Organizátori: OPTEK
Kontakt: Ing. L. Klaboch, CSc.
Tel/Fax: +420 271732204/ +420 267317266
klaboch@optek.cz

KONFERENCE �SANAÈNÍ TECHNOLOGIE VIII�
Termín: 25. � 26.5.2005
Miesto konania: Uherské Hradi�te, ÈR
Organizátori: VZ Ekomonitor, V�CHT, INPOST, Bioanalytika CZ,

PURUM
Kontakt:
Tel/Fax: +420 469682303/+420 469682310
E-mail: pecinova@ekomonitor.cz

THRID INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FLOOD DEFENCE
�FLOOD, FROM DEFENCE TO MANAGEMENT�
Termín: 25. � 27.5.2005
Miesto konania: Nijmegen, Holandsko
Kontakt:
E-mail: info@routine-nijmegen.nl
www.isfd3.nl

HEAD WATER 2005 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON HYDROLOGY, ECOLOGY AND WATER RESOURCES
IN HEADWATERS
Termín: 20. � 23.6.2005
Miesto konania: Bergen, Norway
Kontakt:
E-mail: eib@nve.no

IASWS2005, 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
THE INTERACTIONS BETWEEN SEDIMENTS AND WATER
Termín: 28.8. � 2.9.2005
Miesto konania: Bled, Slovenia
Kontakt:
Tel: +386 1 588 5387, +386 1 588 5302
Fax: +386 1 561 2276
E-mail: iasws@ijs.si
www.icjt.org/iasws2005

XXXI IAHR CONGRESS
Termín: 11. � 16.9.2005
Miesto konania: Seoul, Korea
Kontakt:
E-mail: jssong@hanjinpco.com
www.iahr2005.or.kr

KONFERENCE �HYDROANALYTIKA 2005�
Termín: 20. � 21.9.2005
Miesto konania: Hradec Králové, ÈR
Organizátori: CSlab, ÚTVP V�CHT, OS pro analýzu a mìøení AÈE,
Kontakt:
Tel/Fax: +420 224453124/+420 224452237
E-mail: cslab@cslab.cz

INTERNATIONAL CONFERENCE: INNOVATION, ADVANCES AND
IMPLEMENTATION OF FLOOD FORECASTING TECHNOLOGY
Termín: 9. � 11.10.2005
Miesto konania: Bergen-Tromso, Norway
Kontakt:
www.actif-ec.net

KONFERENCE �REFERENÈNÍ MATERIÁLY A JEJICH VYU�ITÍ�
Termín: 7. � 9.11.2005
Miesto konania: Medlov, ÈR
Organizátor: 2 THETA ASE
Kontakt:
Tel/fax: +420 558732122/+420 558732224
E-mail: 2theta@2theta.cz
www.2theta.cz

FOURTH CONFERENCE INTERNATIONAL WATER HISTORY
ASSOCIATION �WATER AND CIVILIZATION�
Termín: 1. � 4.12.2005
Miesto konania: Paris, France
Organizátor: IWHA
Kontakt:
Tel/fax: +47 55 589315/ +47 55 589892
E-mail: post@iwha.net

SEMINÁRE

3. UVP WORKSHOP
Termín: 31.3.2005
Miesto konania: Praha, ÈR
Organizátor: OPTEK
Kontakt: Ing. L. Klaboch, CSc.
Tel./Fax: +420 271732204/+420 267317266
klaboch@optek.cz

SEMINÁØ �ZAJI�TÌNÍ KVALITY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKÙ�
Termín: 30.3. � 1.4.2005
Miesto konania: Komorní Lhotka, ÈR
Organizátori: 2 THETA ASE, Národní centrum o�etøovatelství

a nelékaøských zdravotnických oborù v Brnì
Kontakt:
Tel/Fax: +420 558732122/+420 558732224
E-mail: 2theta@2theta.cz
www.2theta.cz

SEMINÁØ �NOVÉ METODY A POSTUPY PØI PROVOZOVÁNÍ
ÈISTÍREN ODPADNÍCH VOD�
Termín: 5. � 6.4.2005
Miesto konania: Moravská Tøebová, ÈR
Organizátor: VHOS Moravská Tøebová
Kontakt:
Fax: +420 461357190
E-mail: tr.sek@vhos.cz

INSTRUKTÁ�NÍ KURS PRO VODOHOSPODÁØE A PRACOVNÍKY
V OBORU �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
Termín: 12.4. a� 13.4.2005
Miesto konania: Praha, ÈR
Kontakt: EDUKA, Ing. Jiøí Chvojka,
E-mail: eduka@eduka.cz

ODBORNÝ HYDROCHEMICKÝ SEMINÁØ 2005
Termín: 21.4. � 22.4.2005
Miesto konania: Valtice, ÈR
Organizátori: Hydrogeochemické støedisko Praha
Kontakt:
E-mail: skorepa@aquatest.cz

SEMINÁØ �ALTERNATIVNÍ METODY TESTOVÁNÍ TOXICITY
CHEMIKÁLIÍ�
Termín: 27. � 28.4.2005
Miesto konania: Chrudim � Pí��ovy, ÈR
Organizátori: VZ Ekomonitor, Centrum pracováního lékaøství SZÚ

Praha, ÈCHS, Odbor environmentálních rizik M�P, Odd. registru
chemických látek MZ, Centrum ekologie, toxikologie a analytiky
VÚOS

Kontakt:
Tel/Fax: +420 469682303/+420 469682310
E-mail: pecinova@ekomonitor.cz

AUTOMATICKÁ SPEKTROMETRIE
Termín: 13. � 17.6.2005
Miesto konania: �ermanická pøehrada , ÈR
Organizátor: 2 THETA ASE
Kontakt:

Oznamy
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Tel/Fax: +420 558732122/+420 558732224
E-mail: 2theta@2theta.cz
www.2theta.cz

MIKROELEMENTY
Termín: 5. � 7.9.2005
Miesto konania: Doksy, ÈR
Organizátor: 2 THETA ASE
Kontakt:
Tel/Fax: +420 558 732122/+420 558 732224
E-mail: 2theta@2theta.cz
www.2theta.cz

SEMINÁØ �MIKROBIOLOGIE VODY A PROSTØEDÍ 2005�
Termín: 19. � 21.9.2005
Miesto konania: Kralupy nad Vltavou, ÈR
Organizátori: Komise mikrobiologie vody Èeskoslovenské spoleènosti

mikrobiologické
Kontakt: RNDr. D. Baudi�ová, PhD.
Tel: +420 220197219
E-mail: dana_baudisova@vuv.cz

PRACOVNÍ SEMINÁØ �VÝZNAM A VYU�ITÍ BIOLOGIE
VE VODÁRENSKÉ A ÈISTÍRENSKÉ PRAXI�
Termín: Október/November
Miesto konania: Chrudim � Pí��ovy, ÈR
Organizátori: VZ Ekomonitor, V�CHT, AÈE
Kontakt:
Tel/Fax: +420 469682303/+420 469682310
E-mail: pecinova@ekomonitor.cz

SEMINÁØ �ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT
Z PRÙZKUMNÝCH A SANAÈNÍCH PRACÍ II�
Termín: 30.11. � 1.12.2005
Miesto konania: Pelhøimov, ÈR
Organizátor: VZ Ekomonitor
Kontakt:
Tel/Fax: +420 469682303/+420 469682310
E-mail: pecinova@ekomonitor.cz

KURZY, �KOLENIA

�KOLENÍ �VZORKOVÁNÍ ODPADÙ PRO ÚÈELY HODNOCENÍ
VYLUHOVATELNOSTI�
Termín: 22.3.2005
Miesto konania: Brno, ÈR
Organizátori: CSlab, VÚV T.G.M., CeHO
Kontakt:
Tel/Fax: +420 224453124/+420 224452237
E-mail: cslab@cslab.cz

KURZ �ODBÌR VZORKÙ�
Termín: 7. � 9.9.2005
Miesto konania: Doksy, ÈR
Organizátor: 2 THETA ASE
Kontakt:
Tel/Fax: +420 558732122/+420 558732224
E-mail: 2theta@2theta.cz
www.2theta.cz

KURZ �ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK�
Termín: 10. � 13.10.2005
Miesto konania: Komorní Lhotka, ÈR
Organizátor: 2 THETA ASE
Kontakt:
Tel/Fax: +420 558 732122/+420 558732224
E-mail: 2theta@2theta.cz
www.2theta.cz

KURZ: REKONSTRUKCE VODOHOSPODÁØSKÝCH SÍTÍ
1. Semináø � Posuzování technického stavu vodovodních sítí � 24.3.2005
2. Semináø � Posuzování technického stavu kanalizaèních sítí � 31.3.2005
3. Semináø � Metody rekonstrukce vodovodních sítí � 7.4.2005
4. Semináø � Metody rekonstrukce kanalizaèních sítí � 14.4.2005
5. Semináø � Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí � 28.4.2005
6. Semináø � Plánování rekonstrukcí kanalizaèních sítí � 5.52005
Miesto konania: Fakulta stavební VUT Brno, ÈR
Kontakt: Dana Koukalová
Tel/Fax: +420 541 147736/+420 541 147728
E-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz

VÝSTAVY

IFAT MNÍCHOV
Termín: 25. � 29.4.2005
Miesto konania: Munich, Germany
Organizátori: Messe Munchen
Kontakt: Messe Munchen
Tel/Fax: (49) 8994920260/(49) 8994920269
E-mail: info@ifat.de
www.ifat.de
Kontakt: Primatour Ostrava
Tel: +420596931480
E-mail: info@primatour.cz
www.primatour.cz

11. ROÈNÍK MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁØSKÉ VÝSTAVY
 �VODOVODY � KANALIZACE 2005�
Termín: 24. � 26.5.2005
Miesto konania: Praha, ÈR
Organizátor: SOVAK
Kontakt:
Tel/Fax: +420 281962262-3/+420 281961285
E-mail: vodka@exposale.cz
www.vystava-vodka.cz

POLLUTEC
Termín: 29.11. � 2.12.2005
Miesto konania: Parí�, Francúzsko
Organizátori: Reed Exhibition, Paris, France
Kontakt:
Tel/Fax: (33) 147562124/(33) 147562120
E-mail: catherine@promosalons.co.uk
www.pollutec.com

Prosíme organizátorov kurzov, �kolení, seminárov, konferencii a výstav,
aby pravidelne zasielali aktuálne informácie o organizovaných akciách

na uverejnenie v dostatoènom èasovom predstihu
na adresu redakcie èasopisu.
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 V dòoch 10. a  11. novembra 2004 sa konal
v Rajeckých Tepliciach odborný seminár o aktuál-
nych problémoch ochrany vodárenských zdrojov
pod¾a nov�ích legislatívnych úprav. Podujatie or-
ganizovala In�inierska, geologická a poradenská
kancelária KAMA v rámci èinnosti  semináre & �ko-
lenia,  s podporou Ministerstva �ivotného prostredia
SR, v spolupráci so Slovenským národným ko-
mitétom IWA, Slovenskou agentúrou �ivotného pro-
stredia �ilina, Slovenským vodohospodárskym pod-
nikom, �.p., Banská �tiavnica a Výskumným ústavom
vodného hospodárstva Bratislava. Úèastníkmi se-
minára boli v preva�nej miere zástupcovia správcov
a prevádzkovate¾ov vodárenských zdrojov zo Slo-
venského vodohospodárskeho podniku, �.p. a z jeho
od�epných závodov, z vodárenských spoloèností a.s.,
zástupcovia vysokých �kôl, výskumu, orgánov �tátnej
vodnej správy, zástupcovia spoloèností s r.o. a rôz-
nych firiem, zaoberajúcich sa prieskumom a spra-
covávaním podkladov pre �iados� o urèenie alebo
prehodnotenie ochranných pásiem.

Cie¾om seminára bolo usmerni� odborné rie�enia
ochrany vodárenských zdrojov z poh¾adu  aktuálnych
legislatívnych predpisov, najmä z h¾adiska potreby
optimálnej aplikácie základných atribútov vyhlá�ky èíslo
398/2002 Z.z., ktorá upravuje zásady urèovania ochran-
ných  pásiem a ochranných opatrení. Ïal�ím cie¾om bolo
získa� poznatky a názory zo sféry výskumu, rozvoja
a praxe na niektoré odborné problémy, súvisiace s vyme-
dzením hraníc ochranných pásiem, ale súvisiace aj s ob-
sahovou náplòou dokumentácie, ktorá je potrebná k �ia-
dosti o urèenie nových alebo aktualizovaných ochran-
ných pásiem. Tieto poznatky, skúsenosti a názory úèast-
níkov, ktoré prezentovali buï vo svojich referátoch ale-
bo v bohatej diskusii seminára, boli u�itoèné pre pri-
pravovanú novelizáciu vyhlá�ky èíslo 398 z roku 2002
a pre metodiku rie�enia návrhu ochranných pásiem vo-
dárenských zdrojov podzemných a povrchových vôd.
Táto metodika, presnej�ie metodické postupy pre ur-
èovanie ochranných pásiem vodárenských zdrojov pod-
zemných a povrchových vôd, spracovaná v gescii Mi-
nisterstva �ivotného prostredia SR v roku 2003 a uve-
rejnená na internetovej stránke tohto rezortu aj za úèelom
pripomienkovania, bude v koneènej verzii zoh¾adòova�
aj významné poznatky z prednesených referátov na se-
minári, vrátane aktuálnych príspevkov z diskusie.

Pre úèastníkov seminára bol pripravený zborník re-
ferátov, v ktorom je uverejnených 13 príspevkov a jeden

Aktuálne problémy
ochrany vodárenských zdrojov

Ing. Tibor Elek
EKOPROAQUA Bratislava

Zaznamenali sme

doplnok (dodaný a� po uzávierke termínu na pred-
kladanie rukopisov). Na odbornom podujatí bolo vy�e
90 úèastníkov, ktorých prívitala predsedníèka organi-
zaèného výboru, pani Kamila Rehorovská. Po úvodnom
príhovore E.Fatúlovej (v zastúpení Ing.Mariána Supeka,
generálneho riadite¾a Sekcie vôd Ministerstva �ivotného
prostredia SR), odznela aj jej úvodná odborná predná�ka
o legislatívnych úpravách pre urèovanie ochranných
pásiem vodárenských zdrojov s podrobnej�ou charakte-
ristikou aj novelizovaného vodného zákona z roku 2004
a s informáciou o ïal�ích predpisoch, pripravených na
schválenie, ktoré s problematikou ochranných pásiem
úzko súvisia.

O metodike urèovania ochranných pásiem pod¾a vy-
pracovaného návrhu (Metodické postupy), odznel re-
ferát zaoberajúci sa touto problematikou na úseku pod-
zemných vôd (E.Kullman st.) a povrchových vôd (T.
Elek). Hygienické a právne aspekty uplatòovania le-
gislatívnych úprav v urèovaní a posudzovaní ochran-
ných pásiem (Z.Bratská - K.Koppová) sú uverejnené
v zborníku. Frekventovanou témou referátu  A.Kollára
a J.Gajdovej, ale aj následnej diskusie, bola problematika
náhrady majetkovej ujmy dôsledkom zákazov alebo
obmedzení, vyplývajúcich z po�iadavky ochrany vodá-
renských zdrojov ochrannými pásmami. Doteraj�ia ab-
sencia primeraných legislatívnych úprav a mnohé ne-
jasnosti v tejto problematike nadobúdajú jasnej�iu po-
dobu zaèatím úèinnosti príslu�ných právnych predpisov
a vnesenia zákonnosti do tejto oblasti, aj keï pre vodo-
hospodárov nie celkom zau�ívanej a príjemnej. S prob-
lematikou majetkovej ujmy výrazne súvisí po¾nohos-
podárska èinnos�, o ktorej referoval �.Stanèík. Potvrdil
potrebu venova� primeranú odbornú pozornos� tejto
sfére aj z h¾adiska objektivizácie nie v�dy oprávnených
po�iadaviek dotknutých �iadate¾ov o úhradu majetkovej
ujmy.

O význame vodárenských nádr�í aj z h¾adiska ich pro-
tipovodòovej funkcie hovoril D.Minárik, pri súèasnom
zdôraznení dôle�itosti a charakteristiky ochranných
opatrení v pásme I.stupòa týchto diel. Úèastníci seminára
si vypoèuli referát o praktických skúsenostiach s prí-
pravou a urèovaním ochranných pásiem z poh¾adu or-
gánu �tátnej vodnej správy v Pova�skej Bystrici (P.
Petrík) a z praxe SVS, a.s. Banská Bystrica (M.Galko).
Zaujímavé boli aj skúsenosti a výsledky z odbornej
problematiky ochrany vodárenských zdrojov v Slo-
venskom krase (E.Tometzová, A.Buráòová, L.Tometz).
S výskumom ohrozenia kvality podzemných vôd plo�-
nými a bodovými zdrojmi zneèistenia, s mo�nos�ami och-
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Asociácia èistiarenských
expertov SR

 

Katedra environmentálneho in�inierstva
FCHPT STU Bratislava

a
Zdru�enie zamestnávate¾ovvo vodnom

hospodárstve na Slovensku

organizujú  v rámci 12. roèníka medzinárodnej výstavy AQUA

dòa 16. júna 2005 odborný seminár

Ekonomické nástroje vypú��ania
odpadových vôd

Miesto konania: Výstavisko TMM, a.s. v Trenèíne, Pavilón è.3
- Programové centrum

Cie¾om seminára je poskytnú� informácie o novom legislatívnom
rámci v spoplatòovaní vôd a odpadových vôd, ako aj o praktickom
napåòaní nových po�iadaviek ekonomického fungovania vo-
dárenských spoloèností. Ïal�ím cie¾om seminára bude informova�
predstavite¾ov komunálnej sféry o dôle�itých ekonomických ná-
strojoch èistenia odpadových vôd, tvorby cien za slu�by spojené
s u�ívaním vôd a pod.
Na seminári budú prezentované nasledovné témy:
RNDr. E. Bartková, M�P SR, Bratislava
Poplatky za vypú��anie odpadových vôd pod¾a Nariadenia vlády
SR è. 755/2004 Z.z.
Ing. D. Thalmeinerová, CSc., UNDP / ICPDR, AÈE SR
Cenotvorba za u�ívanie vôd a vodohospodárskych slu�ieb
v krajinách povodia Dunaja
Ing. J. Kleinertová, Larive Slovakia, spol. s r.o.
Finanèné a ekonomické hodnotenie investièných projektov
environmentálnej infra�truktúry financovaných zo �trukturálnych
a kohéznych fondov
Ing. P. Ïuro�ka, Podtatranská vodárenská spoloènos�, a.s.
Ekonomický dopad nových investícií na hospodárenie v podniku
PVS, a.s. Poprad
Diskusné príspevky z praxe
Úèas� na odbornom seminári je po zaslaní vyplnenej prihlá�ky
zdarma.
Zaregistrovaní úèastníci seminára majú po jeho ukonèení vo¾ný
vstup na výstavu AQUA.

Kontakt:
Doc. Ing. Igor Bodík, PhD.

KEI FCHPT STU, Radlinského 9,
812 37 Bratislava

Tel: 02 5932 5384, Fax: 02 5249 5243
E-mail: igor.bodik@stuba.sk

Informácie aj na www.acesr.sk

rany podzemnmých vôd vyu�itím upravovacích metód
v horninovom prostredí a s analýzami vývoja kvality
vyu�ívaných podzemných vôd sa zaoberali P.Kútnik,
M.Holubec, K.Slivková a A.Kollár z VÚVH Bratislava.
Metódy ochrany vodárenskych zdrojov v zahranièí
prezentoval prof.Kri� zo SF STU.

Potvrdením  vysokej odbornej úrovne obsahu a prie-
behu seminára boli diskusie po ka�dom referáte a v dvoch
diskusných blokoch na záver prvého aj druhého dòa
podujatia. Vo výmene názorov dominoval záujem o po-
trebu zvy�ovania úrovne spracovaných podkladov pre
�iados� o urèovanie ochranných pásiem nových vodá-
renských zdrojov a pre ich aktualizáciu u zdrojov vyu�í-
vaných, vrátane zoh¾adnenia potrieb majetkovoprávnych
a iných administratívnych po�iadaviek.

Z celkového priebehu seminára mo�no záverom zhr-
nú�, �e sa potvrdzuje oprávnenos� základných atribútov
vyhlá�ky  Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej
republiky èíslo 398/2002 Z.z. o podrobnostiach urèo-
vania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o
opatreniach na ochranu vôd, ale aj pripravených Meto-
dických postupov pre urèovanie ochranných pásiem
vodárenských zdrojov podzemných a povrchových vôd
najmä v týchto cie¾och:

l zoh¾adni� v návrhu na urèenie optimálnej ochrany vo-
dárenských zdrojov v�etky nov�ie základné atribúty
ochrany  s podmienkou dostatoènej garancie na elimi-
novanie prípadného negatívneho ovplyvnenia mno�-
stva alebo kvality vodárenského zdroja,

l prehåbi� odbornú úroveò poznatkov o kvantitatívnom
a kvalitatívnom  re�ime vodárenských zdrojov,

l vytvori� dostatoèný priestor pre individuálne posu-
dzovanie ka�dého rie�eného zdroja vody z h¾adiska
potrieb jeho ochrany aj vo vz�ahu k iným aktivitám,
so zámerom  optimalizova� rozsah ochranných pásiem
a ochranných opatrení, 

l v ochranných opatreniach navrhnú� primerané po-
�iadavky na obmedzenia alebo zákazy niektorých hos-
podárskych aktivít alebo èinností, s cie¾om optima-
lizova� aj vý�ku prípadnej náhrady majetkovej ujmy .

Záverom organizaèný výbor podujatia vyslovuje vïa-
ku v�etkým autorom a predná�ate¾om referátov, ïal�ím
aktívnym úèastníkom, odborným garantom a garantom
prípravy zborníka, významnej podpore Ministerstva �i-
votného postredia SR, spolupracujúcim organizáciam,
in�titúciam a sponzorom seminára.

Záujemcovia o zborník sa mô�u obráti� na organi-
zátora:

KAMA - semináre & �kolenia,
Kamila Rehorovská

ul.Pekná è.27,
010 04 �ilina,

Tel. 041 7233239,
0905 344457,

e-mail: kamaza@post.cz

.

Zaznamenali sme; Oznamy
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Úvod
Starostlivos� o vodné toky na Slovensku sa aj v roku 2003

nachádzala v �tádiu recesie najmä z dôvodu nedostatku finanèných
prostriedkov ako na investiènú výstavbu, tak aj na prevádzku
a údr�bu vodných tokov vykonávanú ich správcom. Platby za
u�ívanie povrchových vôd pod¾a zákona è. 364/2004 Z.z., § 78
odseku 2 �platby za u�ívanie povrchových vôd pod¾a § 78 odseku
3 písm. a) a� d) je povinný plati� ten, kto u�íva povrchové vody�
(t.j. a) odbery povrchových vôd z vodných tokov v mno�stve nad
15 000 m3 roène alebo 1 250 m3 mesaène; b) vyu�ívanie hydro-
energetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách
v správe správcu vodného toku pri in�talovanom výkone väè�om
ne� 100kW; c) odbery energetickej vody z vodných tokov na
vodných stavbách vo vlastníctve u�ívate¾a hydroenergetického
potenciálu vodného toku pri in�talovanom výkone väè�om ne�
10 MW; d) vyu�ívanie hydroenergetického potenciálu vodných
tokov na vodných stavbách uskutoènených pod¾a medzinárodnej
zmluvy. Platby za pou�ívanie vôd pod¾a vy��ie uvedeného zákona
§ 78 odseku 3 písm. e) uhrádza �tát (t.j. e) pou�ívanie vôd na
plavbu na vodných cestách a za poskytovanie ïal�ích slu�ieb vo
verejnom záujme. Tu sa v�ak pri poskytovaní ïal�ích slu�ieb vo
verejnom záujme práve v tomto období otvárajú mo�nosti fi-
nancovania jej niektorých èastí z prostriedkov fondov Európskej
únie. Tento príspevok pojednáva o èinnostiach, na ktoré sa zame-
riava Slovenský vodohospodársky podnik, �.p., OZ Banská Bys-
trica a ktoré je v súèasnosti mo�né financova� na základe pro-
gramových dokumentov pre èerpanie finanèných prostriedkov
z fondov EÚ.

Slovenská republika teraz, po svojom vstupe do EÚ, mô�e pre
zlep�enie plánovania vo vodnom hospodárstve, zabezpeèenie
investiènej výstavby protipovodòovej ochrany, zabezpeèenie in-
tegrovaného mana�mentu povodí a iných èinností èerpa� finanènú
pomoc zo �trukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Iniciatívy
Spoloèenstva Interreg III B a zároveò u� èerpá finanèné pro-
striedky z predvstupovej pomoci EÚ.

Základné strategické dokumenty
Relevantné zdroje financovania z prostriedkov Európskej únie

sú definované v rámci strategických dokumentov v Slovenskej
republike nasledovne:
l Rámec podpory spoloèenstva predstavuje dohodu medzi

Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky o prioritách
pri pou�ívaní financovania zo �trukturálnych fondov v období
rokov 2004 a� 2006. Ïal�ím strategickým dokumentom je
Národný rozvojový plán obsahujúci analýzu situácie vzh¾adom
na ciele uvedené v èlánku 1 nariadenia Rady è. 1260/1999/ES
a prioritným potrebám pre dosiahnutie týchto cie¾ov, vrátane
stratégie, plánovaných prioritných èinností, ich �pecifických
cie¾ov a s tým spojených finanèných prostriedkov:
v Na splnenie svojich záväzkov v oblasti regionálnej politiky

prijala vláda SR uznesenie è. 133/2002 z 13. februára 2002,
ktorým bol schválený spôsob programovania pre Cie¾ 1
pod¾a Rámca podpory Spoloèenstva (CSF) vrátane �truk-
túry riadiacich a platobných orgánov. Cie¾ 1 sa vz�ahuje na
regióny, ktoré zodpovedajú úrovni NUTS II a ktorých HDP
na obyvate¾a meraný paritou kúpnej sily je za posledné tri
roky men�í ne� 75 % priemeru Spoloèenstva. Regióny pod

Mo�nosti spolufinancovania projektov
vodného hospodárstva

z prostriedkov Európskej únie
Ing. Peter Èadek

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica

Cie¾om 1 sú podporované z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja (ERDF), Európskeho sociálneho fondu (ESF),
Európskeho po¾nohospodárskeho usmeròovacieho a záruè-
ného fondu, usmeròovacia sekcia (EAGGF) a Finanèného
nástroja na usmeròovanie rybného hospodárstva (FIFG).

v Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 2
bol spracovaný na základe po�iadaviek uvedených v èl.1
ods.2 a èlánku 19 nariadenia Rady 99/1260/ES. NUTS II -
Bratislava Cie¾ 2 stanovuje svoje priority a opatrenia v sú-
lade s piatimi oblas�ami politík, ktoré je mo�né podporova�
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a z Eu-
rópskeho sociálneho fondu (ESF).

v Jednotný programový dokument NUTS II � Bratislava Cie¾
3 stanovuje svoje priority a opatrenia v súlade s piatimi
oblas�ami politík, ktoré je mo�né podporova� z Európskeho
sociálneho fondu.

l Stratégia Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004 – 2006
vypracovaná na základe Nariadenia Rady (EC) è. 1260/1999
pre �trukturálne fondy a Nariadení Rady (EC) è. 1164/94
a 1386/2002 pre Kohézny fond.

l Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením è. 359/2002 vy-
tvorila predpoklady pre plnú úèas� v Iniciatíve Spoloèenstva
INTERREG III na roky 2000-2006 a jej implementáciu v Slo-
venskej republike. Stratégia na zabezpeèenie úèasti Slovenskej
republiky v Iniciatíve Spoloèenstva INTERREG III (uznesenie
vlády SR è. 385/2003) poskytuje v�eobecný preh¾ad o mo�nos-
tiach podpory projektov prostredníctvom štrukturálnych fon-
dov EÚ. Detailné informácie o prioritách/opatreniach a celko-
vom riadení programovania a implementácie podávajú Spo-
loèné programovacie dokumenty (CIPs - Community Initiati-
ve Programmes) a ich Programové doplnky pre jednotlivé za-
merania (A, B a C).

Programy financovania z prostriedkov Európskej únie v sú-
èasnosti vymedzené pre mo�nos� ich èerpania Slovenským
vodohospodárskym podnikom, �.p., OZ Banská Bystrica na
ním realizované programové, plánovacie a investièné akcie

Štrukturálne fondy
Na Národný rozvojový plán v rámci Cie¾a 1 nadväzuje Ope-

raèný programom Základná infra�truktúra a tri sektorové operaèné
programy: SOP Priemysel a slu�by; SOP ¼udské zdroje; SOP
Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka. Tieto ïalej �pecifikujú èer-
panie finanèných prostriedkov pre jednotlivé cie¾ové oblasti.
Z h¾adiska oblasti pôsobenia Slovenského vodohospodárskeho
podniku, �.p. sú relevantné Operaèný program Základná infra-
�truktúra a SEP Priemysel a slu�by, t.j.:
l Sektorový operaèný program Priemysel a slu�by

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a slu�ieb s vyu�itím
rozvoja domáceho rastového potenciálu - Opatrenie 1.1:
Adaptácia odvetví, podnikov a vybraných slu�ieb; Opatrenie
1.2: Podpora podnikania, inovácií, vedomostí a výskumu;
Opatrenie 1.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu; Opatrenie
1.4: Rozvoj zahraniènej spolupráce a image SR.

l Operaèný program Základná infra�truktúra
Dopravná infra�truktúra - Opatrenie 1.1:Modernizácia a rozvoj
infra�truktúry �elezniènej dopravy; Opatrenie 1.2: Moderni-
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zácia a rozvoj cestnej infra�truktúry; Opatrenie 1.3: Moderni-
zácia a rozvoj infra�truktúry leteckej dopravy.
Environmentálna infraštruktúra - Opatrenie 2.1: Ochrana
a racionálne vyu�ívanie vôd; Opatrenie 2.2: Ochrana ovzdušia;
Opatrenie 2.3: Odpadové hospodárstvo; Opatrenie 2.4:
Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia.
Lokálna infraštruktúra - Opatrenie 3.1: Budovanie a rozvoj
obèianskej, sociálnej a zdravotnej infra�truktúry; Opatrenie
3.2:Budovanie a rozvoj informaènej spoloènosti.
Z h¾adiska mo�nosti èerpania finanèných prostriedkov Eu-

rópskej únie projekty pripravované zo strany SVP, �.p., OZ Banská
Bystrica sú predkladané ako �iadosti pre zabezpeèenie spolu-
financovania na Ministerstvo �ivotného prostredia SR, keï�e
M�P SR je Sprostredkovate¾ský orgán (Implementaèný orgán)
pod Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR pre projekty �F v rámci Operaèného pro-
gramu Základná infra�truktúra � Priorita 2 :Environmentálna in-
fra�trukúra, ktorá zahàòa aj Opatrenie 2.1: Ochrana a racionálne
vyu�ívanie vôd.

Na úrovni zva�ovania eventuálnych alternatív zabezpeèenia
finanèných prostriedkov pre SVP,�.p., OZ Banská Bystrica
z iných programov NRP prichádza do úvahy aj Sektorový ope-
raèný program � Priemysel a slu�by, Priorita 1 - Rast konku-
rencieschopnosti priemyslu a slu�ieb s vyu�itím rozvoja domáceho
rastového potenciálu - Opatrenie 1.2: Podpora podnikania, inovácií,
vedomostí a výskumu a Opatrenie 1.3: Podpora rozvoja cestovného
ruchu. Ide napríklad o mo�nos� zapojenia OZ Banská Bystrica ako
partnera v projektoch, kedy sa pri budovaní priemyselných areálov
uva�uje s vybudovaním odberu povrchovej vody z vodných tokov
v správe od�tepného závodu (Opatrenie 1.2) alebo zapojenie sa ako
partnera pri budovaní a renovácii rekreaèných zariadení v bez-
prostrednej blízkosti historických vodných nádr�í v okolí Banskej
�tiavnice (Opatrenie 1.3). Problémom v�ak ostáva, �e SVP,�.p. nie je
oprávneným prijímate¾om pomoci, av�ak na druhej strane oprávne-
ný prijímatelia v rámci ��iadosti...� pod¾a �Príruèky pre �iadate¾a�
musia preukáza� vlastnícky vz�ah k nehnute¾nosti, alebo predlo�i�
potvrdenie, �e predmetné nehnute¾nosti majú v prenájme na minimálne
15 rokov.

Kohézny fond
Stratégia Slovenskej republiky pre Kohézny fond v oblasti

�ivotného prostredia je zalo�ená na princípe solidarity hospodársky
výkonnej�ích �tátov Európskej únie s cie¾om prispieva� k tvorbe
nových kvalitatívnych vz�ahov a vytvára� podmienky pre harmonický
rozvoj jednotlivca a spoloènosti. Popri zabezpeèení vysokého �tan-
dardu kvality �ivotného prostredia a environmentálnych slu�ieb ako
celku si kladie za cie¾ podporova� sociálny a hospodársky rozvoj me-
nej výkonných krajín EÚ, pomocou finanèných transferov zameraných
na urýchlenie pôsobenia síl podporujúcich sociálnu, hospodársku a en-
vironmentálnu súdr�nos� Európskej únie. Kohézny fond bol zalo�ený
s cie¾om prispie� zo strany Európskej únie na financovanie in-
fra�trukturálnych projektov v oblasti dopravy a �ivotného prostredia.
Uchádza� sa o jeho príspevok mo�no pri naplnení dvoch základných
podmienok: existencie �tátneho programu zameraného na hospodársku
konvergenciu (v zmysle èlánku 104c Paktu stability) a za podmienky
hospodárskej výkonnosti a efektívnosti �tátu ni��ej ne� 90 % hrubého
národného produktu (HNP) priemeru �tátov Európskej únie, vy-
jadreného ako HNP na obyvate¾a v parite kúpnej sily. V zmysle
Stratégie Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004 � 2006 sa
Kohézny fond lí�i od �trukturálnych fondov v tom, �e je zalo�ený
skôr na èlenských �tátoch ne� na regiónoch. V rámci Kohézneho fondu
sa realizujú ve¾ké infra�trukturálne projekty s minimálnou ve¾kos�ou
projektu 10 miliónov EUR v oblasti dopravy a �ivotného prostredia.

Rovnako ako pri �trukturálnych fondoch EÚ aj v prípade Kohéz-
neho fondu pripravované projekty protipovodòovej ochrany za-
bezpeèované SVP,�.p. je mo�né predklada� v súlade s Ministerstvom
�ivotného prostredia SR. M�P SR v prípade Kohézneho fondu
v oblasti ochrany �ivotného prostredia predstavuje Sprostred-
kovate¾ský orgán pod Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR. M�P SR je rovnako implemen-

taèným orgánom pre túto oblas� pri realizácii samotných projek-
tov.

Iniciatíva Spoloèenstva INTERREG III
Cie¾om Iniciatívy Spoloèenstva INTERREG III (pre roky 2000-

2006), ktorý je obsiahnutý aj v rámci Stratégie na zabezpeèenie úèasti
Slovenskej republiky v Iniciatíve Spoloèenstva INTERREG III
(uznesenie vlády SR è. 385/2003), je posilni� hospodársku a so-
ciálnu súdr�nos� Spoloèenstva formou podpory cezhraniènej, trans-
nacionálnej a interregionálnej spolupráce. V nadväznosti na skúsenosti
z predchádzajúcich Iniciatív INTERREG (I a II), nová fáza je imple-
mentovaná v troch líniách: - podpora integrovaného regionálneho
rozvoja medzi susediacimi prihraniènými regiónmi, vrátane vonkaj�ích
hraníc a urèitých prímorských hraníc (zameranie INTERREG III A
- cezhranièná spolupráca); - prispievaním k harmonizovanej územnej
integrácii celej Únie (zameranie INTERREG III B - transnacionálna
spolupráca); -zdokona¾ovaním regionálneho rozvoja a politiky a tech-
niky kohézie prostredníctvom nadnárodnej/interregionálnej spolupráce
(zameranie INTERREG III C - interregionálna spolupráca).

Z poh¾adu èinností realizovaných správcom vodných tokov je re-
levantný Interreg III B � transnacionálna spolupráca, v rámci ktorého
sa jedná o nasledovné priority a opatrenia:
- Podpora trvalo udr�ate¾ného územného rozvoja a sociálnej a ekono-

mickej kohézie - Opatrenie 1.1 Podpora spoloèných stratégií územ-
ného rozvoja a realizaèných opatrení/akcií; Opatrenie 1.2
Formovanie rozvoja miest, podpora urbánnych štruktúr/sietí
a spolupráce; Opatrenie 1.3 Podpora rozvoja vidieka; Opatrenie
1.4 Priestorové/územné dopady imigrácie.

- Efektívne a trvalo udr�ate¾né dopravné systémy, prístup k infor-
maènej spoloènosti - Opatrenie 2.1 Rozvoj efektívnych dopravných
systémov zoh¾adòujúcich trvalo udr�ate¾ný rozvoj; Opatrenie 2.2
Zlep�enie prístupu k poznatkom a informaènej spoloènosti.

- Podpora a mana�ment krajiny, prírodné a kultúrne dedièstvo -
Opatrenie 3.1 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedièstva; Opatrenie
3.2 Ochrana a rozvoj prírodného dedièstva; Opatrenie 3.3 Ochrana
a rozvoj krajiny.

- Ochrana �ivotného prostredia, mana�ment zdrojov a prevencia rizík
- Opatrenie 4.1 Podpora ochrany �ivotného prostredia a mana�-
mentu zdrojov; Opatrenie 4.2 Podporovanie mana�mentu rizík
a predchádzanie katastrofám; Opatrenie 4.3 Podpora integrovaného
mana�mentu vôd a prevencia pred záplavami.
Ministerstvo �ivotného prostredia SR v zmysle uznesenia vlády

è. 359/2002 zo dòa 10.4.2002 je Riadiacou jednotkou pre INTER-
REG III B, ktorý obsahuje aj Prioritu 4 Ochrana �ivotného prostredia,
mana�ment zdrojov a prevencia rizík, pod ktorú spadá Opatrenie 4.3
Podpora integrovaného mana�mentu vôd a prevencia pred záplavami.
Práve Priorita 4 s Opatrením 4.3 je konkrétne zameraná na èinnosti
realizované správcom vodohospodársky významných vodných tokov.

Ïal�ie mo�nosti vyu�itia finanèných prostriedkov z iných èastí sys-
tému fondov a programov EÚ pre èinnosti realizované SVP, �.p.,
OZ Banská Bystrica

Na úrovni zva�ovania eventuálnych alternatív pre zabezpeèenie
finanèných prostriedkov, resp. zapojenia sa do ïal�ích medzinárodných
programov EÚ zo strany SVP,�.p., OZ Banská Bystrica, popri vy��ie
uvedených zdrojoch, prichádzajú do úvahy tieto mo�nosti:
l Projekty PHARE ako bola napr. cezhranièná spolupráca Slovenská

republika - Maïarsko 2002 Grantová schéma Ochrana �ivotného
prostredia a zachovania prírody v slovensko-maïarských hra-
nièných regiónov prostredníctvom miestnych iniciatív 2002/
000.603.01, kedy SVP,�.p., OZ Banská Bystrica rovnako nepatrí
medzi oprávnených �iadate¾ov, resp. partnerov v rámci grantu.
V tejto oblasti sa napr. naskytujú mo�nosti �túdia a prípadnej
realizácie revitalizácií vodných tokov.

l 6. Rámcový program a jeho Priorita 6 s témami ako napr. globálne
zmeny a ekosystémy (skleníkové plyny; kolobeh vody a pôda;
biodiverzita; desertifikácia, prírodné katastrofy; operatívne predpo-
vedanie a modelovanie; doplnkový výskum) rovnako poskytujú
mo�nos� zapojenia sa pracovníkov SVP,�.p., OZ Banská Bystrica
v rámci nimi rie�ených niektorých pracovných úloh.

Z vodohospodárskej praxe
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Hlavnou témou príspevku je problematika malých a do-
mových èistiarní odpadových vôd s dôrazom na �pecifiká
z poh¾adu SVP, �.p., OZ Banská Bystrica ako správcu to-
kov. Cie¾om je poskytnutie preh¾adu o praktických skúse-
nostiach získaných v rámci vyjadrovacej èinnosti k rie�e-
niam odkanalizovania zdrojov zneèistenia hlavne do 50 ek-
vivalentných obyvate¾ov prostredníctvom malých a do-
mových èistiarní odpadových vôd, tie� preh¾adu o prak-
tických skúsenostiach nadobudnutých pri úèasti na staveb-
ných a kolaudaèných konaniach, keï prístup k aplikácii
legislatívnych predpisov z úrovne orgánov �tátnej vodnej
správy, správcu toku a ostatných úèastníkov konania nie
je jednotný. Príspevok podáva zhrnutie, za akých podmie-
nok správca toku pova�uje rie�enie odkanalizovania spla�-
kových odpadových vôd malou, resp. domovou èistiaròou
odpadových vôd za vhodné. Tie� vyzýva k zjednoteniu prí-
stupu k rie�eniu odkanalizovania malých obcí, ktorých
sa problematika aplikácie malých a domových èistiarní
odpadových vôd dotýka v prvom rade.

Úvod
Správca toku v zmysle povinností, ktoré mu vyplývajú zo zá-

kona è. 364/2004 Z.z. o vodách (ïalej len zák. o vodách), resp.
ako úèastník konania v zmysle zákona è. 71/1967 o správnom ko-
naní, spolupracuje s orgánmi �tátnej vodnej správy (�VS) v pro-
cese ich rozhodovania, okrem iného aj formou odstupovania od-
borných stanovísk. Uvedené sa týka aj rozhodovacieho procesu
pri povo¾ovaní uskutoènenia malých a domových èistiarní odpado-
vých vôd (ÈOV), ktoré sú v zmysle zák. o vodách vodnými stavbami.

Malými ÈOV sú v zmysle STN 75 6402 èistiarne s výkonom
do 100 m3 za deò, èo kapacitne zodpovedá cca 500 ekvivalentným
obyvate¾om (EO), pojem (malé) domové ÈOV v na�ich normách
priamo definovaný nie je, vo v�eobecnosti v�ak pod ním rozumieme
najmen�ie ÈOV, èo z poh¾adu Nariadenia vlády SR è. 491/2002
Z.z. predstavuje tie èistiarne, ktoré sú aplikované pri ve¾kosti
zdroja do 50 EO.

K malým a domovým ÈOV je vzh¾adom na poèetné �pecifiká
(od technologických cez prevádzkové a� ku legislatívnym) roz-
hodne potrebné pristupova� ako k samostatnej kategórii. Význam

Problematika malých a domových
èistiarní odpadových vôd z poh¾adu

správcu toku
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Odbor ochrany kvality vôd

týchto �pecifík je v�ak stále podceòovaný nielen v kruhoch laickej,
ale i odbornej verejnosti a �tátnej vodnej správy.

Zhrnutie praktických skúseností a návrh riešení
Po skúsenostiach z vyjadrovacej èinnosti ná�ho OZ kon�ta-

tujeme, �e poèet �iadostí o stanovisko k odkanalizovaniu objektov
prostredníctvom malých, resp. domových ÈOV neustále narastá.
Takáto mo�nos� rie�enia likvidácie spla�kových odpadových vôd
sa viac a viac dostáva do povedomia laickej i odbornej verejnosti.
Je pova�ovaná za moderný a ekologický spôsob likvidácie spla�-
kových odpadových vôd, èo v�ak nemusí pri konkrétnych pod-
mienkach aplikácie a prevádzky ÈOV v�dy plati�.

V grafe uvádzame pre ilustráciu preh¾ad vývoja poètu �iadostí
o vyjadrenie k rie�eniu odkanalizovania (v tomto prípade iba
objektov rodinných domov), predlo�ených na adresu ná�ho OZ
a poètu následne vydaných povolení na uskutoènenie vodnej
stavby. Prvé �iadosti boli zaregistrované v roku 1993, ich poèet
sa v nasledujúcich rokoch zvyšoval, významný nárast zazna-
menávame v roku 1998, stále pritom pretrváva vzrastajúca ten-
dencia.
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Graf : Vývoj poètu �iadostí  o vy-
jadrenie k rie�eniu odkanalizo-
vania objektov rodinných do-
mov prostredníctvom malých
domových ÈOV a poètu ná-
sledne vydaných povolení na
uskutoènenie vodnej stavby
(1993-11/2004)

Detailnej�í poh¾ad do území jednotlivých okresov by bol dô-
kazom toho, �e v niektorých obciach, zatia¾ hlavne v okresoch
Banská Bystrica, Brezno a Zvolen, sa mo�nos� rie�i� odka-
nalizovanie spla�kových odpadových vôd domovou ÈOV znaène
roz�írila medzi jej obyvate¾mi a poèet takto odkanalizovaných
rodinných domov zaèína v ponímaní obce ako celku nabera�
významné rozmery.

Je zrejmé, �e pokia¾ je odvedenie predèistených odpadových
vôd z ÈOV rie�ené do povrchového toku, znamená ka�dá bu-
dovaná ÈOV aj budovanie ïal�ieho výustného objektu do toku,
èo mô�e by� problematickým pri vykonávaní jeho údr�by a proti-
povodòovej ochrany v rámci povinností správcu toku, nehovoriac
o estetickom efekte, a to hlavne pokia¾ majú by� jednotlivé výustné
objekty budované ved¾a seba na krátkej trase toku.

Na��astie, v územnej pôsobnosti ná�ho OZ e�te nedo�lo k ta-
kému extrému, s akým sa stretli na OZ v Ko�iciach pri rie�ení od-
kanalizovania obce Pichne. Pôvodný zámer uva�ujúci s vy-
budovaním systému delenej kanalizácie èistením privedených od-
padových vôd na celoobecnej ÈOV a ich odvedením jedným vý-
ustným objektom bol neskôr, z dôvodu pretrvávajúcich problé-
mov s finanèným vykrytím realizácie plánovej výstavby, zmenený
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na odkanalizovanie cca 150 rodinných domov a objektov ob-
èianskej vybavenosti malými domovými ÈOV s vybudovaním
úmerného poètu samostatných výustných objektov do blízkeho
povrchového toku. Rie�enie v takejto podobe síce nakoniec po-
volené nebolo (v rámci 1. etapy bolo povolené odkanalizovanie
vy�e 50 rodinných domov a napájanie odpadových kanálov z jed-
notlivých domových ÈOV na kmeòové kanalizaèné zberaèe s mi-
nimalizáciou výustných objektov), otázne v�ak zostáva, èi
postupom èasu nebude v prípade ïal�ích obcí takto nekoncepène
�vyrie�ené� ich odkanalizovanie postupným povo¾ovaním
uskutoènenia malých ÈOV pre jednotlivých investorov. [3]

Ve¾mi problematickou oblas�ou sa v niektorých prípadoch stá-
va charakter recipientu. V lep�om prípade je to dostatoène vodnatý
a celoroène prietoèný povrchový tok. Ani zïaleka v�ak nie sú
výnimkou melioraèné kanále, cestné priekopy, ale aj verejné
da�ïové kanalizácie.

V prípade vypú��ania odpadových vôd do melioraèných ka-
nálov a cestných priekop správca toku rie�enie nepova�uje za
mo�né hlavne z nasledovných dôvodov :
l opomenúc hygienické h¾adisko, ide o sporné recipienty z

h¾adiska legislatívy, ktorá pozná iba vypú��anie odpadových
vôd do povrchových alebo podzemných vôd,

l melioraèné kanále ako aj cestné priekopy plnia svoje �pecifické
funkcie pri odvodòovaní územia, resp. cestných telies, nie pri
odvádzaní spla�kových OV, koneèné stanovisko k vypú��aniu
do nich v�ak zostáva na ich správcovi, resp. vlastníkovi, správ-
ca toku sa k nim vyjadruje z poh¾adu celkovej koncepcie a
v�eobecnej ochrany kvality vôd v hlavnom povodí.

Rie�enia uva�ujúce s vypú��aním odpadových vôd z ÈOV do
verejných da�ïových kanalizácií sú �pecifickou skupinou. V
poslednom èase zaèínajú pribúda� aj z dôvodu, �e správca
kanalizácie, ktorým je vo väè�ine prípadov obec, si neuvedomuje
v�etky dôsledky pre neho plynúce. Správca toku sa v týchto
prípadoch sna�í upozorni� na nasledovné súvislosti :
l da�ïová kanalizácia rovnako ako v prípade melioraèných

kanálov a cestných priekop nie je recipientom z poh¾adu
legislatívy, ktorá pozná iba vypú��anie odpadových vôd do
povrchových alebo podzemných vôd,

l orgány �VS v niektorých prípadoch pristupujú k takto navrho-
vanému rie�eniu  spôsobom, �e povolia vypú��anie odpa-
dových vôd z ÈOV do povrchových vôd prostredníctvom da�-
ïovej kanalizácie, týmto spôsobom v�ak zostáva nevy-
sporiadané vypú��anie odpadových vôd, resp. vôd z povrcho-
vého odtoku zo samotnej verejnej kanalizácie, ktorá u� samo-
zrejme nie je iba da�ïovou, ale jednotnou,

l v prípade, ak by da�ïová kanalizácia aj bola prijatá ako pro-
striedok na odvedenie odpadových vôd do vhodného re-
cipientu, mala by spåòa� kritériá pre odvádzanie u� aj odpa-
dových vôd - na prvom mieste vodotesnos�, èo je u týchto ka-
nalizácií obyèajne �a�ko preukázate¾né,

l predmetná kanalizácia by mala by� zároveò vysporiadaná po
stránke vypú��ania nielen vôd z povrchového odtoku, ale aj
odpadových vôd vrátane urèenia limitných hodnôt ukazova-
te¾ov zneèistenia i stanovenia v�etkých podmienok týkajúcich
sa údr�by, prevádzky a kontroly kanalizácie a vôd òou v ko-
neènom dôsledku odvádzaných do povrchového toku, ktoré
budú plynú� pre správcu kanalizácie. Podmienky odvádzania
predèistených odpadových vôd z ÈOV do verejnej kanalizácie
potom doporuèujeme na rie�enie v rámci zmluvného vz�ahu
medzi jej správcom a stavebníkom.

Po uvedení ÈOV do prevádzky sa pre kvalitu jej prevádzky
stáva zrejme rozhodujúcim faktorom obsluha ÈOV � ani naj-
modernej�ia technológia a do detailov prepracované povolenie
orgánu �VS nie je zárukou dobrého fungovania ÈOV, pokia¾ o òu
nie je správne a zodpovedne postarané. Na tomto mieste vyvstáva

otázka úèinnej kontroly prevádzky ÈOV, keï v praxi zdá sa
neve¾mi funguje kontrola zalo�ená na predkladaní výsledkov
kontrolných rozborov vzoriek vôd orgánu �VS.

Správca toku preto doporuèuje, aby aj najmen�ia ÈOV bola
uvedená do u�ívania najprv v skú�obnej prevádzke, poèas ktorej
by bola ÈOV zapracovaná v skutoèných podmienkach vodného
hospodárstva v odkanalizovanom objekte, a pri zintenzívnenej
frekvencii odberov kontrolných vzoriek vôd by tie� boli overené
garantované hodnoty ukazovate¾ov zostatkového zneèistenia.
Uvedeniu príslu�nej ÈOV do skú�obnej prevádzky v�ak obyèajne
nie je naklonený ani investor, ani orgán �VS s argumentáciou, �e
ÈOV je certifikovaná a overova� jej schopnos� v skutoèných pod-
mienkach prevádzky dosahova� garantovanú úroveò hodnôt uka-
zovate¾ov zostatkového zneèistenia nemá opodstatnenie. V tejto
súvislosti je v�ak potrebné uvies�, �e súèasný spôsob certifikácie
na Slovensku sa nezameriava na technológiu s garanciou kvality
vody na odtoku, ale vo svojej podstate iba na bezpeènos� tech-
nických komponentov ÈOV [2].

Záver
Zhrnúc �pecifické faktory vplývajúce na prevádzku ÈOV a prak-
tické skúsenosti, pova�uje správca toku rie�enie odkanalizovania
spla�kových OV malou, resp. domovou ÈOV za vhodné len pri
súèasnom splnení nasledovných podmienok :
l v dostupnej vzdialenosti sa verejná kanalizácia s koncovkou v

ÈOV buï nenachádza, alebo je napojenie na òu pre investora
technicky èi ekonomicky nereálne,

l v objekte sa uva�uje s trvalým bývaním, èo dáva predpoklad
pre zabezpeèenie adekvátneho za�a�enia ÈOV,

l v blízkosti sa nachádza recipient vhodný pre odvedenie pred-
èistených odpadových vôd, vhodný ekologicky, hygienicky
i legislatívne. Ako najvhodnej�í teda vychádza celoroène
prietoèný povrchový tok, príp. podzemné vody prostred-
níctvom horninového podlo�ia.

Otázne zostáva, akým spôsobom za súèasných legislatívnych
podmienok usmerni� pou�itie malých a domových ÈOV, aby v
obciach bez vybudovanej verejnej kanalizácie a ÈOV nebol
prostredníctvom nich odkanalizovaný �ka�dý druhý dom� a na
minimálnej vzdialenosti nedochádzalo k budovaniu poèetných
samostatných výustných objektov do recipienta � povrchového
toku.

Domnievame sa, �e jednou z priorít, ktorá by mohla v tomto
smere napomôc�, je usmernenie zo strany M�P SR, akým
spôsobom v podmienkach v súèasnosti platnej legislatívy
a zároveò koncepène, systémovo a v súlade s vodohospodárskou
politikou SR pristupova� k rie�eniu odkanalizovania malých obcí,
ktorých sa problematika aplikácie malých a domových ÈOV
dotýka v najpodstatnej�ej miere. Uvedené by napomohlo aj
k zjednoteniu prístupu nielen samotných orgánov �VS v rámci
ich rozhodovacieho procesu, ale aj prístupu zo strany správcu
toku i ostatných úèastníkov konania. Spoloèný cie¾ je v koneènom
dôsledku rovnaký a je ním vyrie�enie odkanalizovania aj malých
obcí primeraným spôsobom èistenia odpadových vôd.
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Predlo�ený príspevok sa zaoberá problematikou kvality
sedimentov vo vodnej nádr�i Zemplínska �írava v roku 2003
v porovnaní s výsledkami získanými v rokoch 1997 - 1999.
Pozornos� je zameraná na výskyt vybraných kovov a �pecific-
kých organických látok v sedimentoch vodnej nádr�e. Zo zís-
kaných výsledkov vyplýva, �e sedimenty akumulované v Zem-
plínskej �írave si zaslú�ia zvý�enú pozornos� najmä z kvali-
tatívneho h¾adiska. Osobitnú pozornos� zaslú�ia PCB, ktoré
sa v sedimentoch nádr�e vyskytujú vo vysokých hodnotách.
Pre porovnanie sa uskutoènili analýzy vzoriek sedimentov
z odpadového kanála pri obci Vo¾a (Strá�sky potok). Vyplýva
z nich, �e PCB prekraèujú hodnoty zistené v sedimentoch
Zemplínskej �íravy o nieko¾ko poriadkov.

Úvod
Vodná nádr� Zemplínska �írava bola v minulosti významne

zneèis�ovaná odpadovými vodami z celého jej povodia a aj keï boli
uskutoènené významné opatrenia u jednotlivých producentov
zneèistenia, v súèasnosti toto za�a�enie pretrváva.

VÚVH Bratislava sa kvalitou sedimentov vo vodnej nádr�i
Zemplínska �írava zaoberal poèas rokov 1997 � 1999 v rámci rie�enia
etapovej úloha �tátneho vedecko-technického projektu (VTP) è. 514-
78 [1]. Èiastkové výsledky u� boli prezentované na mnohých
odborných fórach [2 - 5] a vo výskumných prácach VÚVH [6,7].
K problematike kvality vody a sedimentov v Zemplínskej �írave sme
sa vo VÚVH vrátili v roku 2003 v súvislosti s overovaním metodických
postupov nakladania so sedimentmi z vodohospodárskych nádr�í [7]
a v súvislosti so sledovaním vybraných �pecifických polutantov pre
doplnkový monitoring kvality povrchových vôd a sedimentov [8].

Metodické postupy
Vzorky sedimentov sme z vodnej nádr�e Zemplínska �írava

v období rokov 1997 - 1999 odoberali v troch odberových miestach,
ktoré boli situované v pozdå�nom profile nádr�e (západná èas� nádr�e
2/2, stred nádr�e oproti lodenici v Kalu�i 4/2 a východná èas� nádr�e
v oblasti Kusína - 5). V roku 2003 sme vzorky sedimentov odobrali
v �tyroch prieènych profiloch - 2/1 - 2/3, 3/1 - 3/2, 4/1 - 4/2 a 5, z kto-
rých tri (2/2, 4/2 a 5) boli toto�né s predchádzajúcimi a �tvrtý (3) bol
lokalizovaný v oblasti kameòolomu (obr. 1).

Pre odber sedimentov sme pou�ili jadrový odoberák firmy UWI-
TEC, Mondsee, Rakúsko. Odber sedimentu sa uskutoèòoval do prie-
h¾adnej plastovej trubice.

V roku 2003 sme odobrali vzorky sedimentov v západnej oblasti
nádr�e Zemplínska �írava v troch odberových miestach - prítoková
èas� prívodného kanála - stred prieèneho profilu nádr�e - ha� Zalu�ice.
V profile kameòolom sme odobrali vzorky v severnej èasti nádr�e a
v strede prieèneho profilu (na ju�nej strane nádr�e sme sediment
neodobrali vzh¾adom na jeho absenciu - jemný podiel sedimentu bol
odplavený). V strede nádr�e sme odobrali vzorky v dvoch odberových
miestach (severná èas� a stred prieèneho profilu nádr�e). Posledným
odberovým miestom bola východná èas� nádr�e v oblasti Kusína.

Poèas rie�enia VTP v rokoch 1997 - 1999 sa vo vzorkách sedi-
mentov stanovovali vybrané kovy - Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr

celk.
, Ni a Zn a

organické látky - PCB (Delor-103, Delor-106 a  kongenery PCB è. 8,
28, 52, 101,118, 138, 153, 180, 203, v rokoch 1997 a 1998 len Delor-
103 a Delor-106), ïalej sa stanovovali pesticídy (lindan, heptachlór,

Vplyv antropogénnej èinnosti
v povodí Zemplínskej �íravy

na kvalitu akumulovaných sedimentov
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Obrázok 1. Lokalizácia odberových miest sedimentov na vodnej nádr�i
Zemplínska �írava
1 - odpadový kanál do Laborca pri obci Vo¾a (Strá�sky potok)
2 - západná èas� nádr�e,
3 - pri kameòolome,
4 - stred nádr�e oproti lodenici v Kalu�i,
5 - východná èas� nádr�e v oblasti Kusína.

DDT, metoxychlór, HCB (hexachlórbenzén)) a PAU (fenantrén,
fluorantén, benzo(a)pyrén).

V roku 2003 sa v sedimentoch sledovali kovy vo väè�om rozsahu
nasledovne: Ag, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr

celk
, Fe, Cu, Hg, Mn, Mo,

Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V a Zn.
Z organických látok sa v sedimentoch sledovali pesticídy a her-

bicídy (alachlór, aldrin, atrazín, dieldrin, diuron, endosulfán, endrin,
chlórfenvinfos, chlórpyirifos, DDT, HCB, heptachlór, isodrin, iso-
proturon, lindan, metoxychlór, triflralin, simazín), PAU (antracén,
acenaftén, benzo(a)antracén, benzo(a)pyrén, benzo(a)fluorantén,
benzo(k)fluorantén, benzo(ghi)perylén, chryzén, dibenzoantracén,
fenantrén, fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén, naftalén a pyrén),
kongenéry PCB (kongenéry è. 8, 28, 52, 101,118, 138, 153, 180, 203)
a prchavé chlórované uh¾ovodíky (1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlór-
benzén, 1,4-dichlórbenzén, 1,2-dichlóretén, benzén, pentachlórfenol,
CHBr

2
Cl, CHBr

3
, CHBrCl

2
, CHCl

3
, chlórbenzén, dietylhexylftalát,

dichlórmetán, nonylfenol, octylphenol tetrachlóretén, pentachlór-
benzén, 1,2,4-trichlórbenzén, trichlóretylén), NEL-IÈ a AOX.

Výsledky a diskusia
Výsledky stanovenia vybraných kovov a organických látok v se-

dimentoch Zemplínskej �íravy v rokoch 1997 - 1999 a v roku 2003 sú
uvedené v tabu¾kách 1 � 5 ako priemerné a maximálne hodnoty.

Z h¾adiska vplyvu antropogénnej èinnosti v povodí Zemplínskej
�íravy si pozornos� zaslú�i kvalita sedimentov, najmä preto, �e sú
pamä�ou aktivít aj v minulosti.

Hodnoty väè�iny ukazovate¾ov boli stanovené nad detekènými li-
mitmi pou�itých analytických metód. Osobitnú pozornos� si zaslú�ia
výsledky analýz sedimentov z odpadového kanála do Laborca pri
obci Vo¾a, ktoré sme získali pri sledovaní v roku 1999 (vybrané kovy

Veda, technika, technológia
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N

a PCB). Napriek tomu, �e uplynulo dos� rokov do presmerovania
vypú��ania odpadových vôd cez odkalisko Po�a do Ondavy,
v sedimentoch kanála sa nachádzajú ove¾a vy��ie hodnoty vybraných
kovov a PCB ne� v sedimentoch samotnej Zemplínskej �íravy.

Výsledky analýz  jednotlivých vybraných kovov poèas
hodnoteného obdobia v Zemplínskej �írave (tabu¾ka 1) neukázali
zásadné rozdiely v hodnotách (s výnimkou zinku v roku 1997)
v porovnaní s ïal�ími rokmi. Výskyt vybraných kovov v sedimentoch
má význam z h¾adiska ich mo�nej mobility a prestupu do potravového
re�azca. Do 1 mg/kg sa v sedimentoch Zemplínskej šíravy vyskytovali
Hg, Be, Mo, Sb, Se (Hg 3,24 mg/kg v odpadovom kanáli). Cd a Sn sa
vyskytovali v do 2 mg/kg (Cd 7,16 mg/kg v odpadovom kanáli). Pb,
Cu, Cr a Ni sa vyskytovali v rozsahu od 20 - 50 mg/kg (v odpadovom
kanáli od 40 do 95 mg/kg). Hodnoty Zn sa vyskytovali okolo 100 mg/
kg, s výnimkou roku 1997 (maximálna hodnota 11,21 mg/kg, v
odpadovom kanáli a� 1127 mg/kg).

Zo sledovaných PAU (tabu¾ka 3) boli pod detekèným limitom
zistené fenantrén v rokoch 1997 a 1998, fluorantén v roku 1998 a
acenaftén, dietylhexylftalát, dibenzoantracén a naftalén v roku 2003.

Tab. 3  PAU, NEL-IÈ a AOX v sedimentoch vodnej nádr�e
Zemplínska �írava

Tab. 4  PCB v sedimentoch vodnej nádr�e Zemplínska �írava
a v odpadovom kanáli pri obci Vo¾a v r. 1999

Ïalej sme v roku 2003 v sedimentoch Zemplínskej �íravy
stanovovali prchavé chlórované uh¾ovodíky. Okrem pentachlór-
benzénu sa v�etky ostatné ukazovatele vyskytovali pod detekèným
limitom príslu�nej analytickej metódy. Vysoký obsah penta-
chlórbenzénu (12700 µg/kg) by si vy�adoval ïal�ie pozorovanie za
úèelom h¾adania jeho pôvodu.

Tab. 1  Vybrané kovy v sedimentoch vodnej nádr�e Zemplínska
�írava a v odpadovom kanáli pri obci Vo¾a v r. 1999

Výsledky analýz organických látok v sedimentoch vodnej nádr�e
Zemplínska �írava sú uvedené v tabu¾kách 2 - 5. V skupine pesticídov
a herbicídov (tabu¾ka 2) sa pod detekèným limitom vyskytovali len
lindan a HCB. V roku 2003 atrazín, chlortoluron, diuron, isoproturon
a simazin. DDT a metoxychlór boli zistené pod detekènými limitmi
len v rokoch 1997 a 1998, v rokoch 1999 a 2003 boli u týchto dvoch
ukazovate¾ov zistené pozitívne hodnoty. Osobitnú pozornos� je treba
venova� výskytu chlórfenvinfosu, ktorý prekraèoval hodnoty
ostatných ukazovate¾ov o tri poriadky.

Tab. 2  Pesticídy a herbicídy v sedimentoch vodnej nádr�e
Zemplínska �írava

Benzo(a)pyrén bol poèas celého sledovaného obdobia stanovený nad
detekèným limitom, jeho najni��ie hodnoty boli stanovené v roku
1998 a najvy��ie v roku 2003. Najvy��ie hodnoty sledovaných PAU
boli stanovené v prípade benzo(b)fluoranténu. I napriek tomu vyplýva
zo získaných výsledkov, �e výskyt PAU v sedimentoch Zemplínskej
�íravy nepredstavuje významné riziko.

Hodnoty NEL-IÈ neboli zistené vo významne vysokých hodnotách
a AOX sa nachádzali pod detekèným limitom.

V porovnaní s ostatnými organickými látkami boli v sedimentoch
Zemplínskej �íravy vo významných mno�stvách zistené PCB
(tabu¾ka 4). V poèiatoènom období sa sledovali len delory - Delor-
103 (D-103) a Delor-105 (D-105), ktoré boli významné z h¾adiska
ich výroby a pou�ívania na Slovensku. V roku 1999 bolo sledovanie
PCB roz�írené o kongenéry è. 8, 28, 52, 101,118, 138, 153, 180 a 203,
ktoré majú environmentálny význam. Pod detekèným limitom bol
stanovený len D-106 v roku 1998. Najvy��ie hodnoty D-103 a D-
106 boli zistené v roku 1999, v roku 2003 sa u� nestanovovali, sledoval
sa len výskyt kongenérov PCB. Suma kongenérov, stanovená v roku
2003, bola pribli�ne trojnásobná v porovnaní s hodnotami stanovenými
v roku 1999. V roku 1999 najvy��iu hodnotu dosiahol kongenér
è. 180 a v roku 2003 kongenér è. 118. V tabu¾ke 4 sú uvedené výsledky
analýz sedimentov z odpadového kanála pri obci Vo¾a. Vyplýva z nich,
�e zistené hodnoty prekraèujú hodnoty zo Zemplínskej �íravy o nie-
ko¾ko poriadkov (suma kongenérov 65619 µg/kg voèi 1124,18 µg/kg
v Zemplínskej �írave). Tieto výsledky v plnej miere potvrdzujú aj
Petrík a kol. [10], ktorí stanovili v odpadovom kanáli v rokoch 1997 -
1998 obsahy PCB na porovnate¾nej, prípadne i vy��ej úrovni ne�
sme stanovili v roku 1999.
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Tab. 5  Prchavé chlórované uh¾ovodíky sedimentoch vodnej nádr�e
Zemplínska �írava

Závery

Príspevok sa zaoberá problematikou kvality sedimentov vo vodnej
nádr�i Zemplínska �írava v roku 2003 v porovnaní s výsledkami
získanými v rokoch 1997 - 1999. Hodnotenie je zamerané na výskyt
vybraných kovov a �pecifických organických látok v sedimentoch
vodnej nádr�e.

Z výsledkov analýz organických látok v sedimentoch vodnej nádr�e
Zemplínska �írava vyplýva významné zneèistenie PCB, a to ako
delormi - Delor-103 a Delor-106, tak aj kongenérmi PCB. Hodnoty
PCB výrazne prekraèovali ostatné sledované ukazovatele.

Analýzy sedimentov z odpadového kanála pri obci Vo¾a ústiaceho
do Laborca, preukázali hodnoty PCB prekraèujúce zistenia v
Zemplínskej �írave o nieko¾ko poriadkov. Súèasne s analýzami vzoriek
sedimentov na obsah PCB sme v tejto lokalite uskutoènili aj stanovenie
vybraných kovov. Získané výsledky ukázali viacnásobne vy��ie
hodnoty kovov (okrem Ni) ne� v sedimentoch Zemplínskej �íravy.

Ostatné organické látky - pesticídy a herbicídy (okrem
chlórfenvinfosu), PAU, AOX, NEL-IÈ a prchavé uh¾ovodíky (okrem
pentachlórbenzénu) - sa v sedimentoch Zemplínskej �íravy
vyskytovali v nevýznamných koncentráciách, resp. pod detekèným
limitom analytickej metódy.

Výskyt vybraných kovov v sedimentoch má význam z h¾adiska
ich mo�nej mobility a prestupu do potravového re�azca. Ich hodnoty
v sedimentoch nádr�e kolí�u, ale nie a� tak významne.
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Príspevok informuje o obsahu vybraných prvkov vo
vzorkách vody odobratých z potokov vtekajúcich do
nádr�e Vodného diela Ru�ín I, po jej obvode z okolitých
svahov, ktoré tvoria brehy nádr�e. Vzorky vody boli
odobraté z 20-tich potokov a potôèikov v jeseni 2003.
Obsah prvkov s dôrazom na �a�ké kovy bol stanovený
AAS metódou.

Kontaminácia povrchovej vody v prítokoch
z blízkeho okolia nádr�e vodného diela

Ru�ín I
vybranými prvkami v roku 2003

Ing. Ján Brehuv, PhD. – RNDr. Milan Bobro – Ing. Jozef Hanèu¾ák, PhD.
– Ing. Tomislav Špaldon – RNDr. Pavel Slanèo

Ústav geotechniky SAV Košice

Úvod

    Analýzy vzoriek, hlavne nánosov, ale aj vôd priamo z nádr�e
Vodného diela (VD) Ru�ín I uvedené v prácach (1,2,4) a ich
porovnanie s platnými normami pre kontamináciu povrchovej
vody a nánosov vo vodných tokoch a nádr�iach (5,6) vybranými
prvkami vykazujú vysoký obsah niektorých �a�kých kovov
(�K). Ukazuje sa, �e ich zdrojom v nánosoch (sedimentoch)
a celkovom prostredí nádr�e sú aj 11 rokov po odstavení èinnosti
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(�B Rudòany), staré banské depozície, ako sú haldy, banské vody,
odkaliská, ale aj celkové lo�iskové prostredie tohto územia povy�e
nádr�e VD, o èom svedèia aj miestne názvy.

Od roku 2002 prebieha spolupráca ná�ho ústavu so SVP, �.p.,
Od�tepný závod Povodie Bodrogu a Hornádu Ko�ice, zameraná
na prieskum eróznych procesov, s èím je spojený aj výskyt
�a�kých kovov vo vode a nánosoch (dnových sedimentoch) nádr�e
VD, ako aj tokov Hnilec a Hornád. Èas� výsledkov doteraz
vykonaného prieskumu (3) a to chemizmu vôd z potokov vte-
kajúcich do nádr�e VD Ru�ín I po jej obvode z horských svahov,
ktoré tvoria prirodzené brehy nádr�e, je obsahom tohto prí-
spevku.

K preskúmaniu chemizmu vôd týchto potokov nás viedol fakt,
�e celá nádr� le�í v priestore, kde v minulosti prebiehala banská
a hutnícka èinnos� (Koj�ov, Opátka, Ko�ická Belá (pozri obrázok
a tabu¾ku) a jej pozostatky sú vidite¾né doteraz.

Experimentálne práce
Vzorky vôd boli odobraté do sklenených zábrusových

vzorkovníc v mno�stve 1 liter. Odbery boli urobené z prítokov,

resp. potokov stekajúcich zo svahov, tvoriacich brehy nádr�e po
jej obvode, 3 a� 6 m od vodnej hladiny v nádr�i. Z odobratých
vzoriek vody bola urobená chemická analýza AAS metódou (ató-
mová absorpèná spektrofotometria). Boli analyzované vybrané
prvky (tabu¾ka).

Výsledky a diskusia
    Odbery vody sa uskutoènili z 20-tich prítokov vtekajúcich po
obvode do nádr�e. Boli analyzované vybrané prvky a porovnané
s platnou normou pre povrchové vody uvedené v Nariadení vlády
SR è.491/2002. Sledované boli �kodlivé prvky, ktorých pôvod
mô�eme h¾ada� v starých banských zá�a�iach a v pozostatkoch
po úpravníckych technológiách v jednotlivých mini-povodiach.
Sú to prvky As, Cd, Cu a niektoré ïal�ie, ktoré mô�u nepriaznivo
pôsobi� na biohorizont vo vode aj v nánosoch. Výsledky obsahuje
tabu¾ka, v ktorej porovnávame získané hodnoty sledovaných
prvkov z analýz s prípustnými normovými hodnotami pre po-
vrchové vody. Analyticky získané hodnoty sledovaných prvkov
neprekraèujú prípustné koncentrácie pod¾a spomenutej normy.
Výnimku predstavuje obsah Al, ktorý je prekroèený vo v�etkých
odobratých vzorkách a Zn vo dvoch vzorkách z 20-tich.

Preh¾adná situácia k odberom vzoriek vody z potokov vtekajúcich do nádr�e VD Ru�ín I (r. 2003)
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Záver

Vykonané analýzy vôd prítokov zo svahov po obvode nádr�e,
z roku 2003, dovo¾ujú vyslovi� nasledujúce hodnotenie.

Analýza vôd z potokov, ktoré stekajú zo svahov po obvode
nádr�e VD Ru�ín I ukázala, �e zo 14 vybraných prvkov (�a�kých
kovov) len Al svojou koncentráciou prekraèuje prípustnú hodnotu
normy (5) pre povrchové vody, vo v�etkých vzorkách. Ïal�í
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z prvkov Zn prekraèuje normu v dvoch vzorkách z 20-ich. Zo-
stávajúcich 12 prvkov je svojou koncentráciou hlboko pod prí-
pustnými hodnotami spomenutej normy, vo v�etkých vzorkách.
Tieto výsledky je potrebné pova�ova� za predbe�né preto, �e
v èase odberu vzoriek boli v potokoch minimálne prietoky.

Odber vzoriek by preto bolo vhodné opakova� na konci dlh-
�ieho zrá�kového obdobia, s vy��ími prietokmi.

Chemická analýza vody z potokov vtekajúcich do nádr�e VD Ru�ín I. po jej obvode, odobratých
14.10.2003 a jej porovnanie s nariadením vlády (NV) SR è.491/2002 Z.z.
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Voda sa v�eobecne pova�uje za strategickú surovinu 3. ti-
sícroèia a Slovensko má na svojom území významné zdroje
podzemných vôd � èi u� obyèajných, minerálnych, geo-
termálnych, alebo aj banských � ktoré z jeho územia odtekajú
povrchovými tokmi. Cenu týchto prírodných zdrojov Slo-
venská republika � ako ich ústavný vlastník � nepozná, aj
keï ich vyu�ívanie priná�a rôzne formy zisku. Napriek tomu,
�e prax finanèného oceòovania napr. pôd a lesov (resp. aj spo-
loèenského oceòovania flóry a fauny) je u nás v�eobecne za-
u�ívaná, v prípade takých významných prírodných zdrojov,
akými sú nerastné suroviny a zdroje podzemných vôd, chýba.

Environmentálna ekonómia a prírodný kapitál
Poèas nieko¾kých desiatok rokov centrálne plánovaného hos-

podárstva boli prírodné zdroje pova�ované za bezplatné dary pre
spoloènos� a v systéme socialistických legislatívnych noriem im boli
pridelené len symbolické ceny. Vyu�ívanie prírodných zdrojov v�ak
priná�a ekonomický zisk, a preto sa v trhovej ekonomike ich oce-
òovanie stáva nevyhnutné (majetkové prevody, privatizácia, rôzne
daòové dôvody, re�titúcie a najrôznej�ie podnikate¾ské zámery). Na
druhej strane je tu v�ak aj ich ekologický ú�itok, �ivotodarnos�
a estetické funkcie prírody.

Od 70-tych rokov 19. storoèia sa oproti klasickej (vychádzajúcej
z ponuky) zaèala formova� neoklasická (vychádzajúca z dopytu)
ekonomická teória - environmentálna ekonómia - ktorej základom je
teória obmedzenosti prírodných zdrojov. Vychádza síce z utilitarizmu
a liberalizmu, ale v koneènom dôsledku prisudzuje vláde èi �tátu tzv.
minimálnu úlohu v intervencii na vo¾nom trhu v prípade jeho zly-
hávania - ak trh nezabezpeèuje optimálnu alokáciu prírodných zdrojov.
Tento ekonomický prístup, zoh¾adòujúci predov�etkým fakt
obmedzenosti prírodných zdrojov, (èas, obmedzený prístup a pod.)
vyrie�il vo vz�ahu k jeho ú�itkovej hodnote aj tzv. �paradox hodnoty
a ceny�, ktorý bol pre klasických ekonómov ve¾kým problémom.
Tento paradox je mo�né vyjadri� otázkou: �ako je mo�né, �e nieèo, èo
má ve¾ké vyu�itie (t.j. ve¾kú ú�itkovú hodnotu), ako napr. voda,
mô�e stá� pomerne málo, zatia¾ èo nieèo, èo má ve¾mi malé vyu�itie,
ako napr. diamanty, je na trhu také drahé?� K¾úèom k rie�eniu je
vzácnos� výskytu prírodného zdroja vo vz�ahu k jeho tie� hraniènej
(napr. aj èasovo obmedzenej) vyu�ite¾nosti. Èím vzácnej�ím sa tovar
stáva, tým je vy��ia jeho hranièná vyu�ite¾nos� a tie� jeho trhová
cena.

Najtransparentnej�í a najzrozumite¾nej�í spôsob merate¾nosti
prírodného kapitálu je prostredníctvom jeho peòa�ného ocenenia. Len
peòa�né ocenenie prírody je schopné vtiahnu� prírodu a ekologické
problémy do ekonomického systému a ekonomického rozhodovania.

Cena vody
Z ekonomického poh¾adu predstavuje voda �a�ko uchopite¾ný

a sám o sebe �a�ko ovládate¾ný prírodný zdroj. Trh s òou existoval aj
v minulosti, hoci v nedávnych èasoch bol deformovaný tzv. plánovitým
rozvojom hospodárstva a úplnou cenovou reguláciou. Tá mala za
následok, �e sa ceny vody, spotrebovanej aj vypú��anej, stali skôr

Ekonomické hodnotenie
zdrojov podzemných vôd

RNDr. Soòa Cicmanová, Ing. Milan Tréger, CSc.
�tátny geologický ústav Dionýza �túra,
regionálne centrum Spi�ská Nová Ves

politickou kategóriou, miesto toho, aby vyjadrovali nákladovos� alebo
trhové prostredie.

Vodný zákon vychádza z predpokladu, �e vlastná surovina - voda
- je spoloèenským vlastníctvom a jej hodnota nie je úètovaná. Napriek
tomu trh s vodou prebieha, ale len v hodnotách nákladov na jej za-
chytávanie, úpravu, dopravu, zber a spätné vrátenie do základného
prírodného kolobehu. Hodnotu vody je teda mo�né odvodi� od
nákladov, ktoré vyplývajú z manipulácie s òou. Z toho vyplýva, �e
ako administratívna cena (ÚRSO), ktorá je zatia¾ aj naïalej èiastoène
regulovaná �tátom, tak aj trhová cena vody budú závislé od hodnoty
stavieb nutných na jej zachytávanie, dopravu a distribúciu, vrátane
spätnej väzby, a od re�ijných nákladov a zisku z týchto procesov.
Otázkou v�ak napríklad ostáva �truktúra a oprávnenos� v�etkých
nákladov a napr. aj to, do akej miery sú v súèasnom trhovom prostredí
zoh¾adnené znaèné minulé náklady �tátneho rozpoètu na hydrogeo-
logické prieskumy a budovanie vodárenských zariadení (stavieb).

Potrebné je tie� poznamena�, �e administratívne a jednotne urèená
cena vodného nere�pektuje rôznu nákladovos� �výroby� vody z vod-
ných zdrojov rôznej ve¾kosti a kvality, teda nerešpektuje tzv. dife-
renciálnu (vodnú) rentu - v zmysle, v akom je tento pojem pou�ívaný
napríklad pri nerastných surovinách. Je toti� evidentné, �e vyu�ívané
ve¾ké zdroje podzemných vôd s vysokou kvalitou (bez nutnosti
úpravy), vhodnou terénnou pozíciou a v blízkosti odberate¾ov
vytvárajú nadmerný zisk. Ak �tátu v zmysle vodného zákona vyplýva
mno�stvo finanène nároèných úloh a povinností, potom je logické, �e
�tát by mal tieto prostriedky získa� nielen z platieb daòovníkov, ale aj
primeraným podielom z vodného, ktoré budú plati� vodárenským
spoloènostiam domácnosti a ostatní odberatelia.

Pri urèovaní ceny vody v súèasnosti bude potrebné vychádza�
z postulátov ponuky a dopytu, vychádza� z ve¾kých súborov kva-
litatívnych, transportných a úpravárenských h¾adísk a pre kalkuláciu
vyu�i� multikriteriálne analýzy.

Podzemné vody
Podzemné vody spolu s nerastným bohatstvom, prírodnými lie-

èivými zdrojmi, jaskyòami a vodnými tokmi sú pod¾a Ústavy SR vo
vlastníctve SR. Analýza doteraj�ieho stavu v hospodárení s pod-
zemnými vodami v�ak potvrdzuje, �e napriek ich strategickému vý-
znamu, �tát ako ich vlastník nemá vlastného správcu pre podzemné
vody. Napriek tomu � alebo práve preto - �e sú hlavnými zdrojmi
vody, ktorá má charakter �univerzálneho� média vyu�ívaného v rôz-
nych odvetviach viacerých rezortov (MH, MP, M�P, MZ). Podzemné
vody okrem nevyhnutného zabezpeèenia pitnej vody pre oby-
vate¾stvo (obyèajné vody) sú nosite¾om �irokej �kály ïal�ích obrov-
ských ekonomických prínosov (vody minerálne, lieèivé, banské, geo-
termálne ....). Ich vyu�ívaním - prostredníctvom podnikate¾ských
subjektov � vznikajú rôzne ekonomické aktivity priná�ajúce zisk.

Správu vodného hospodárstva SR, ktorá zahàòa vyu�ívanie po-
vrchových, ale aj podzemných vôd, vykonáva v súèasnosti cez jed-
notlivé povodia Slovenský vodohospodársky podnik, �.p., Banská
�tiavnica. Táto èinnos� je v�ak zameraná prioritne na aspekty súvisiace
s celkovým vyu�ívaním vôd - najmä povrchových - v rámci príslu�-
ných povodí, kde sa tie� v súèasnosti naliehavo prejavuje potreba
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racionálneho oceòovania a spoplatòovania (Boru�oviè, 2001, 2003,
2004). V SR v�ak v súèasnosti absentuje �tátna správa vyu�ívania
a hospodárenia s podzemnými vodami na úrovni, ktorá jej pod¾a vý-
znamu prinále�í. V podstate nie je známa ekonomická hodnota zásob
a zdrojov podzemných vôd ako �produktu� prírodných podmienok,
hoci napr. pitná voda pre zásobovanie obyvate¾stva má administratívne
stanovenú cenu ako produkt �výroby vody� vodárenskou spoloè-
nos�ou. Prírodný zdroj vody v tomto prípade predstavuje �surovinu�,
ktorej úprava a vyu�ívanie je predmetom èinnosti vodárenskej
spoloènosti. Ka�dý z prírodných vodných zdrojov vyu�ívaných
vodárenskou spoloènos�ou je v�ak �pecifický nielen svojimi kvan-
titatívnymi, kvalitatívnymi a inými parametrami, ale aj rôznymi ná-
kladmi, ktorými bola zabezpeèená dodávka vody pre odberate¾ov.

Pri podzemných vodách sú v súèasnosti na celoslovenskej úrovni
k dispozícii nové metodiky hodnotenia mno�stiev a kvality podzem-
ných a tie� geotermálnych vôd (M�P SR). Tieto metodiky hodnotenia
sa týkajú len vykazovania kvantitatívnych, kvalitatívnych charak-
teristík vodných zdrojov v intenciách (vyu�ite¾né a vyu�ívané mno�-
stvá v hydrogeologických rajónoch), v ktorých vodné zdroje v súèas-
nosti eviduje SHMÚ v �tátnej vodohospodárskej bilancii Slovenskej
republiky (�VHB SR). Otázka ich následného, najmä ekonomického
hodnotenia, z regionálneho alebo aj celoslovenského poh¾adu - zatia¾
nebola a ani v súèasnosti nie je rie�ená. V rámci výskumných úloh
(�GÚD�, VÚVH) boli naznaèené len èiastkové problémy � napr.
konkrétne alternatívne posúdenie nákladov na vyu�ívanie zdrojov
podzemných vôd v 5 vybratých hydrogeologických rajónoch
Slovenska (Földešová - Holubec in P. Malík,1998).

Významné postavenie podzemných vôd sa v súèasnosti na
celoslovenskej úrovni len zaèína dostáva� do popredia najmä v sú-
vislosti s hodnotením povodí v rámci pripravovaného programu
integrovaného mana�mentu krajiny, ktorý vzniká pod zá�titou M�P
SR.

Oproti zdrojom podzemných vôd majú ostatné významné zdroje
prírodného bohatstva (pôda, lesy) ná�ho �tátu vyèíslenú svoju
ekonomickú, resp. spoloèenskú (rastliny a �ivoèíchy) hodnotu.
Kategórie cien po¾nohospodárskej pôdy a lesov sú v SR dávno známe
a v�eobecne zau�ívané. V súèasnosti sú pripravené nové metódy
hodnotenia po¾nohospodárskych pôd a lesov (MP SR), ktoré sú
v súvislosti s na�ím vstupom do EÚ a pristúpeniu k európskym
projektom ochrany prírody základom pre nové návrhy ich
spoplatnenia. Úzko súvisiacim problémom s vodárensky vyu�ívanými
zdrojmi vôd je pri nich napr. vyèíslenie náhrad za zní�enie produkèného
potenciálu pôdy v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov
a vo vodohospodársky chránených oblastiach.

Absencia �tátnej správy SR v oblasti podzemných vôd a tie�
absencia ekonomického ohodnotenia vodných zdrojov sa ve¾mi vý-
razne prejavuje vo v�etkých koncepèných vodohospodárskych ma-
teriáloch. Týka sa to najmä tých èasí, ktoré sa dotýkajú ekonomiky
vodného hospodárstva, ceny vody, sociálneho charakteru vo-
dohospodárskych slu�ieb, privatizácie a podmienok hospodárenia
nových vodárenských spoloèností.
Na základe uvedeného je zrejmé, �e hlavným atribútom, ktorý chýba
v súèasnom hodnotení zdrojov podzemných vôd, je ich ekonomické
zhodnotenie a stanovenie ich ceny. Samozrejme, �e metodika tohto
oceòovania musí zoh¾adòova� v�etky relevantné aspekty, vrátane
charakteru ich obnovite¾nosti, regionálnej významnosti a podmienok
ochrany. Len tento ekonomický princíp je v súèasnosti schopný
vtiahnu� vyu�ívanie zdrojov podzemných vôd do hospodárenia v pod-
mienkach trvalo udr�ate¾ného rozvoja a zabráni� napríklad de�trukcii
kvalitných vodných zdrojov (vytvárajúcich najvy��í zisk) ich nad-
merným vyu�ívaním.

Oceòovanie zdrojov podzemných vôd
Pri návrhu metód oceòovania je mo�né vychádza� z materiálu OSN

- ECE z roku 2001 Classification for reserves/resources - Solid Fuels
and Mineral Commodities (Klasifikácia zásob/zdrojov pevných palív
a nerastných komodít), prièom je mo�né vyu�i� urèitú podobu zdrojov

a mno�stiev podzemných vôd s lo�iskami nerastných surovín. Pri jej
modifikácii je v�ak potrebné zoh¾adni� viacero skutoèností (o. i.
obnovite¾nos� zdrojov, regionálnu pozíciu, PHO � pôda/les, stupeò
úpravy vody a i.). Metodika systému hodnotenia vychádza zo �tátnej
vodohospodárskej bilancie � èas� podzemné vody (SHMÚ), ktorá
bilancuje vyu�ívanie podzemných vôd v hydrogeologických rajónoch
SR.

Výsledky ekonomického hodnotenia (ocenenia) vodných zdrojov
na príslu�nej úrovni dodajú �VHB ekonomický rozmer. Poskytnú
nový podklad pre klasifikáciu zásob a zdrojov podzemných vôd SR
z h¾adiska ekonomických podmienok ich vyu�ite¾nosti (ekonomické
� subekonomické - ekonomické a� subekonomické). Klasifikácia zásob
a zdrojov podzemných vôd (resp. vyu�ite¾ných mno�stiev pod-
zemných vôd v zmysle Vyhlá�ky M�P SR è. 141/2000 Z. z.) by zo-
h¾adòovala ekonomickú hodnotu mno�stiev podzemných vôd, etapu
(úroveò) ekonomického hodnotenia a stupeò preskúmanosti (etapy
hydrogeologického prieskumu). Zároveò by mohla slú�i� ako:
l podklad pre racionálne, efektívne a �etrné vyu�ívanie vodných

zdrojov regiónu vo vz�ahu k trvalo udr�ate¾nému rozvoju (prio-
rity, racionálne vyu�ívanie investícií do intenzifikácie a ochrany
vodných zdrojov)

l ekonomický nástroj � údaj o skutoènej (reálnej) cene vody v zá-
vislosti od konkrétneho vodného zdroja, úprava finanèných pod-
mienok, resp. poplatkov pre vyu�ívané objekty

l podklad k aktualizácii územných plánov
l preh¾ad o podmienkach hospodárenia vodárenských spoloèností

a obcí pri správe vodných zdrojov.
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ÚVOD
K objektívnemu hodnoteniu úrovne zásobovania vodou sa zaèínajú

pou�íva� moderné metódy benchmarkingu, umo�òujúce vzájomné porov-
návanie dosahovaných výsledkov vodárenských spoloèností. Porovná-
vaním vybraných ukazovate¾ov sú priorizované príle�itosti na zlep�enie,
lokalizované sú výkonnostné �diery� a dá sa urèi� postavenie spoloènosti
vzh¾adom k ostatným podobným spoloènostiam. Pre nasadenie metódy
benchmarkingu je najdôle�itej�í výber výkonnostných ukazovate¾ov tak,
aby ich porovnávanie prinieslo �elaný výsledok. Dôle�itými indikátormi
hodnotenia zásobovania sú okrem finanèných ukazovate¾ov aj ukazo-
vatele technické, ktoré charakterizujú technický stav rúrových sietí, ich
poruchovos� a s tým súvisiacu stratovos� vody. Aby mana�ment vodá-
renskej spoloènosti mohol uplatni� metódy benchmarkingu, potrebuje
získa� informácie o vybraných indikátoroch iných spoloèností s rov-
nakým zameraním. Za týmto úèelom sa vo svete zaèínajú zriaïova�
benchmarkingové centrá.

METÓDA BENCHMARKINGU
Benchmarking, ako dôle�itý nástroj mana�mentu, sa zaèal pou�íva�

a vyu�íva� na podnikovej úrovni prvýkrát vo firme XEROX v roku
1979. Odvtedy sa metóda benchmarkingu zaèala aplikova� v rôznych
oblastiach a na rôznych úrovniach. Existuje nieko¾ko definícií tejto
metódy, z ktorých uvedieme najvýsti�nej�ie:

„Benchmarking je kontinuálne a systematické porovnávanie vlastnej
výkonnosti v produktivite, kvalite a výrobnom procese s podnikmi a or-
ganizáciami predstavujúcimi �pièkové výkony�

�Benchmarking je pou�ívanie systematických metód na porovnávanie
seba s inými a nachádzanie lep�ích ciest a spôsobov ako robi� svoju
prácu�

„Benchmarking je sledovanie iných s cie¾om uèi� sa od nich�
Benchmarking mô�e by� zjednodu�ene opísaný aj ako systematické

porovnávanie výkonnosti organizácie s:
l inými oddeleniami/poboèkami (interný benchmarking);
l inými organizáciami, konkurenciou alebo vedúcimi organizáciami v od-

vetví (externý benchmarking).

Hlavným cie¾om benchmarkingu je stava� na úspe�ných skúsenostiach
ostatných namiesto �znovu vynachádzania kolesa�. My�lienka je jedno-
duchá: najvýkonnej�ia cesta pre implementáciu zmeny je uèením sa z po-
zitívnych skúseností iných organizácií. Realizácia procesu benchmarkingu
s najlep�ími spoloènos�ami v podobnom type aktivít a s podobnými pro-
cesmi mô�e organizácii pomôc� identifikova� spôsob dosiahnutia úspechu
a upravený ho pou�i� pre vlastné potreby. Benchmarking je spôsob ma-
na�mentu, ktorým sa zdôrazòuje neustále zlep�ovanie. Je to ideálny ná-
stroj efektívnej�ieho vyu�ívania zdrojov, redukcie nákladov a zlep�enia
kvality slu�by.

Pou�itím benchmarkingu ako východiskovej základne sa sna�í �uèiaca
organizácia� stále udr�iava� kontakt s najnov�ími a najlep�ími praktikami
v danej oblasti, namiesto spoliehania sa na nemoderné my�lienky alebo
utópie. Benchmarking je v�dy vykonávaný so zámerom implementácie
zlep�ovania. Analýza mô�e by� zameraná na produkty, procesy a/alebo
výsledky (výstupy). Vykonávajúc benchmarking organizácia získava
informácie na zlep�ovanie a rozvoj, èo mô�e vies� ku zlep�ovaniu výkon-
nosti. Benchmarking nie je len procesom tvorby, triedenia a porovnávania
zhroma�ïovaných údajov, ale je to aj dynamický proces výmeny infor-
mácií, ktorý sa mô�e sta� efektívnym nástrojom zmeny k lep�iemu.

Na Slovensku bolo v r. 1999 zriadené pri Ministerstve hospodárstva
Slovenskej republiky (MH SR), na základe Uznesenia vlády SR è. 761 z 8.
septembra 1999, Slovenské benchmarkingové informaèné centrum
(SBIC) ako národné centrum v rámci európskej a globálnej siete centier
benchmarkingu. Hlavným zámerom SBIC (www.sbic.sk) je roz�irova�

Benchmarking prevádzky vodovodov
Ing. Katarína Tóthová, PhD.,  Ing. Vanda Dubová, PhD.

Katedra zdravotného in�inierstva,
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informácie o benchmarkingu - dôle�itom nástroji mana�mentu, umo�-
òujúcom dosiahnu� rýchle zvý�enie konkurencieschopnosti hlavne prie-
myslených podnikov.

BENCHMARKING  VODÁRENSKÝCH  SPOLOÈNOSTÍ
Získanie porovnávajúcich informácií a ich pou�itie v benchmarkingu

sa stalo vo svete významným riadiacim a mana�érskym nástrojom aj pre
mana�érov vo vodárenských spoloènostiach a zariadeniach. Prvým pro-
viderom nástroja benchmarkingu pre vodárenské spoloènosti celého sveta
sa stal IBNET - Water and Sanitation International Benchmarking Net-
work, ktorý sprostredkováva príle�itos� pre zdie¾anie regionálnych, ná-
rodných a medzinárodných výkonnostných informácií (www.ib-net.org.)
Je to ��ivá� databáza, ktorá sa kontinuálne dopåòa.

S touto iniciatívou zaèala pilotne Svetová banka pod názvom �Bench-
marking Start - Up Kit�. V októbri 2003 Wrc plc (Water researche
centre, UK) získalo  kontrakt na riadenie a vývoj tejto iniciatívy, ozna-
èenej ako IBNET. IBNET poskytuje mo�nos� kreova� vierohodnú glo-
bálnu benchmarkingovú sie� pre vodárenské spoloènosti v rozvinutých i
rozvojových krajinách. Pou�itím prezentácií základných indikátorov
orientovaných na web linky �geografických uzlov� IBNET bude spro-
stredkováva� rýchly prístup k dátam vo vodnom sektore.

IBNET pomáha zdie¾a� hlavne medzinárodné informácie k podpore
lokálnych benchmarkingových aktivít. Toto sna�enie má nasledovné
dôvody:
l je zlo�ité sa dohodnú� na univerzálnych indikátoroch a ich detailnej

definícii
l dostupnos� hodnoverných dát mô�e by� limitovaná
l porovnanie medzi krajinami mô�e by� ovplyvnené rozdielnymi

podmienkami prevádzkovania

Preto bol navrhnutý centrálny monitorovací systém - ka�dý vlastník
vodovodnej distribuènej siete si vybuduje svoje vlastné monitorovacie
kapacity a jeho dáta budú na báze dobrovo¾nosti zverejnené cez in-
ternetové slu�by. Ak budú zdie¾ané informácie od úèastníkov v dosta-
toènom poète, pridajú sa porovnávacie medzinárodné dáta ku ka�dému
pou�ívate¾ovi. IBNET bol vyvinutý k podpore hore zmieneného kon-
ceptu. Obsahuje:
- hlavné indikátory, na ktorých mô�u prevádzkovatelia budova� svoj

vlastný merací a monitorovací systém
- kompletný zoznam indikátorov s ich definíciami
- zachytenie dát - ich výpoèet
- cestu k zdie¾aniu informácií

Projekt je budovaný tak, �e sa vytvorí sie� linkovaných web strán so
snahou vytvori� globálne partnerstvá. Ka�dá web strana prezentuje
hodnoty pre set hlavných finanèných a výkonnostných ukazovate¾ov.
Hodnota siete stúpa s ka�dým novým partnerom.

Základné benchmarkingové indikátory siete IBNET:

A. Dosah zásobovania a odkanalizovania
1. percento zásobovania obyvate¾ov vodou
2. percento odkanalizovania

B. Spotreba a produkcia vody
3. Produkcia vody (l/ob/deò, m3/príp/mesiac, m3/domácnos�/mesiac)
4. Spotreba vody (l/ob/deò, m3/príp/mesiac, m3/domácnos�/mesiac)
5. Meraná spotreba (l/ob/deò, m3/príp/mesiac, m3/domácnos�/mesiac)

C. Voda nefakturovaná
6. Voda nefakturovaná (%, l/km/deò, m3/prípojku/deò)

D. Meranie
7. Percento prípojok, na ktorých je voda meraná
8. Percento vody meranej

E. Výkonnos� rúrovej siete
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9. Poruchy potrubia (poèet/km/rok, poèet/prípojku/rok)
10. Zaplavenie kanalizácie (poèet/km/rok,  poèet/prípojku/rok)

F. Náklady a personál
11. Jednotkové prevádzkové náklady (US$/ m3 predanej, vyrobenej

vody)
12. Zamestnanci (poèet/1000 prípojok, poèet/1000 obyv.)
13. Mzdové náklady (percento z prevádzkových nákladov)
14. Zmluvné slu�by (percento z prevádzkových nákladov)

G. Kvalita slu�ieb
15. Kontinuita prevádzky (hod/deò)
16. S�a�nosti na odkanalizovanie (poèet s�a�ností - % prípojok)
17. Èistenie OV (%)

H. Platby a inkaso
18. Priemerná tarifa (US$/m3/rok,US$/prípojka/rok, US$/domác./rok)
19. Tr�by na obyvate¾a (US$/ m3/rok)
20. Fixné platby obyvate¾stva (US$/ m3/rok)
21. Pomer priemyselných platieb a platieb obyvate¾stva
22. Platby za pripojenie (US$/rok)
23. Inkasná perióda (mesiace)

I. Finanèné hodnotenie
24. Pomer prevádzkových nákladov a príjmov
25. Poh¾adávky (%)

J. Investície
26. Investície (% prevádzkových príjmov, US$/obyv.)
27. Investièný majetok (US$/obyv.)
Základné benchmarkingové indikátory a ich jednotky boli a stále sú

podrobené obsiahlej diskusii s cie¾om minimalizova� regionálne a miestne
vplyvy, ktoré mô�u skresli� ich výpovednú hodnotu. Preto napríklad
spotreba vody sa doporuèuje vyjadrova� nielen v jednotkách l/obyvate¾a/
deò, ale v l/poèet domácností/deò, preto�e v niektorých krajinách je
poèet domácností presnej�ie zadaný ako poèet zásobujúcich obyvate¾ov
(i keï l/obyvate¾a/deò je v�eobecne uznávaný ako najlep�í ukazovate¾).

BENCHMARKING  REALIZOVANÝ  U  PREVÁDZKOVATE¼OV
VODÁRENSKEJ  INFRA�TRUKTÚRY  V  SR

Na Katedre zdravotného in�inierstva SvF STU Bratislava v rámci rie-
�enia grantovej výskumnej úlohy è. VÚ 1/0324/03 prebieha benchmar-
kingové �etrenie technických výkonnostných ukazovate¾ov vodáren-
ských spoloèností v SR. Po analýze dostupnosti, reprezentatívnosti a au-
tentickosti základných údajov boli v prvej etape rie�enia k porovnávaniu
vybraté technické ukazovatele zásobovania a strát vody. Indikátory
pou�ité v celosvetovej sieti IBNET (uvedené vy��ie) nebolo mo�né pou�i�
pre ich prvotnú nedostupnos�.

Pou�itá metóda benchmarkingu umo�ní zisti� okam�ité postavenie
ka�dej vodárenskej spoloènosti v porovnaní s konkurenciou na domácom
i zahraniènom trhu, vedie k získaniu nových infomaèných podnetov a mo-
tivuje k zlep�eniu existujúceho stavu. Výsledky  budú udávané anonymne
tak, �e ka�dá spoloènos� má pridelené poradové èíslo.

V druhej etape riešenej grantovej úlohy budú podrobené benchmarkingu
men�ie prevádzkové celky, akými sú systémy zásobovania vodou pre
mestá a obce v rôznych ve¾kostných kategóriách, so zameraním sa
hlavne na straty vody. Cie¾om rie�enej úlohy je tie� podrobi� porovnaniu
vodárenské spoloènosti so zahraniènými spoloènos�ami, ktoré poskytli
svoje indikátory v rámci siete IBNET. Tento pilotný projekt má za úlo-
hu zaèleni� SR medzi celosvetové globálne partnerstvá siete IBNET.

Pou�itá metóda
K benchmarkingu býva spravidla pou�itá dotazníková anonymná

metóda zberu údajov. Takouto metódou bol realizovaný zber dát pre po-
rovnávanie vybraných ukazovate¾ov strát vody v ÈR, ktorú realizoval
SOVAK v roku 2002. V na�ich podmienkach sme nedokázali získa�
kompletné podklady k podobnému �etreniu a boli sme nútení vyu�i� len
dostupnú databázu základných údajov vodárenských spoloèností, ktoré
sú publikované vo výroèných správach alebo zverejnené na internete.
Analyzované boli údaje za roky 1999 - 2003.

Ukazovatele strát vody
Nový prístup k hodnoteniu strát vody zverejnila medzinárodná or-

ganizácia IWA, ktorá v roku 1996 zadala úlohu (Task Force) spreh¾adni�
existujúce postupy pre medzinárodné porovnanie strát vody v záso-

bovacích systémoch. Doporuèené ukazovatele pre straty vody vychádzajú
zo v�eobecného rámca v�etkých výkonnostných ukazovate¾ov urèených
touto pracovnou skupinou. Problematike urèovania výkonnostných uka-
zovate¾ov bolo venovaných viacero seminárov a medzinárodných kon-
ferencií a boli publikované v odbornej literatúre. Pre hodnotenie strát
vody sa doporuèuje pou�i� nasledovné ukazovatele:
l Jednotkové úniky nefakturovanej vody:
- objem vody nefakturovanej / celková då�ka potrubí [m3/km/rok;

l/km/deò]
- objem vody nefakturovanej / poèet prípojok  [l/príp./deò ]
l Infraštruktúrny index strát ILI (Infrastructure Leakage Index)
- objem skutoèných strát / objem teoreticky nevyhnutných strát

[bezrozm. è.]

Objem vody nefakturovanej, vykazovaný vodárenskými spoloènos-
�ami, je pova�ovaný za hodnovernej�í údaj ne� vykazované straty vody,
a preto boli do porovnávania vybraté ukazovatele urèené cez objem vo-
dy nefakturovanej. Tak isto bol prepoèítaný aj index ILI.

Vypoèítané ukazovatele pre 6 vodárenských spoloèností v SR sa za
rok 2002 pohybovali v nasledovných hraniciach:

- jednotkový únik na km 3 600 - 8000 m3/km/rok
- jednotkový únik na prípojku 260 -700 l/príp./deò
- bezrozmerný index ILI 4,5 - 12

Za vyhovujúci technický stav sa pova�ujú vodovody s jednotkovým
únikom do 4500 m3/km/rok. V ÈR je priemerná hodnota za posledných
6 rokov 4014 m3/km/rok.

Z hodnotení pracovnej skupiny IWA pre straty vody pre 27 vo-
dárenských spoloèností sveta sa Infra�truktúrny index strát ILI pohyboval
v rozmedzí 0,8 - 11. Ak je ILI >1,0 , je daný predpoklad k zintenzívneniu
aktívneho riadenia strát vody alebo k urýchleniu opráv.

V grafoch è.1a-d sú graficky znázornené hodnoty vybraných uka-
zovate¾ov strát vody za rok 2002 pre vodárenské spoloènosti oèíslované
èíslami 1-6. V grafoch je poradie a znaèka spoloènosti rovnaká. Uvedené
hodnoty ukazovate¾ov sú spriemerované pre ve¾ké vodárenské spo-
loènosti.

Skutoèný obraz o stave vodovodov poskytnú a� údaje pre jednotlivé
vodárenské systémy (napr. samostatné alebo skupinové vodovody), kde
napríklad index ILI miestami prekroèí hodnotu 40.

Pri benchmarkingovom �etrení mô�e mana�ment spoloènosti súèasne
porovnáva� viacero svojich vybraných ukazovate¾ov s medzinárodnými
ukazovate¾mi, a tak idendifikova� oblasti, na ktoré sa bude musie� v bu-
dúcnosti zamera�. Uká�ka benchmarkingového �etrenia vybranej vo-
dárenskej spoloènosti je v grafe 1e.

Príspevok bol spracovaný na Katedre zdravotného in�inierstva SvF
STU Bratislava v rámci rie�enia grantovej výskumnej úlohy è. VÚ 1/
0324/03, VEGA 1/2137/05. Táto práca bola podporovaná Agentúrou
na podporu vedy a techniky na základe Zmluvy è. APTV 20-031804.

L ITERATÚRA:

ŠENKAPOULOVÁ, J.: Benchmarking v oblasti ztrát vody realizovaný u rozhodujícich
provozovatelù vodárenské infrastruktury v ÈR. Sborník predná�ek �Ztráty vody
ve vodárenských distribuèních systémech�, Brno, 2003

LAMBERT A., HIRNER W.: Losses from Water Supply Systems: Standard
Terminology and Recommended Performance Measures. The Blue Pages the
IWA Information Source on Drinking Water Issues. August.2000.

LAMBERT A., MCKENZIE R. : Recent International Applications of  the IWA
Water Losses Task Force Performance Comparisons. IWA specialised conference,
System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Manage-
ment, Brno, máj 2001, p.7-15, ISBN 80-7204-197-5

MIKITA, M., BO�ÍKOVÁ, J.: Zásobovanie obyvate¾stva Slovenskej republiky
pitnou vodou z h¾adiska aktuálnych problémov vodárenstva, In: Podzemná
voda 1/2004, roè. X. ISSN 1335-1052, s. 43-49

BO�ÍK, M., BO�ÍKOVÁ, J.: Potrubné rozvody vo vz�ahu ku  kvalite dopravovaného
média, In: Zborník  4. vodohodposáøské konferenci 2004, Brno 1.-2.12. 2004,
s. 46-51
www.ib-net.org
www.sbic.sk

Veda, technika, technológia



46 VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 3-4/2005Aktuality

Vodárenská spoloènos� P20

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

FAKTUROVANÁ VODA l/ob/deò

FAKTUROVANÁ VODA l/príp/deò

FAKTUROVANÁ VODA m3/km/deò

NEFAKTUROVANÁ VODA %

NEFAKTUROVANÁ VODA l/ob/deò

NEFAKTUROVANÁ VODA l/prip/den

NEFAKTUROVANÁ VODA m3/km/rokURAL l/prip/den

ILI -

Hustota prípojok na km príp/km

hustota obyvate¾ov obyv/príp

hustota obyvate¾ov obyv/km

vý�a�nos� potrubia m3/m

Graf è. 1e) Uká�ka benchmarkingového �etrenia vybranej vodárenskej spoloènosti

Graf è. 1a) b)  Hodnoty ukazovate¾ov strát vody pre vodárenské
spoloènosti 1-6 za rok 2002

Graf è. 1c) d)  Hodnoty ukazovate¾ov strát vody pre vodárenské
spoloènosti 1-6 za rok 2002
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Priemyselná a obchodná komora Norimberg je jednou
z devä�desiatich èleniek Únie európskych priemyselných
a obchodných komôr (UECC). Pod¾a vlastného záujmu
jednotlivé Komory organizujú konferencie k aktuálnym
problémom. V Norimbergu sa diskutovalo na tému
roz�írenia EÚ o krajiny strednej a východnej Európy a o
ich dopravnom napojení na Nemecko, v u��om zmysle aj
na Stredné Francko.

Konferenciu organizovala Priemyselná a obchodná komora No-
rimberg (IHK) a zúèastnilo sa jej 120 odborníkov z oblasti dopravy cest-
nej, �elezniènej, leteckej a vodnej. Z východnej a strednej Európy Ing.
Jiøí Chládek v zastúpení námestníka ministra dopravy ÈR Ing. Jiøího Ku-
bínka, za SR Ing. Vladimír Holèík z poverenia Splnomocnenca Vlády SR
pre SVD G-N Ing. Kocingera. Konferenciu poctil svojou náv�tevou �tátny
tajomník Spolkového ministerstva dopravy Ralf Nagel a �tátny minis-
ter vnútra Dr. Günther Beckstein.

Po privítaní úèastníkov prezidentom Priemyselnej a obchodnej ko-
mory pre Stredné Francko v Norimbergu pánom Hansom - Petrom Smidtom
odzneli nasledovné vy�iadané príspevky:

Harald Leupold, predseda výboru pre dopravu a logistiku IHK:
Norimberg - brána do východnej Európy? Vplyv východného

rozšírenia EÚ na dopravu v hospodárskom regióne Norimbergu.
Herwig Nowak, sekretár Pan-európskeho koridoru IV, z poverenia

EU, Kolín:
Nová európska infraštruktúrna politika a rozvoj Pan-európskeho koridoru
IV.

Jiøí Kubínek, nám. ministra dopravy ÈR, Praha:
ÈR pol roka po pripojení k EÚ � staré a nové úzke miesta (bottle-necks)
v dopravnej infra�truktúre v smere do západnej Európy.

Mag. Otto Schwetz, konate¾ TINA, Vienna Transport Strategies,
Predseda Pan-európskeho koridoru VII z poverenia EÚ, Viedeò:
Projekt TINA – Analýza dopravnej infraštruktúry pre rozšírenie
transeurópskej siete.

Ing. Vladimír Holèík, Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava:
Rie�enie problémov dopravnej infra�truktúry na príklade splavòovania
Dunaja na Slovensku.

Minister Dr. Günther Beckstein, Ministerstvo vnútra:
Nevyhnutná potreba zlep�enia cestnej, �elezniènej a vodnej dopravy
z poh¾adu severného Bavorska.

Št. sekretár Ralf Nagel, Ministerstvo dopravy, stavebníctva a by-
tov, Berlín:
Investièná politika Spolkovej vlády v znamení rozšírenia EÚ na východ.

V diskusii moderovanej pánom Haraldom Leupoldom boli kladené
a diskutované mnohé otázky ku všetkým príspevkom.

V mojom príspevku som poukázal na plnenie Zmluvy o výstavbe
a prevádzke SVD Gabèíkovo � Nagymaros zo strany Slovenska z poh¾adu
zlep�enia plavebnej dráhy Dunaja na úseku rkm 1810 a� 1868. Tento
úsek plne vyhovuje dopravným gabaritom pod¾a odporúèaní Dunajskej
komisie, spomenuté sú brody a ú�iny v rkm 1708 a� 1810, ktoré sú
problémom len z dôvodu neexistencie VD Nagymaros. Ïalej je spo-
menutý brod, resp. ú�ina v rkm 1875 na spoloènom slovensko-rakúskom
úseku Dunaja, kde sa dlhé roky uva�ovalo s VD Wolfsthal, a koneène je
problémom nízky Starý most v Bratislave (rkm 1868,1), ktorý sa bude
zdvíha�, aby vyhovoval plavebným gabaritom. Je spoloènou povinnos�ou
Slovenska, Maïarska a Rakúska tieto problémy rie�i� tak, aby Dunaj
v úseku rkm 1880 a� 1708 (Devín � ústie Ip¾a) bol splavný aspoò 95 %
dní do roka, ako je to be�né na vnútronemeckých vodných cestách (v ro-
ku 2003 bol Dunaj na úseku Devín � ústie Ip¾a splavný len 54 % dní, èo tre-
ba pova�ova� za stav mimoriadne zlý).
V závere príspevku som poukázal na problémy našich lodníkov v Novom
Sade, kde je stále v prevádzke pontónový most (rkm 1255,3) a za jeho
otváranie sa platí 0,3 � za 1 brt, èo je v rozpore s Belehradským do-

Medzinárodná dopravná konferencia
Norimberg 1. december 2004

Ing. Vladimír Holèík
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

hovorom. Problém je tie� na Dunaji v Nemecku v oblasti Vilshoven -
Straubing, kde k úplnej splavnosti chýbajú dve vodné diela. V diskusii
minister Beckstein zdôraznil, �e úsek bude riešený práve výstavbou týchto
dvoch vodných diel aj napriek nesúhlasu zelených kruhov.

Poèas prestávky v rokovaní bola tlaèová beseda. Napriek oèakávaniam
bol o plavbu po Dunaji (aj o problematiku SVD G-N) ve¾ký záujem zo
strany tlaèe, ba aj televízie.

V rezolúcii Únie európskych priemyselných a obchodných komôr,
ktorá bola prijatá e�te 1. októbra 2004 v Passau, sa okrem iného
kon�tatuje, �e vzh¾adom na pravidelné letné revízie plavebných komôr
v Gabèíkove a vy��iu frekvenciu turistických lodí práve v letnom období,
dochádza k prestojom. A preto �e je treba v Gabèíkove pristava� tretiu
plavebnú komoru. Kon�tatoval som, �e k zdr�aniu turistických lodí v �iad-
nom prípade nedochádza, �e revízie a opravy technologických èastí sa
robia v zásade v lete na v�etkých plavebných komorách na Dunaji a �e
pristava� tretiu komoru je technicky neuskutoènite¾né, neh¾adiac na
skutoènos�, �e by to boli jediné �trojièky� na Dunaji, Mohane a Rýne.

Po roz�írení EÚ sa uva�uje s novými ve¾korysými transeurópskymi
cestnými koridormi (dia¾nica z Nemecka a� do Istanbulu èi Kyjeva),
s rekon�trukciou �elezniènej siete a ve¾ký význam sa prisudzuje vodnej
doprave. Kanál Mohan � Dunaj vytvoril podmienky pre plavbu po pla-
vebnej ceste dlhej asi 3500 km a táto e�te zïaleka nie je vyu�itá na svoju
plnú kapacitu. Dôvodom sú aj spomenuté bottle-necks. Ak v�ak chceme
v Európe od¾ahèi� dia¾niènú sie� (kde sú mnohé úseky, na ktorých 24
hodín denne jazdia v nekoneènom slede kamióny), tak treba ve¾kú èas�
prepravovaných kontajnerov presunú� z cesty na vodu. Na tom sa zhodli
v Norimbergu v�etci diskutujúci. Je teda povinnos�ou Slovenska a ïal�ích
desiatich podunajských �tátov ma� Dunaj pripravený na zvý�ený objem
prepravy a to znamená, �e ka�dý �tát na svojom úseku odstráni v�etky
svoje bottle-necks. EÚ je pripravená pomôc�.

Pozvánka do Banskej
Bystrice, Zvolena

a Banskej �tiavnice

Zaèiatok mája v týchto mestách patrí u� jedenás� rokov vý-
znamnému ekologickému  podujatiu  - Envirofilmu.  Nebude tomu
inak ani tohto roku. Od 3. do 7. mája 2005 sa v uvedených mestách
uskutoèní prehliadka filmov s tematikou �ivotného prostredia
z celého sveta. Súèas�ou festivalu v�ak nie je len premietanie fil-
mov, ale aj mno�stvo zaujímavých podujatí, stretnutí so zaují-
mavými ¾uïmi - spisovate¾mi, filmármi, ochranármi, umelcami.
V�etko pod taktovkou pracovníkov Slovenskej agentúry �ivot-
ného prostredia, ktorá festival spolu s Ministerstvom �ivotného
prostredia organizuje.

Na rozdiel od minulých rokov sa  v rovnakom termíne  usku-
toèní aj 8. roèník stavebného ve¾trhu FOR ARCH Slovakia a sú-
be�ne �pecializovaná výstava regionálneho rozvoja a investièných
príle�itostí FOR REGION.  Je to ideálna príle�itos� tak pre vysta-
vovate¾ov, ako aj náv�tevníkov zúèastni� sa podujatí, ktoré sú
mimoriadne dôle�ité pre trvalo udr�ate¾ný vývoj na�ej krajiny
a spokojnosti. Organizátorom výstavných aktivít je BB EXPO,
s.r.o.

Predná�kami sa na týchto akciách zúèastòuje aj Slovenská vo-
dohospodárska spoloènos�.

JL.- SVHS

Postrehy zo zahranièia; Oznamy
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V èlánku sa opisujú mo�nosti zmen�enia da�ïového
prítoku do stokovej siete pomocou ryhového vsakovania da�-
ïových vôd ako aj pomocou perforovaných rúr. Uvádzajú sa
hydraulické metódy výpoètu uvedených vsakovacích objektov.

Ochrana recipientov pred zneèistením da�ïovými vodami v urba-
nizovaných  povodiach sa mô�e efektne vykonáva� umelým vsakovaním
da�ïových vôd do podlo�ia v�ade tam, kde sú k tomu vhodné ekologické
a prírodné miestne podmienky.

Umelé vsakovanie da�ïových vôd sa mô�e realizova�
l povrchovo:

a) plo�ným vsakovaním, b) vsakovaním v priehlbniach, c) vsako-
vaním v retenèných nádr�iach

l podpovrchovo:
a) vsakovacími šachtami, b)  vsakovacími ryhami, c) vsakovaním

perforovanými rúrami
Ryhové vsakovanie (obr. l), vsakovanie perforovanými rúrami (obr.

2) a vsakovacími �achtami [4] sa realizuje v prípade vhodných podmienok
pre vsakovanie da�ïových vôd z men�ích spevnených plôch a v mest-
ských oblastiach, kde je nedostatok vo¾ného priestranstva pre povrchové
vsakovanie.

Podpovrchové vsakovanie je vhodné pre da�ïové vody, ktoré ne-
obsahujú �kodlivé látky, napr. pre da�ïové odtoky zo striech, chodníkov,
z pozemkov rodinných domov a pod. V prípade vhodných filtraèných
vlastností zemín v podlo�í vsakovacích objektov a minimálnej úrovne
hladiny podzemnej vody 1,0 m pod hornou úrovòou filtraènej vrstvy.

Vsakovanie da�ïových vôd v ryhách
Pou�íva sa v prípade dobre priepustného podlo�ia. Výhodou je men�ia

plo�ná výmera a dobrá mo�nos� akumulácie da�ïovej vody v ryhe, kto-
rá postupne vsakuje do podlo�ia. Da�ïová voda vsakuje povrchovo do
�trkom naplnených rýh cez dobre priepustnú umelo vytvorenú �trkovitú
zónu s väè�ou aktívnou  vsakovacou plochou a s väè�ou akumuláciou
da�ïovej vody v póroch. Infiltrácia prebieha ïalej v podzemí cez jemno-
zrnné vrstvy s prídavným filtraèným úèinkom. Priesakom cez hornú
humusovitú a o�ivenú pôdnu vrstvu s trávnikom sa mô�e dosiahnu� dobrý
èistiaci úèinok.  Bez trávnatého porastu je èistiaci úèinok nedostatoèný
na ochranu podzemnej vody pred zneèis�ovaním vsakovanou da�ïovou
vodou. V takýchto prípadoch sa odporúèa predradi� sedimentaèné èistiace
zariadenia na zachytávanie plávajúcich neèistôt a splavenín transpor-
tovaných da�ïovým prietokom, prípadne doplnené filtraèným objektom.
Vsakovanie v ryhách bez predradeného èistenia na zatrávnenom povrchu
s humusovitou vrstvou o hrúbke cca 10 cm je prípustné len výnimoène,
napr. pre da�ïové obtoky zo striech v oblastiach s minimálnym zneèis-
tením ovzdu�ia. Je mo�ná kombinácia s predradeným povrchovým vsa-
kovaním v priehlbinách (muldách), èím sa dosahuje lep�í akumulaèný úèi-
nok a s trávnikovým porastom zlep�ený èistiaci úèinok. Priepustná ze-
mina v podlo�í by mala ma� koeficient filtrácie k

f
 väè�í ako 10-6 m.s-1.

Dimenzovanie objemu V vsakovacej ryhy sa vykoná pod¾a bilanènej
rovnice
V = t (Q

d
 - Q

v
 ) (m3) (1)

Vsakovací prietok Q
v 

mô�eme vypoèíta� pomocou rovnice
Q

v 
= v

v
 S

v
(m3 s-1) (2)

kde S
v 
je plocha (m2) ktorá je k dispozícii pre vsakovanie, v

v
 - vsa-

kovacia rýchlos� (m.s-1), podkladom pre jej stanovenie je Darcyho zákon
pou�itý pre vodou nasýtené zeminy
v = k

f
 . I (m .s-1) (3)

kde I je energetický sklon (-), v oblasti laminárneho prúdenia sa uva�uje
be�ne s hodnotou I = 1,0, k

f
 - koeficient filtrácie (m.s-1), pre vodou ne-

nasýtené zeminy vzh¾adom na postupne narastajúci obsah vody od
pôvodného povrchu po hladinu podzemnej vody sa pou�íva aritmetický

Navrhovanie vsakovania da�ïových vôd
v mestských oblastiach

v ryhách a pomocou perforovaných rúr
Pavel Urcikán, Dušan Rusnák

Katedra zdravotného in�inierstva, SvF STU Bratislava

priemer oboch týchto hodnôt, potom rovnicu (3) mô�eme pou�i� v modi-
fikovanom tvare
v

v
 = 0,5 k

f
(m .s-1) (4)

a vsakovací prietok sa vypoèíta pomocou rovnice
Q

v
 = v

v
 S

v
 = 0,5 k

f
 S

v
(m .s-1) (5)

Koeficient koncentrácie k
f
 pre vodou nasýtené nesúdr�ne zeminy

závisí od ve¾kosti zàn a ich rozdelenia vo filtraènej zóne, jeho hodnoty
pre rôzne druhy zemín sme publikovali v [3], keï pre vsakovacie objekty
sú vhodné zeminy s hodnotami k

f
 = 5 .10-6  a�  5 .10-3  m s-1 [1]. Orientaèné

hodnoty k
f
 uvádzame v tab.1.

Vsakovacia plocha S
v
 sa vypoèíta z då�ky ryhy L a zo vsakovacej úèinnej

�írky b
u
, ktorá sa stanoví s predpokladom pod¾a [1]

b
u
 = b + 2 h/4 = b + 0,5 h (m ) (6 )

kde b je šírka dna ryhy (m), h - u�itoèná håbka ryhy (m). Potom potrebná
vsakovacia plocha sa vypoèíta pomocou rovnice
S

v
 = L . b

u
 = L ( b + 0,5 h ) (m2 ) (7 )

a vsakovací prietok Q
v
 sa vypoèíta pomocou rovnice

Q
v 
= v

v
 . S

v
 = 0,5 k

f
 . L (b + 0,5 h ) (m3 .s-1 ) (8 )

Prítok da�ïovej vody sa vypoèíta pod¾a racionálnej metódy pomocou
rovnice
Q

d
 = ψ  S q

(t, p = 0,2) 
.10-7 = S

r
 q

(t, p = 0,2)
. 10-7 (m3 s-1) (9)

alebo ak závislos� výdatností blokových da�ïov q pre periodicitu p = 0,2
vyjadríme rovnicou
q 

(t, p =  0,2)
 = K

0,2 
(t + B

0,2
)-1  (l . s-1) (10)

prièom t = t
max

,
 
potom dostaneme rovnicu

Q
d
 = S

r
 K

0,2 
(t

max
 + B

0,2
)-1. 10-7  (m3 . s-1) (11)

keï S
r
 je redukovaná plocha povodia (m2) S

r
 = ψ S, kde ψ je odtokový

súèinite¾ (-) a S je plocha (m2) odvodòovaného povodia, K
0,2 

a B
0,2

 - lo-
kálne parametre v rov.(10) pre periodicitu p = 0,2, uvádzame ich pre lo-
kality na Slovensku [5], t

max 
- kritický èas pod¾a rov. (17).

Pre numericky zadané hodnoty výdatností q
0,2

 (l s-1ha-1) a ich trvanie
t (min) radu blokových da�ïov s periodicitou p = 0,2 pod¾a hydro-
meteorologického ústavu mo�no parametre K

0,2
 a B

0,2
 vypoèíta� dvoj-

bodovou metódou
B

0,2
 = ( t

2
 q

2
 – t

1
 q

1
) ( q

1
 – q

2
)-1 (min)

K
0,2

 = q
1
 ( t

1
 + B

0,2
) (l s-1ha-1min)

Interval èasov  < t
1
, t

2
 > treba voli� tak, aby vypoèítaná hodnota kri-

tického èasu t
max

 pod¾a rov. (17) sa nachádzala vo zvolenom intervale
(t

1
< t

max
 < t

2
 ). Pritom zvolený interval < t

1
, t

2
 > má by� èo najkrat�í. Pre

výpoèet záchytného objemu V v prvom kroku výpoètu mo�no odporúèa�
t
1
 = 15 min a príslu�nú výdatnos� q

1
 (l s-1ha-1), t

2
 = 60 min a príslu�nú

výdatnos� q
2
 (l s-1ha-1) pod¾a numerického radu hodnôt q

0,2
 a t zadaného

hydrometeorologickým ústavom.
Potom rovnica (1) po úprave bude ma� tvar

V
r
 = 60 t [10-7 q

(t, p = 0,2) 
. S

r
 - 0,5 kf L (b + 0,5 h)]               (m

3
)    (12)

alebo po úprave pomocou rov. (11)
V

r
 = 60 t

max
 [10-7 S

r
 K

0,2
 (t

max 
+ B

0,2
)-1 - 0,5 kf L (b + 0,5 h)      (m

3
)   (13)

Pri dimenzovaní ryhy sa najprv vhodne zadajú návrhové rozmery
ryhy b a h a následne sa vypoèíta potrebná då�ka ryhy L pod¾a rovnice
(12 ) upravenej pomocou bilanènej objemovej rovnice V

r
 = V

p
, keï V

p
 =

b.h.L.s - objem da�ïovej vody akumulovanej v póroch, s je akumulaèný
koeficient vyjadrujúci podiel pórov v �trkopiesèitej  náplni v ryhe. Pre
�trkopiesèité zeminy s rozmerom zàn 8/32 mm má akumulaèný koeficient
hodnotu s = 0,35.

L = (m)       (14a)

alebo v úprave pomocou rov. (13)

L = (m)            (14b)
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Po�adovanú maximálnu då�ku L mô�eme vypoèíta� pod¾a rov. (14a)
metódou �pokus - chyba� postupným dosadzovaním hodnôt t a príslu�-
ných hodnôt q

(t, p = 0,2)
 pod¾a údajov hydrometeorologického ústavu do

rov. (14a). Výhodnej�ie je vykona� výpoèet priamo pomocou rov. (14b)
a rov (17), kritický èas t

max
 ktorému zodpovedá návrhová då�ka ryhy sa

mô�e vypoèíta� pomocou rovnice (dL) . (dt )-1 = 0   potom po úprave
rov.(14b)
L = Mt [(t + B

0,2
 ) A + (t + B

0,2
 ) t N]-1

kde   A = b . h .s, M = 6. 10-6 K
0,2

 S
r
, N =  30 k

f
  (b + 0,5 h ), t = t

max

potom

(15)

M B
0,2

 A -  M N t2 = 0        (16 )
po úprave rovnice (16 ) mô�eme kritický èas t

max
 vypoèíta� pomocou

rovnice

t
max

 = (min)           (17)

Príklad:
S

r
 = 2000 m2,  koeficient filtrácie okolitej zeminy a zeminy v podlo�í  k

f

= 5 .10-5 m s-1,   b = 1,5 m,   h = 1,5 m.   s = 0,35,  pre oblas�  Bratislavy
K

0,2 
= 4418,  B

0,2
 = 10, kritický èas t

max
 vypoèítame pomocou rov. (17)

då�ku vsakovacej ryhy vypoèítame pomocou rovnice (14b)

L =

Vsakovanie da�ïových vôd perforovanými rúrami
Líniové vsakovanie da�ïových vôd sa realizuje pomocou perforo-

vaného vsakovacieho potrubia väè�ieho priemeru ako DN 300 so �trko-
vým obsypom potrubia, ak horná vrstva zeminy je nedostatoène priepust-
ná. Výhodou je malá potreba plochy, dobrá mo�nos� akumulácie. Takéto
vsakovanie je vhodné, ak podlo�ie je dobre alebo priemerne priepustné.
Nevýhodou je nutnos� zachytenia splavenín v privádzanom da�ïovom
prietoku v lapáku splavenín alebo v usadzovacej da�ïovej nádr�i ako aj
prakticky �iaden èistiaci úèinok.Pri dimenzovaní sa najprv zadajú rozmery
�írky b a  håbky h �trkopiesèitého obsypu (rozmery ryhy) a priemer
perforovanej rúry d. Výpoèet kritického èasu t

max
 sa vykoná pomocou

rov. (17), keï súèinite¾ akumulácie s sa vypoèíta pomocou rovnice
s = [0,25 π d2 + s

� 
(b . h - 0,25 π D2)] (b . h)-1   (-)        (18)

kde d je vnútorný priemer perforovaného potrubia (m), D - vonkajší
priemer perforovaného potrubia (m), s

š
 - akumulaèný koeficient �trko-

pieskového obsypu perforovaného potrubia, pre �trkopiesèitý obsyp 8/
32 mm sa mô�e pou�i� hodnota s

š
 = 0,35, då�ku perforovanej rúry L vy-

poèítame pomocou rov. (14b)
Príklad
S

r
 = 2000 m2 , pre oblas� Bratislavy K

0,2 
= 4418, B

0,2 
= 10,  koeficient

filtrácie zeminy  v podlo�í k
f 
= 5.10-5  m. s-1,   b = 1,5 m,  h = 1,5 m,  s

š
 =

t
max

 =

L = ~  33 m

Zavedenie perforovanej rúry  d = 1,0 m do vsakovacej ryhy  b x h = 1,5
x 1,5 m  umo�nilo skráti� vsakovaciu då�ku L o 29 %

Z Á V E R
Aplikácia uvedených mo�ných spôsobov pre vsakovanie da�ïových

vôd v mestských oblastiach sa vykonáva v prvom rade nie pod¾a hydrau-
lických alebo úèelových ekonomických h¾adísk, ale pod¾a po�iadaviek
na ochranu podzemných vôd. Pokia¾ existuje viacero mo�ností pre návrh
vsakovacích objektov, treba voli� také rie�enie, ktoré vyu�íva èo najviac
ochranný potenciál hornej pôdnej vrstvy a filtraèných vrstiev uprednost-
nením povrchového vsakovania, v muldách (priehlbinách), v reteèných
da�ïových nádr�iach s trávnikovým povrchom, pred podzemným vsa-
kovaním vo vsakovacích šachtách a pred ryhovým vsakovaním bez za-
trávnenej povrchovej humóznej vrstvy.

vtoková �achta s mre�ou

a lapákom neèistôt

málo priepustná vrstva

filtraèný �trkopieskový

obsyp 8/32

perforovaná rúra pre
akumuláciu a rozdelenie

da�ïovej vody
b

h

m
in

. 0
,8

 m

Obr.2: Vsakovanie perforovanou rúrou

trávnik alebo
štrkopieskový povrch

filtraèná �trkopiesková
zóna 8/32 mm

b

h

Obr.1: Vsakovanie v ryhe

              Tab.   Hodnoty koeficientov filtrácie k
f

Zemina k
f
 (m .s-1) zemina k

f
 (m .s-1)

èistý �trk 1,0 - 0,01 piesok 0,01 - 10-5

piesèitý �trk 0,01 - 10-4 hlinitý piesok,
hlina, íl 10-5 - 10-8
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då�ku perforovaného potrubia vypoèítame pomocou rov. (14b)

0,35 , vnútorný priemer perforovaného potrubia  d = 1,0 m,  vonkaj�í
priemer D = 1,2 m  vypoèítame súèinite¾ akumulácie pomocou rov. (18)
s = [0,25 π . 1,02 + 0,35 (1,5 . 1,5 - 0,25 π .1,22)] (1,5 . 1,5)-1 = 0,523
kritický èas vypoèítame pomocou rov. (17)

t =
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Ochranné pásma I. stupòa vodárenských zdrojov sú
významným prvkom  pre zabezpeèenie ochrany kvality pitnej
vody, ktorá je strategickou surovinou pre ïal�í rozvoj
zásobovania obyvate¾stva Slovenska pitnou vodou. Podrob-
nosti o urèovaní a  nadväznom obhospodarovaní ochranných
pásiem I.st. (ïalej OP I.st.) upravuje vyhlá�ka è. 398/2002 Z.z.
Nie som vodohospodár ani hygienik, no napriek tomu sledujem
tieto �pecifické ochranné pásma v na�ej krajine u� vy�e
dvadsa� rokov. Niektoré sú takmer �stratené� v lesných poras-
toch, iné pripomínajú park èi miniarborétum, no �ia¾ väè�ina
z nich predstavuje len kus oploteného po¾nohospodárskeho
pozemku � role èi pasienku. Nechcem sa zmieòova� ani
o kvalite ich oplotenia (èasto hrdzavého,  po�kodeného a roz-
padajúceho sa ), ale ako pracovníka �tátnej ochrany prírody
SR ma zaujíma najmä ekologický význam a  ekologická
funkcia, ale aj �ekologický vzh¾ad�  takéhoto významného
ochranného územia. Treba toti� zdôrazni�, �e v rámci celého
Slovenska ide o stovky, mo�no tisícky hektárov plôch, ktoré
z ekologického h¾adiska �le�ia ladom“.

Predpokladám, �e mnoho èitate¾ov týchto riadkov pozná  vo
 svojom okolí dostatok príkladov diametrálne rozdielnych ochranných
pásiem I. stupòa. �ia¾ takých, ktoré by sa mohli oznaèi� za oku
lahodiace �vodárenské záhrady�, je ve¾mi málo. Mohol by som uvies�,
ako pozitívny príklad, napr. OP vodárenského zdroja na Sihoti
v Trenèíne, ktorý bol vysadený
parkovými drevinami, tak�e neby�
�tandardnej bielo-modrej tabu¾ky
na oplotení, mnohí nezaintere-
sovaní by mo�no ani nepostrehli,
�e ide o �pecifický vodohospo-
dársky objekt, do ktorého verej-
nos� nemá prístup. Ich vznik mo�-
no zväè�a datova� e�te do medzi-
vojnového obdobia. Podobne boli
neovocnými drevinami vysadené
niektoré OP I. st. aj v povojnovom
období, napríklad na strednom
Pova�í v Trenèianskej Teplej (èas�
Dobrá). Okrem toho, �e takto aj
esteticky upravené ochranné pás-
ma predstavujú pozitívny krajino-
tvorný prvok pri  mestách a ob-
ciach, resp. aj vo vo¾nej krajine,
zároveò ich mo�no hodnoti� ako
významné refúgiá pre rôzne orga-
nizmy. Napríklad mnohé �ivoèíchy � od bezstavovcov a� po vtáky
a cicavce � tu nachádzajú potravu, úkryty, hniezdne mo�nosti a pod.,
nezriedka tu rastú aj vzácne a chránené druhy rastlín. Pritom tieto
organizmy nemô�u významnej�ím spôsobom zneèis�ova� okolie
vodného zdroja, ba naopak, mnohé indikujú nenaru�ené �ivotné
prostredie. Preto nie je nièím výnimoèným, keï sú v týchto objektoch
umiestòované vtáèie búdky, ktoré tu tolerujú aj niektorí vodohospodári

Je reálna ekologizácia
ochranných pásiem vodárenských zdrojov

I. stupòa?
RNDr. Jozef Májsky

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová

Lektoroval: Ing. Tibor Elek , EKOPRAQUA Bratislava

a hygienici. Úplným opakom sú ochranné pásma , v ktorých sú zväè�a
len nevkusné budovy  alebo o�arpané objekty s plochou strechou
a u� spomenuté oplotenia vo ve¾mi zlom technickom a  aj estetickom
stave, s èasto neudr�ia-vaným   trávnym porastom. Predstavy
niektorých  navrhovate¾ov OP, správcov vodárenských zdrojov alebo
aj niektorých iných zain-teresovaných o negatívnom vplyve drevín
na kvalitu vody v OP I. sú pod¾a môjho názoru dos� pochybné a
snáï aj vedecky nepodlo�ené. Je síce pravda, �e opadané lístie a
ïal�ia rozkladajúca sa organická hmota mô�e do urèitej miery vplýva�
na kvalitu vôd s povrchovým obehom, no len dos� �a�ko si mo�no
predstavi� ich negatívny dopad na podzemné vody z hlb�ích
horizontov. Pravoverný vodohospodár by sa teda pod¾a týchto úvah
nemal napi� ani vody z lesnej studnièky.

�ia¾, pre kvalitu vody nepriaznivej�ím zdrojom zneèistenia, za
akú sa pova�ujú dreviny, sú skládky odpadov, po¾né hnojiská a iné
bodové zdroje zneèistenia v blízkosti vodárenských zdrojov. Pritom
samozrejme nie je problém udr�iava� OP I. st. tak, aby sa tu nehromadila
organická hmota (kosenie, hrabanie).

Myslím si, �e v dne�nej dobe, keï sa na ka�dom kroku hovorí o
ekológii, by sme mohli zlep�i� na�e prírodné a �ivotné prostredie aj
dodatoèným ozelenením OP I. st. vysadením drevín � stromov a nízko-
kmenných drevín v primeranej vzdialenosti od samotného zdroja. Táto
primeraná vzdialenos� sa dá odborne posúdi� nielen z h¾adiska
mo�nosti zabezpeèenia primeranej kvality vody vodárenského zdroja,
ale aj zabezpeèenia jeho mno�stva  tým, �e sa vylúèia mo�nosti nega-

tívneho vplyvu koreòových
systémov vegetácie najmä na
záchytné zariadenia podzemných
vôd (vrty, studne, pramene). To
isté platí aj v prípade nových
vodárenských zdrojov, kde u� by
sa mali tieto aspekty zoh¾adni�
v �tádiu prípra-vy a pri urèení
ochranných pásiem a ochranných
opatrení.

Záverom k uvedenej problema-
tike odporúèam, aby si kompetent-
ní viac v�ímali niektoré atribúty vy-
hlá�ky èíslo 398/2002 Z.z., preto�e
 napr. v § 5 sa jednoznaène hovorí,
�e zákazy a obmedzenia v OP sa
týkajú tých èinností , ktoré po�ko-
dzujú alebo ohrozujú mno�stvo
a kvalitu vody alebo jej zdravotnú
bezchybnos� a primeraná ekolo-
gizácia v nijakom prípade nezname-

ná ohrozenie alebo po�kodenie mno�stva a kvality vody vodáren-
ských zdrojov. Toto vyplýva aj z odkazu uvedeného paragrafu
vyhlá�ky na prílohu è.3. V tejto prílohe sa dáva dostatoèný priestor
pre odborné posúdenie a prípadné zdôvodnenie ponechania aj inej ve-
getácie v OP I.st., ako je len trvalý trávny porast. Konkrétne sa napr.
uvádza, �e u vodárenských zdrojov podzemných vôd v horských pod-
mienkach mô�e orgán �tátnej vodnej správy príslu�né podmienky

Tzv. �vodárenská záhrada� na Sihoti v Trenèíne je okrem OP I. st.
aj rajom pre spevavce

Voda v krajine
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s prihliadnutím na prírodné pomery a technické podmienky primerane
zmierni�. Napríklad aj u vodárenských zdrojov povrchových vôd je
uvedené, �e lesné porasty sa odstránia len z príbre�ného pásma
vodného toku v �írke dvojnásobku �írky koryta obojstranne, èo napr.
pri toku �irokom 2 m znamená pásmo len po 4 metroch obojstranne,
kým ostatná plocha a� po oplotenie mô�e zosta� vysadená drevinami,
najvhodnej�ie nízkokmennými (pod¾a mo�nosti ihliènatými). Pri
odbere vody z vodárenských nádr�í tie� nie je zákaz inej vegetácie,
ako je trvalý trávny porast a  v  prílohe 3 sa uvádza, �e sa v OP I. st.
vykonajú vhodné vegetaèné úpravy pod¾a miestnych podmienok ,
ako je vysadenie trávnych porastov alebo zalesnenie výsadbou lesov
osobitného urèenia z drevín preva�ne ihliènatých.

Z uvedených zásad citovanej vyhlá�ky vyplýva, �e ochranné
pásmo I. stupòa tie� mô�e,  a aj by malo ma�,  pri svojej hlavnej funk-
cii ochrany vody aj svoj �ekologický rozmer�. Nie je to teda vecou
legislatívy, preto�e vyhlá�ka dáva (po odbornom posúdení a hodnotení
rizík prípadného negatívneho ovplyvnenia kvality a mno�stva vody)
dos� vo¾nosti pre racionálny návrh optimálnych ochranných opatrení
a u� vonkoncom nepodporuje dogmatické praktiky, najmä pokia¾ ide
o rozumnú ekologizáciu ochranných pásiem I. stupòa. Problémy vidím
skôr v prístupe niektorých �oprávnených osôb� , (teda správcov a pre-
vádzkovate¾ov) k ochranným pásmam, ale tieto problémy vznikajú aj
z ekonomických príèin, najmä pre nedocenené potreby  zabezpeèenia
be�nej údr�by ve¾kého poètu aj rozsahu OP I. stupòa.

Dúfajme, �e tak ako u� vieme stava� paláce miesto panelových
�holubníkov�, ako vieme miesto �edých, o�arpaných pramenných
záchytiek budova� aj dôstojné �chrámy pre vodu�, budeme inovova�
aj ochranné pásma a pri zachovaní ich hlavnej funkcie ich budeme
upravova� na úroveò, ktorá zodpovedá aj po�iadavkám estetiky,
hygieny a ich ekologizácie.

OP I. st. v Trenèianskej Teplej (èas� Dobrá) pôsobí
ako udr�iavaný park

10. a 11. novembra 2004 �ilo Viedenské výstavné centrum vý-
znamnou medzinárodnou konferenciou európskych miest, ktorá
sa koná ka�dý rok v inom európskom ve¾komeste. Z poh¾adu
vodohospodárskeho bola táto konferencia zaujímavá  preto, �e
jednou z tém �tyroch súèasne prebiehajúcich workshopov bola aj
problematika vodovodov a kanalizácií.

Vodohospodársky workshop moderoval zástupca primátora
Parí�a, ktorý zároveò predniesol prvý úvodný príspevok, infor-
mujúci o problematike zásobovania Parí�a vodou a odkanali-
zovaním. Po òom nasledoval informácia o vodnom hospodárstve
mesta Lipska.

Zástupca mesta Viedne, odboru zásobovania vodou a zástupca
finanènej skupiny hovoril o negatívnom postoji Viedenskej pra-
covnej skupiny k liberizácii vo vode.

O distribúcii vody informovali zástupcovia mesta Sevilla. Ako
posledný predniesol príspevok zástupca mesta Mníchov
o prioritách v rozvoji vodného sektoru.

Nasledovali vystúpenia európskych organizácii, ktoré majú èo
poveda� do problematiky vodného hospodárstva miest. Boli to :
� Európske centrum podnikov s verejnou úèas�ou a podnikov

v�eobecného ekonomického záujmu ( CEEP),
– Európska únia národných asociácii zásobujúcich vodou

a odkanalizovaním ( EUREAU)
� Zástupcovia súkromných spoloèností.

Ïalej nasledovali otázky a odpovede na prednesené príspevky.
Diskusia a závery.

Témami ïal�ích workshopov, ktoré prebiehali súèasne, boli
stratégia udr�ate¾ného vývoja miest, vzdelanie a mláde�, bez-
peènos� v mestách a jej sociálne aspekty.

                                                                         JL – SVHS

OP I. st. vo �tvrtku nad Váhom � negatívny vzor "ochranného
pásma" èakajúceho na ekologizáciu

Voda v krajine; Oznamy
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Povodne v povodí Myjavy v roku 2004
Ing. Miroslav Hlaváèik

SVP š.p., OZ Bratislava, závod Povodie Moravy

komunikácií v k. ú. Rohov, Rybky a Senica. Nieko¾ko dní cestári
odstraòovali naplavené blato z ciest a cestných priekop. Obèania èistili
svoje pozemky, ktoré sa zmenili na nepoznanie.

 V obci Rybky tie� dopomohli k zhor�eniu situácie skládky sta-
vebného a najmä biologického odpadu zo záhrad na pobre�nom po-
zemku potoka. Navy�e, väè�ina obèanov vlastní pozemky na oboch
brehoch potoka a sú tu vybudované viaceré lávky a mosty. Na nich sa
zachytávajú vodou uná�ané predmety a spôsobujú vzdutie a niekde aj
vyliatie vody z koryta.

V prípade tohto povodia je problémová hlavne otázka vhodného
spôsobu obrabánia po¾nohospodárskych pozemkov a tie� pestovanie
vhodných plodín, nako¾ko ornica z rolí je odná�aná priamo do vodných
tokov alebo cestných a da�ïových priekop. Ak je na poliach repa,
kukurica alebo slneènica, je takmer po ka�dej búrke potrebné preèistenie
týchto priekop. Nehovoriac o potrebe èistenia korýt vodných tokov,
kde sa výrazne zni�uje periodicita èistenia, a tým úmerne stúpajú
náklady na údr�bu vodných tokov.

Aj v prípade Èastkovského potoka som sa stretol s my�lienkou
poldra alebo záchytnej nádr�e. Hlavným zdrojom povrchového odtoku
v hornej èasti povodia sú nie len po¾nohospodárske pozemky, ale aj
èiastoène zalesnené plochy, ktorých súèas�ou je starý opustený lom
nad Po¾nohospodárskym dru�stvom Èastkov. Keby sa podarilo stlmi�
kinetickú energiu toku a splo�ti� povodòovú vlnu v tomto profile,
boli by �kody v obci po da�ïoch ove¾a ni��ie. Vyu�i� objem opuste-
ného lomu na zní�enie povodòového rizika v obci, by nemusel by� a�
taký problém, samozrejme do hry by vstúpili majetko-právne vz�ahy.
Bez podrobnej�ieho prieskumu lokality je to v�ak zatia¾ len my�lienka,
ale mo�no by mohla by� rie�ením.

Dòa 1.7.2004 do�lo o 2000 hodine k vyhláseniu III. stupòa povod-
òovej aktivity aj v obci Dojè. Napriek tomu, �e koryto Dolinského
potoka v intraviláne obce bolo pár dní po preèistení, do�lo k vyliatiu
vody z koryta a zatopeniu miestnych komunikácií, verejných prie-
stranstiev, dvorov, záhrad, predajne a výrobne mäsa. K vzdutiu hladiny
do�lo v neupravenej èasti potoka, nad zaústením do Koválovského
potoka. Tu je profil potoka zú�ený a z oboch strán obostavaný. Po-
vodòová aktivita v obci trvala do 9.7.2004. V tomto prípade nepomhlo
ani to, �e obec sa na povodeò tohto druhu ka�dý rok pripravuje.
Ka�doroène obèania obce preèis�ujú koryto potoka, kosia sa brehové
porasty. Je tu v�ak u� spomínaný úsek zú�ený zástavbou, na ne��astie
vtok do tohto úseku je rie�ený 900 lomom trasy. Tento úsek ka�doroène
spôsobuje problémy. Kosenie a èistenie koryta v tomto úseku je úèinné
len do urèitého prietoku, potom zú�ené koryto u� nestíha vodu
odvádza�, dochádza k vzdutiu a následnému vyliatiu vody nad týmto
profilom. Vzh¾adom na malý sklon územia a kapacitu koryta je tu
potrebná doslova ka�doroèná údr�ba  potoka. Ka�dá väè�ia búrka sa
svojimi nánosmi podpisuje na prietoènosti tohto vodného toku.

V ïal�ích obciach nedo�lo k vyhláseniu povodòovej aktivity, ale
aj tu mali svoje problémy. Eróziou pôdy do�lo po búrke 1.7.2004
k zaneseniu Strá�skeho kanála v meste �a�tín - Strá�e. �a�tínsky potok
po preèistení koryta zvládol búrku bez vyliatia. Aj z iných obcí nám
hlásili takmer plné korytá potokov. Prevencia pred povodòami slávila
úspech v obci Smolinské. Koncom roku 2003 obec v spolupráci so
správcom toku vyèistila koryto Smolinského potoka v intraviláne
obce, odstránili sa skládky odpadu na pobre�nom pozemku potoka.
Uvedené opatrenia pomohli previes� prívaly vody v potoku v noci z
1.7. na 2.7.2004 v podstate bez �kôd. V ostra�itosti v�ak treba
pokraèova� a udr�iava� koryto potoka v èo najlep�om stave. Do
Smolinského potoka vteká aj Lúèny potok. Je to drobný vodný tok,
ktorého kapacita je v�ak miestami obmedzená cestnými priepustmi

Povodie Myjavy má rozlohu cca 806 km2 a zberá vodu z èasti
Bielych a Malých Karpát, Myjavskej a Chvojnickej pahor-
katiny a Borskej ní�iny. Rok 2004 bol v povodí Myjavy pomerne
bohatý na búrkovú èinnos�. Prívalové da�de preverili nie len
kapacity vodných tokov a da�ïových priekop, ale aj trpezlivos�
cestárov, ktorí takmer nepretr�ite èistili komunikácie od ná-
nosov blata.

Prvou predzves�ou bola prietr� mraèien v Hradi�ti pod Vrátnom
dòa 2.5.2004 v èase medzi 22-24 hodinou. Úhrn zrá�ok za tento deò
tu dosiahol 54 mm. Huèiaci príval vody a  uná�aných sedimentov
v Hradi��skom potoku spôsobil zatopenie záhrad, cca 1 km miestnych
komunikácií, pivnièné priestory 4 rodinných domov a 5 domových
studní s ú�itkovou vodou. Následne do�lo k poklesu miestnej komu-
nikácie a ohrozeniu in�inierskych sietí. III. stupeò povodòovej aktivity
bol vyhlásený 3.5.2004 o 100 hod. Od 1200 hod. 4.5.2004 do 1400 hod.
6.5.2004 pokraèovala povodòová aktivita v obci II. stupòom. V tomto
èase SVP, �.p. ,OZ Bratislava, závod Povodie Moravy vykonal pre-
èistenie Hradi��ského potoka, obyvatelia obce èistili komunikácie
a da�ïové priekopy. Tragédiou bolo, �e táto extrémna zrá�ka narazila
na koryto znaène zú�ené nepovolenými rúrovými priepustmi s nedo-
statoènou kapacitou. Takýto príval vody sotva mohol pretiec� be-
tónovou rúrou priemeru 400 mm. Na dovà�enie v�etkého, voda po
vyliatí z koryta  vzala z niektorej záhrady aj plechovú vanièku, ktorá
ve¾mi ,,vhodne� upchala jeden z priepustov a pripravila obèanom
obce bezsennú noc. Názorná uká�ka toho, �e ani starostlivos� obce, èi
správcu toku nemusí staèi� ako preventívne opatrenie pred povodòou.

V mesiacoch január- február správca toku toti� vyèistil Brezovský
potok pod a nad sútokom s Hradi��ským potokom a tie� úsek Hradi��-
ského potoka pred obecným úradom. Samozrejme akéko¾vek opatrenia
pri takejto búrke, na tak malom povodí mô�u len zmierni� rozsah
�kôd. Keï do toho e�te príde nejaká vanièka alebo pohodený hrniec
v kombinácii s nedostatoèným priepustom, sú vodohospodári aj
starostovia obcí bezmocní. Èas uká�e, èi táto udalos� bude pouèením
pre obyvate¾ov �ijúcich v okolí tohto potoka. Tu sa v�ak �iada pozna-
mena�, �e by bolo vhodné oprá�i� my�lienku záchytnej nádr�e alebo
poldra  v hornej èasti Hradi��ského potoka, kde e�te pred nieko¾kými
rokmi mali obèania vybudovanú jednoduchú drevenú stavbu na
zachytenie prívalových vôd, ktorá istý èas plnila svoju úlohu. Nedo-
statoèná údr�ba tohto zariadenia v�ak mala za následok, �e jedného
dòa neodolala náporu vody po prívalovom da�di. Odvtedy je intravilán
obce bez podobnej ochrany, ktorá aspoò èiastoène zmieròovala
povodòovú vlnu. Celú zále�itos� je v�ak potrebné hydrologicky a hy-
drotechnicky posúdi� a  navrhnú� najoptimálnej�ie rie�enie.

Deò 1.7.2004 sa zapísal do pamäti obyvate¾ov viacerých obcí v ok-
rese Senica, najmä v Chvojnickej pahorkatine. V popoludòaj�ích hodi-
nách do�lo k prietr�i mraèien, ktorá zasiahla znaènú èas� tohto okresu.
V katastrálnom území Èastkova do�lo k silnej erózii po¾nohospo-
dárskych pozemkov osiatych slneènicou a následne k vybre�eniu vody
z koryta Èastkovského potoka. Zatopených bolo 8 suterénov
rodinných domov, verejné priestranstvá, miestne komunikácie a cca
50 m �tátnej cesty. O 1730 starosta obce vyhlásil III. stupeò povodòovej
aktivity, ktorý trval do 8.7.2004. V tomto èase obèania obce èistili
komunikácie, cestné priekopy  a ïal�ie zasiahnuté plochy. Navy�e,
po celý èas nad obcou viseli zlovestné mraèná, a v�etci sme si oddýchli,
keï sa nad obcou ukázala jasná obloha. Tento dá�ï sa v�ak prejavil aj
v ïal�ích obciach. Rozvodnený Èastkovský potok sa vlieva do Pa-
seckého potoka- èiastkové povodie  4-13-03-045, ktorý spôsobil za-
liatie preva�ne po¾nohospodárskych pozemkov, záhrad a cestných

Z vodohospodárskej praxe
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nedostatoènej kapacity. Aj tu by vám vedeli obyvatelia �ijúci v okolí
rozpráva�, èo doká�e narobi� jeden vyhodený hrniec v kombinácii
s takýmto priepustom. Pokia¾ sa nenájdu financie na prebudovanie
týchto premostení, zostáva asi jedinou prevenciou zbieranie hrncov,
plechov a podobného materiálu z koryta potoka.

K zaujímavej situácii do�lo v obci Hlboké. Obec v spolupráci so
správcom toku ka�doroène pred zaèatím búrkového obdobia odstraòuje
nánosy na Surovinskom potoku  pred vstupom do krytého profilu.
Tak tomu bolo aj tento rok. Prívaly vody v�ak tentoraz priniesli zo
sebou taký materiál a v takej sile, �e do�lo k vtlaèeniu ochranných
hrablíc do tohto krytého profilu a bola potrebná ich výmena. Povodeò
máva aj tu svoju silu a zo strany obce je tento úsek pravidelne
monitorovaný, èo prispieva k ochrane pamätníka na�ich dejín- fary v
Hlbokom a samozrejme aj ïal�ích objektov a priestranstiev v centre
obce.

Ove¾a väè�ie riziko povodne v�ak hrozí v osade Zaháj (Hlbocký
dvor) v k. ú. Hlboké. Prívaly vody a blata ohrozujú rodinné domy
uèupené pod po¾nohospodárskymi pozemkami. Splach z týchto
pozemkov po ka�dej búrke zni�uje objem nádr�e VD Hlboké
umiestnenej tesne nad touto osadou a tie� aj kapacitu koryta potoka,
ktorý nesie príznaèný názov- Bahenský potok. Domy sú tak
ohrozované z jednej strany povrchovým odtokom z rolí a z druhej
strany vyliatou vodou z koryta potoka.

Obec Rohov povodne zasiahli len okrajovo. Rohovský potok
pretínajúci centrum obce tento raz staèil previes� vody bez vyliatia.
Aj tu by v�ak pomohla men�ia záchytná nádr�ka na zaèiatku intravilánu,
ktorá by zní�ila povodòový prietok a tie� aj obavy miestnych
obyvate¾ov.  V obci Rovensko bol v roku 2003 preèistený Rovenský
potok, èo výrazne ovplyvnilo povodòovú situáciu v obci, a tak do�lo
len k zatopeniu záhrad v dolnej èasti obce, aj to svahovými vodami.
Preèistenie koryta Cerovského potoka uchránilo pred povodòou obec
Cerová. Tu v�ak zostáva problémom èinnos� bobrov, ktorí neustále
svojimi prehrádzkami spôsobujú zamokrenie po¾nohospodárskych
pozemkov pozdå� toku Myjavská Rudava.

Mo�no kon�tatova� �e prívalové da�de sa prejavili predov�etkým
v okolí Senice, v oblasti intenzívne vyu�ívanej na pestovanie
po¾nohospodárskych plodín. Najmä kukurice, repy a slneènice.
Najväè�ím problémom sa ukázali nevyhovujúce priepusty a erózia
po¾nohospodárskych pozemkov. Svojho èasu p. Malí�ek odvodil pre
túto oblas� faktor eróznej úèinnosti da�ïa R= 15,32, táto oblas� by
teda mala patri� medzi menej ohrozené lokality na Slovensku.  Tu
v�ak prichádza do popredia problém ochranného vplyvu vegetácie,
tento faktor  je napr. pre kukuricu 0,61-0,72 (pod¾a VÚZPP Zbraslav).
To je  ve¾mi vysoké èíslo a v miestnych podmienkach je potrebné ho
eliminova� protieróznymi opatreniami, ako napr. vrstevnicové
obrábanie. Horizontálne vedené brázdy toti� zni�ujú povrchový odtok
a zvy�ujú vsak do pôdy. Tento zásah je úèinný len do sklonu 12% .Tu
len zdôrazním, �e pri sklonoch nad 8 % nie je absolútne vhodné
pestova� kukuricu a cukrovú repu.

Ïal�ím opatrením na zmiernenie silnej erózie pri pestovaní kukurice
je zdrsòovanie pôdneho povrchu pomocou preru�ovaného brázdovania
alebo jamkovania. Vznikajú tzv. mikronádr�ky schopné zachyti� cca
100 m3 vody na 1 ha. Hrádzkovaèe a jamkovaèe sa pripájajú za výsevné
bodky sadzaèa kukurice. Pri pestovaní kukurice v sklone 5-8 % je
výhodné pou�itie Bezorbovej agrotechniky, kde �peciálny sejací stroj
preru�uje kapilárnu vzlínavos� pôdnej vody a nakypruje pôdny povrch.
Toto opatrenie zni�uje pôdny splach o 10-50 % a tie� aj spotrebu
pohonných hmôt. Nájs� optimálne rie�enie je v�ak vecou agro-
technikov a nie vodohospodárov. Týmto som len chcel naznaèi� isté
mo�nosti na zlep�enie daného stavu.

K tomu jednoduchý príklad. V okolí Senice na pozemku s då�kou
svahu 100 m a sklone 6 % na hlinitopiesoènatej pôde je roèná strata
pôdy  pri pestovaní kukurice na zrno:

a) pri priamych riadkoch 2,836 t.ha-1.rok-1

b) pri vrstevnicovej orbe 1,702 t. ha-1.rok-1

c) pri hrádzkovaní  0,709 t. ha-1.rok-1

Na výpoèet som pou�il Univerzálnu rovnicu straty pôdy- Uni-

versal Soil Loss Equation (autori W. H. Wischmeier, D. D. Smith).
U� z tohto jednoduchého príkladu mô�eme vidie�, aký prínos pre
po¾nohospodárov, cestárov, vodohospodárov a v neposlednom rade
samotných obèanov má optimálny spôsob vyu�ívania po¾nohospo-
dárskych pozemkov v území so sklonom k ¾udským obydliam, vod-
ným tokom a vodným nádr�iam.

Samozrejme  vieme, �e neexistuje absolútna ochrana pred povodòa-
mi. Napriek tomu je potrebné v�etkými dostupnými prostriedkami
povodniam predchádza� a minimalizova� rozsah mo�ných �kôd.
V povodí Myjavy sa práve v tomto roku dokonèil polder Myjava,
ktorý u� pred kolaudáciou preukázal svoju opodstatnenos� a pomohol
k zní�eniu prietokov po letných búrkach. Úhrny zrá�ok do 30mm/
deò zachytil bez väè�ích problémov. Ako to bude pri intenzívnej�ích
zrá�kach, uká�e èas. V závere nemô�em nespomenú� aj snahu SHMÚ
o vybudovanie varovného systému POVAPSYS. Tento rok sa vy-
budovala stanica tohto systému nad obcou Vrbovce na toku Vr-
bovèianka. Tým sa výrazne zlep�í mo�nos� prípadnej evakuácie
obyvate¾stva zo zátopového územia tohto významného prítoku
Myjavy. V minulom storoèí tu boli minimálne 3 nezanedbate¾né
povodne. Tento systém by mal pomôc� zní�i� riziko ohrozenia �ivota
v obciach Soboti�te, Kunov a Senica.

Na záver by som chcel poïakova� starostom a starostkám obcí
okresu Senica, ktorých postrehy a skúsenosti boli podnetom pre
napísanie tohto èlánku.

LITERATÚRA:
HEINIGE, V., HLAVÈOVÁ, K.,  BACÚRIK, I.:  Ochrana a organizácia po-
vodia. Stavebná fakulta STU, Bratislava 1995.

Vedecká konferencia
s medzinárodnou úèas�ou

BALNOTECHNICKÉ DNI ´05
In�pektorát kúpe¾ov a �riedel MZ SR, Èeský in�pektorát

lázní a zøídel MZ ÈR, Katedra zdravotného in�inierstva Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave pripravujú v dòoch  19. - 20.
4. 2005 v Bardejovských kúpe¾och, a.s. vedeckú konferenciu
�BALNOTECHNICKÉ DNI ´05�

Cie¾om konferencie je výmena skúseností a vzájomná
informovanos� o rozvoji a vyu�ívaní balneotechnických za-
riadení v lieèebných kúpe¾och a plniaròach minerálnych vôd.
Na konferencii budú prednesené predná�ky z oblasti moni-
torovania prírodných lieèivých zdrojov a prírodných zdrojov
minerálnych vôd, kvality vody v bazénoch, ako aj èerpania
a vy�ívania minerálnych a termálnych vôd. Konferencia sa ko-
ná u� pravidelne ka�dé dva roky v prostredí kúpe¾ov � raz na
Slovensku a raz v Èeskej republike.

Odborní garanti konferencie:

Prof. Ing. KRI� Jozef, PhD. � Katedra zdravotného
in�inierstva, SvF, STU, Bratislava

Prof. RNDr. MELIORIS Ladislav, DrSc. � IK� Ministerstvo
zdravotníctva SR, Bratislava

Sekretariát konferencie:

doc. Ing. Jarmila Bo�íková, PhD.

Katedra zdravotného in�inierstva, SvF STU,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava,

tel.: 02/ 59274 611, 702,
fax: 02/ 5292 1184

jarmila.bozikova@stuba.sk
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Ve¾kým problémom, ktorý za�a�uje stojaté a pomaly
teèúce vody nielen v SR, sa v posledných desa�roèiach stala
eutrofizácia. Je to proces postupného zvy�ovania obsahu
anorganických �ivín (hlavne dusiènanov a fosforeènanov)
v stojatých a teèúcich vodách, ktorý sa prejavuje zvy�ovaním
primárnej produkcie fytoplanktónu (hlavne rias, siníc
a cyanobaktérií). Tento prírodný dej  prebieha ve¾mi pomalým
spôsobom, alebo je urých¾ovaný antropogénnou èinnos�ou
(Horecká a Nagyová, 2000).

V prírodnom prostredí dochádza k eutrofizácii sezónne, èo súvisí
so stratifikáciou vodnej plochy a obsahom fytoplanktónu. Významnou
a dominujúcou zlo�kou planktónu sú sinice, ktoré pre�ívajú obdobie
vegetaèného k¾udu na dne nádr�e. Za vhodných klimatických a tro-
fických podmienok dochádza k ich premno�eniu. Niektoré druhy sa
zhlukujú na hladine do kolónií vidite¾ných vo¾ným okom a vytvárajú
tzv. sinicový vodný kvet, ktorý zabraòuje prestupu kyslíka do vody.
Anaeróbny rozklad väè�ieho mn�stva fytoplanktónu mô�e teda vies�
k drastickému úbytku kyslíka vo vode, resp. k vytvoreniu anoxického
prostredia, èo mô�e ma� za následok napr. zvý�enie úmrtnosti rýb.
Sinice produkujú cyanotoxíny, èo sú jedovaté látky, ktoré predstavujú
pre èloveka nebezpeèenstvo. Uvo¾òujú sa z buniek najmä pri ich roz-
klade. Limitujúcim prvkom pre rozvoj siníc a rias býva fosfor. K zní-
�eniu procesu eutrofizácie  mô�e prispie� zamedzenie prísunu
antropogénnych fosforeènanov. Cyanobaktérie nie sú ovplyvnené kon-
centráciou dusiènanov vo vode, preto�e dusík doká�u fixova� priamo
z atmosféry.  Najvýraznej�ie sa eutrofizaèné procesy  prejavujú v sto-
jatých a pomaly teèúcich vodách. V prípade pomalých tokov sa mô�e
tento efekt prejavi� roz�írením koryta riek. Moria, hlavne oblasti
s obmedzeným prúdením a zvý�enou antropogénnou èinnos�ou, mô�u
by� taktie� postihnuté eutrofizáciou (Lánczos et al, 1998).

 Umelá eutrofizácia je spôsobená ¾udskou èinnos�ou a to hlavne
intenzívnou po¾nohospodárskou výrobou, pou�ívaním polyfos-
foreènanov v pracích a èistiacich prostriedkoch, zvý�enou produkciou
komunálnych odpadových vôd a odpadov fekálneho pôvodu (Koèí,
2000). Podobne aj degradujúce organické zvy�ky a kaly mô�u
uvo¾òova� znaèné mno�stvo vo vode rozpustných dusiènanov a fos-
fátov. Závislos� rastu rias od mno�stva �ivín je mo�né názorne vidie�
ako plochy s bujným zeleným porastom pozdå� kalových usadenín
v pobre�ných oblastiach.

 Dusiènany sú koneèným produktom rozkladu organicky viazaného
dusíka. V nízkych koncentráciách sú prítomné takmer vo v�etkých
vodách; v èistých podzemných a povrchových vodách sa vyskytujú
zvyèajne v koncentráciách rádovo mg.l-1. Hladina dusiènanov
v povrchových vodách a v studniach prevy�uje niekde hygienické
normy a spôsobuje riziko pre ¾udské zdravie. Pri vhodných pod-
mienkach mô�e by� zvý�ený obsah dusiènanov vo vode príèinou
dusiènanovej methemoglobinémie u kojencov, ak sa takáto voda pou�íva
na prípravu ich stravy. Dusiènany sú schopné redukova� sa v ¾udskom

Adsorpcia dusiènanov a fosforeènanov
na chemicky preparovanom domácom zeolite

Bc. Lenka Sabová
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

tele pomocou mikroorganizmov v tráviacej sústave na dusitany, ktoré
sú z toxikologického h¾adiska podstatne nebezpeènej�ie. Väè�ie mno�-
stvá dusiènanov vo vodách mô�u by� indikátorom star�ieho fekálneho
zneèistenia. V povrchových vodách sú ukazovate¾om priebehu samo-
èistiacich procesov (Martoò et al, 1984).

Fosforeènany sa vo vodách vyskytujú v rozpustnej a nerozpustnej
forme. Podzemné vody obsahujú len ve¾mi málo fosforeènanov, pre-
to�e ich ¾ahko zadr�iava pôda a rastlinstvo. Ide nielen o chemické
väzby, ale aj o adsorpèné procesy a výmenu iónov s hlinitokremi-
èitanmi. Zlúèeniny fosforu významnou mierou  prispievajú k eutro-
fizácii vôd. Fosforeènany v pozemných vodách , ak sú organického pô-
vodu, sa pokladajú za indikátor fekálneho zneèistenia (Martoò et al,
1984).

Ochrana pred eutrofizáciou je zalo�ená na odstraòovaní príèin spô-
sobujúcich eutrofizáciu, teda zamedzenie prísunu �ivín do povrchových
vôd, obmedzenie povrchového splachu a eróznej èinnosti, odstránenie
v�etkých bodových a plo�ných zdrojov zneèistenia. V praxi sa èasto
rie�ia dôsledky eutrofizácie a to umelým mie�aním a prevzdu�òovaním,
odstraòovaním �ivín z vody, vyu�ívaním abiotických vlastností nie-
ktorých látok a biologickou flokuláciou (Tlapák et al, 1992).

Povrchové vody v SR sú v ukazovateli nutrienty zaradené preva�ne
do 2. a 3. triedy kvality. Príèinou tohto stavu je nedostatoèné biologické
a fyzikálno-chemické odstraòovanie nutrientov v na�ich èistiaròach
odpadových vôd s technologicky zastaraným spôsobom èistenia, kde
sa len ve¾mi pomaly zavádza proces nitrifikácie-denitrifikácie
a biologické odstraòovanie fosforu tzv. luxury uptake. Dusík sa od-
straòuje predov�etkým týmito procesmi: anaeróbna denitrifikácia,
elektrochemické procesy, výmena iónov, adsorpcia, elektrodialýza,
obrátená osmóza a iné. Fosfor mo�no z odpadových vôd odstraòova�
zrá�aním chloridom �elezitým, síranom hlinitým alebo hydroxidom
vápenatým, prípadne ich kombináciou. Vyu�íva sa tvorba málo roz-
pustných solí a adsorpcia na vytvorené hydroxidy.

Medzi nové alternatívne postupy odstraòovania nutrientov z vôd
patria fyzikálno-chemické procesy vyu�ívajúce prírodný zeolit klinop-
tilolit. Vzh¾adom na ve¾ký vnútorný povrch a celý rad iných �pe-
cifických vlastností je predov�etkým 7 priemyselne najvýznamnej�ích
prírodných zeolitov, ktoré zaujímajú �irokú vedeckú komunitu. Sú to
klinoptilolit, mordenit, erionit, chabazit, filipsit, laumontit a analcim.
Medzi priemyselne �a�ený zeolit u nás na Slovensku patrí klinoptilolit,
ktorý tvorí významné lo�iskové akumulácie vo Východoslovenskej
ní�ine v  oblasti Ni�ného Hrabovca. V jeho �truktúre sa primárne jed-
notky tetraédre SiO

4
4- a AlO

4
5- spájajú do 3-, 4- a 5-èlenných kruhov,

ktoré vytvárajú paralelné vrstvy. Kry�tálovú mrie�ku klinoptilolitu
vytvárajú prieène pospájané kruhy tetraédrov v rovine, prièom pri
ich navrstvení vznikajú charakteristické kanály ve¾kosti 7,5 x 3,1Å
a 4,6 x 3,6 Å (Chmielewská a Dzivák, 2003). Vymenite¾né katióny sa
nachádzajú v kanálikoch vytvorených tetraédrami. Zo samotnej �truk-
túry a stavby zeolitu vyplývajú jeho �pecifické vlastnosti:
� adsorpèné schopnosti

Eliminácia �ivín pri rôznych spôsoboch èistenia mestských odpadových vôd  pod¾a Tlapáka, �áleka a Legáta
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Od 26. novembra 2004 do 17. decembra 2004 vyšli v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN EN 12255-15: 2004 (75 6410) Èistiarne odpadových vôd. Èas� 15:
Meranie �tandardnej oxygenaènej kapacity v èistej vode v aktivaèných
nádr�iach
– jej vydaním sa ruší:

STN EN 12255-15: 2004 (75 6410) Èistiarne odpadových vôd. Èas�
15: Meranie �tandardnej oxygenaènej kapacity v aktivaèných nádr-
�iach s aktivovaným kalom z júna 2004

STN EN ISO 5667-3:2004 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek.
Èas� 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi
– jej vydaním sa ruší:

STN EN ISO 5667-3:2004 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek.
Èas� 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi z mája
2004

STN EN ISO 15680: 2004 (75 7537) Kvalita vody. Plynovochroma-
tografické stanovenie viacerých monocyklických aromatických uh¾ovo-
díkov, naftalénu a niektorých chlórovaných zlúèenín pou�itím purge
and trap a tepelnej desorpcie
– jej vydaním sa ruší:

STN EN ISO 15680: 2004 (75 7537) Kvalita vody. Plynovochro-
matografické stanovenie viacerých monocyklických aromatických
uh¾ovodíkov, naftalénu a niektorých chlórovaných zlúèenín pou�i-
tím �purge and trap“ a tepelného rozkladu z mája 2004

STN EN ISO 17994: 2004 (75 7814) Kvalita vody. Kritériá na hodnotenie
rovnocennosti mikrobiologických metód
– jej vydaním sa ruší:

STN EN ISO 17994: 2004 (75 7814) Kvalita vody. Kritériá na
hodnotenie rovnocennosti mikrobiologických metód z novembra 2004

Informácie o nových STN
Ing. Alena Ondréšiková

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

� vysoká iónová výmena
� reverzibilná hydratácia a dehydratácia
� vysoká selektivita voèi NH

4
+

V súèasnosti patrí medzi najviac vyu�ívaný zeolit � klinoptilolit,
ktorý je mo�né na základe dlhoroèného výskumu pova�ova� za per-
spektívny nielen na odstraòovanie amoniaku, ale aj na odstraòovanie
�a�kých kovov a rádioaktívnych prvkov z vôd èi zvy�kového zákalu a koa-
gulantu (Horváthová, 1990).

 Na odstraòovanie nutrientov vo forme oxoaniónov (dusiènanov a fos-
foreènanov) z vôd bolo potrebné modifikova� povrch zeolitu typu
klinoptilolit z tuzemského náleziska tak, aby dokázal odstráni� nielen
katiónové formy nutrientov (NH

4
+), ale aj aniónové. Preto sme jeho

ve¾ký extérny povrch hydrofóbizovali primárnym amónnym sur-
faktantom (ODA), karbonizovali odpadovým substrátom bohatým
na organický uhlík a imobilizovali s alginátovým biopolymérom.

Odstraòovanie dusiènanov a fosforeènanov sme odskú�ali v labora-
tórnych podmienkach na troch modifikáciách zeolitu, ktoré sme
porovnali s prírodnou formou zeolitu.

Hydrofóbizovaný klinoptilolit

Na externom povrchu zeolitu sú naviazané oktadecylamónne
re�azce prostredníctvom kladného náboja amínu, následne prebehne
sekundárna adsorpcia týchto re�azcov prostredníctvom vodíkových
väzieb. Tým sa dosiahnu univerzálnej�ie vlastnosti prírodného zeolitu.
Hydrofóbizácia sa uskutoènila pomocou komerène dostupného katiónu
(ODA) oktade-cylamónia.

Karbonizovaný klinoptilolit

Ide o organicko-anorganický kompozit, v ktorom nosnú matricu
vytvára prírodný zeolit obohatený na vonkaj�om povrchu o nano-
metrové vrstvy z amorfného organického typu uhlíka. Karbonizáciou
zeolitu do�lo k vytvoreniu mezo- a makropórov, ktoré zlep�ili sorpèné
vlastnosti zeolitu. Tým sa pôvodná vlastnos� mikropórovitého
polárneho nosièa priblí�i k vlastnostiam aktívneho uhlia, teda k tra-
diènému nepolárnemu hydrofilnému adsorbentu.

Zeolit s imobilizovaným polysacharidom alginátom

Tuhý nosiè (prírodný zeolit) poskytuje pri väzbových interakciách
vo¾ne vymenite¾ný Ca2+ katión, ktorý reaguje s karboxylovou sku-
pinou polysacharidov, a tým mení roztok týchto látok na gél (premostí
2 karboxylové skupiny, èím spevní alebo zosie�uje biomolekuly
polysacharidu na povrchu nosièa). Algináty sú jedny z najroz-
�írenej�ích  biopolymérnych látok a komerène sa získavjú extrakciou
z hnedých rias.

Adsorpcia dusiènanov na chemicky
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Kým prírodný zeolit nevykazoval �iadnu adsorpciu k dusiènanom
a fosforeènanom, ostatné materiály zaznamenali pozitívnu adsorpciu
vyjadrenú polynomickou funkciou. Ako najúèinnej�í adsorpèný
materiál na báze prírodného zeolitu sa javí ODA � surfaktantom
modifikovaný klinoptilolit, ktorý sa prejavil ako najlep�í adsorbent
dusiènanov aj fosforeènanov. Tento spôsob mo�no pova�ova� za jeden
z niektorých alternatívnych postupov vyu�ívajúcich mimoriadne bo-
haté zásoby domácich zdrojov nerudných surovín.
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Príspevok poskytuje struèné informácie o vyu�ívaní
vody povrchových tokov v povodí Hnilca, pre banské a nad-
väzujúce spracovate¾ské èinnosti, v minulosti. Tejto prob-
lematike sa ostatných 50 a� 60 rokov venovala minimálna
pozornos�. V súèasnosti je technická dokumentácia tak-
mer neprístupna a preto ju príspevok neobsahuje.

Úvod
Prvé záznamy o vyu�ití vody v povodí Hnilca pochádzajú z

15. storoèia, a to zo Smolníka. Od tohto obdobia sa postupne
stretávame v písomných záznamoch s vyu�ívaním vody povr-
chových tokov na rôzne prevádzkové úèely v baníctve a v sú-
visiacich èinnostiach, ktoré je mo�né zhrnú� do týchto skupín:
pohon vertikálnych dopravných zariadení, pohon odvodòovacích
a úpravníckych zariadení i pre samotné úpravnícke technlógie,
pohon rôznych dielenských zariadení atï., a� po výrobu elek-
trickej energie pre banské a iné úèely.

Dobšiná
Tento rozsiahly a èo do konfigurácie povrchu èlenitý banský,

rudný rajón bol v minulosti známy vyu�ívaním vody a jej energie.
Ako zdroj vody slú�ila v Havranej doline na banských lokalitách
hlavne rieka Hnilec a jej prítoky. Energia vody sa vyu�ívala hlavne
v medenorudnom baníctve od zaèiatku 18. storoèia a neskor�ie aj
pri úprave kobalt-niklových rúd.

V úpravníctve sa voda uplatòovala pri úprave spomínaných
rúd. Stupy poháòané vodnými kolesami o výkone do 7 HP v údolí
Hnilca pre zembergské rudy slú�ili na rozpojovanie prerastaných
kobalt-niklových rúd.

Voda sa okrem priameho pohonu stúp a ïal�ích úpravníckych
zariadení podie¾ala aj na triedení a obohacovaní stupových rúd
(triedièe, múène �¾aby, zmetacie a natrasné splavy).
    V roku 1908 vystavala v hnileckom údolí pri Mlynkách firma
P. Hegyi-Ristó a spol. mokro-mechanickú úpravòu pre medené
rudy. Najvýkonnej�iu mokro-mechanickú úpravòu uviedla do
prevádzky tie� pre medené rudy v Mariánskej doline v údolí
Hnilca v roku 1915 firma � Dob�inské mediarne, uè. spol. Tech-
nické zariadenie dodala firma Krupp-Grusonwerke z Magde-
burgu. V úpravni, okrem iných, uplatnili flotáciu, systém Elmore.

V�etky spomenuté zariadenia postupne zanikali koncom 19.
storoèia ako následok v�eobecného úpadku Cu baníctva a v 20.
storoèí rozpadom monarchie.

Ostatná spomínaná spoloènos� si v roku1914 vystavala pri
rieke Hnilec, v hone Stupy vlastnú dieselelektráreò, ktorá vyrábala
prúd pre banské úèely. V roku 1916 dokonèil podnik výstavbu
hydroelektrárne, ktorú vystrojili dvoma Francisovými turbínami,
ka�dá s výkonom 200HP (147, 2 kW), priamo spojených s ge-
nerátormi.

Bindt – Nálepkovo
    Záznamy o vyu�ití povrchovej vody v banskej prevádzke v
baniach tejto oblasti sa zachovali iba od konca 19. storoèia. Mo�no
v�ak predpoklada�, �e v minulosti, keï sa tu �a�ili aj medené ru-
dy, sa voda pou�ívala pri ich primitívnej úprave, najmä pri roz-
pojovaní.

Takmer zabudnuté stavby pre bansko
úpravnícke èinnosti v povodí rieky Hnilec

Ing. Ján Brehuv, PhD., Ing. Rudolf Magula, CSc.
Ústav geotechniky SAV, Košice

Významné vyu�itie vody sa zaèína v roku 1894, keï arciknie�a
Albrecht, majite¾ baní na Bindte, dal postavi� hydroelektráreò
v Hnilèíku na výrobu elektriny, pre zavedenie mechanického
vàtania selenoidovými elektrickými vàtacími strojmi Marvin (3).
Hydroelektráreò pozostávala z Francisovej vodnej turbíny s vý-
konom 30 HP, zo �pecialneho jednosmerného dynama a rozvod-
ného zariadenia. Voda na pohon turbíny sa privádzala krytým
náhonom s prietokom 120 l.s-1, ktorý pred turbínou vyús�oval do
tlakového potrubia so spádom 30 m zo �elezného a Roztockého
potoka. Po zru�ení elektrického vàtania v roku 1913 sa elektrické
zariadenia prispôsobili pre vyu�ívanie elektrickej energie na pohon
rôznych banských zariadení v �achtách a na povrchu.

V Nálepkove (Vondri�li) na �eleznorudnej bani Hornosliezskej
�eleziarskej spoloènosti sa vodná energia rieky Hnilec vyu�ívala
v roku 1906 na pohon vodnoståpcového �a�ného vrátku a od roku
1911 sa voda z toho istého zdroja uplatòovala v mokrej mecha-
nickej gravitaènej úpravni ako ú�itková voda.

Smolník
Najrozsiahlej�ie a najvýznamnej�ie vyu�ívanie vody povr-

chových tokov bolo v medenorudných, resp. pyritových baniach
v Smolníku, odkia¾ u� z roku 1497 poznáme zmluvu medzi
smolníckym komorským grófom Jánom Donelom a Martinom
Thurzom z Levoèe na dodanie �eleza pre smolnícke banské stroje
(kunsty) (3). Vodné hospodárstvo tohto banského revíru bolo
bohato rozvetvené, �e si zaslú�i samostatný príspevok.

Gelnica
 O vyu�ití vody v tomto kedysi významnom striebrorudnom

a medenorudnom revíri chronologické údaje zatia¾ nemáme.
Z rôznych prameòov a starých máp sa v�ak dozvedáme, �e voda
potokov Schlossgrund, Grellenseifen a rieky Hnilec sa v 17. storoèí
vyu�ívala pri úprave medených rúd stupami a splavmi.

Unikátne vyu�itie vodnej energie bolo zistené v �achte Krí�ová,
kde bolo vodné koleso umiestnené pod zemou pri �achte a voda z
potoka Schlossgrund sa k nemu privádzala zvlá�tnou, na tento
úèel razenou �tôlòou. Vodné koleso poháòalo �a�ný a èerpací me-
chanizmus. Zvy�ky tohto zariadenia sa na�li pri znovuotváraní
bane v 40-tych rokoch 20. storoèia (3).

Z vodohospodárskeho h¾adiska, ako aj z h¾adiska banskej �a�-
by a úpravníctva významnú úlohu v tomto revíri aj pre mesto
zohrala umelá vodná nádr�, známa dnes ako jazero Turzov, ktoré
sa nachádza v areáli tzv. Turzovských kúpe¾ov. Pomenovanie
nádr�e bolo odvodené od grófskeho rodu Thurzovcov, vlastniaceho
v minulosti aj miestne bane. Thurzovci dali pre potreby banskej
�a�by a prevádzky vybudova� nádr� pravdepodobne u� v prvej
polovici 18. storoèia, èo nepriamo vyplýva z toho, �e v roku
1753 bolo udelené banské oprávnenie pri �achte �Turzo� pri jazere.
Sypanou hrádzou bol vytvorený vodný rezervoár, zachytávajúci
prebytoènú vodu, ktorou sa zásoboval v suchých roèných
obdobiach spomínaný potok Schlossgrund..

Voda potoka Grellenseifen slú�ila najmä na pohon stúp
a hámrov. Z dostupných materiálov vyplýva, �e v roku 1804 tu
bolo udelené právo na stupy.

O vyu�ívaní vody Hnilca existuje údaj u� z roku 1686. Vtedy
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sa nachádzali pri dolnom mestskom mlyne v Gelnici stupy, ktoré
neskôr odkúpil erár. Stupy zanikli v 19. storoèí.

Máriahuta � �akarovce
  Prvé vyu�itie vody v tejto banskej lokalite dokumentujú staré

údelné záznamy a to pri úprave rúd ne�elezných kovov (Ag-Cu)
v údolí Grellenseifen, kde povrchové vody slú�ili ako hnacia sila
stúp v 17. a 18. storoèí.

V �elezorudnom baníctve sa v tejto lokalite voda prvykrát
vyu�ívala koncom 80-tych rokov 19. storoèia a to v �akarovciach
na bani knie�a�a Albrechta pred �tôlòou Vilhelm I., na výrobu
elektrickej energie pre vtedy zavedený vàtací selenoidový stroj
(typ Thomson � Van de Poele). Malá vodná turbína, výrobok
firmy Quewa a spol. v Erfurte, s výkonom 4 HP bola postavená
na malom toku (�akarovský potok) a poháòala �peciálne dynamo,
výrobok americkej firmy Thomson � Houston.

Vodná energia sa podie¾ala na zabezpeèovaní výroby elektrickej
energie, v obdobiach roz�irovania banskej prevádzky aj v nasle-
dujúcich desa�roèiach. V roku 1897 pri osade Máriahuta vybu-
dovali na rieke Hnilec hydroelektráreò, v ktorej bola in�talovaná
Francisová turbína s výkonom 120 HP. Neskor�ie, v roku 1928,
ju nahradili modernej�ou a výkonnej�ou turbínou Kaplan-Storek
s výkonom 170 HP. Prívod vody k elektrárni bol náhonom.

Vody Hnilca a zo �akarovského potoka sa pou�ívali aj pri
úprave �elezných rúd. V roku 1894 postavili v Máriahute mokro-
mechanickú gravitaènú úpravòu, ktorú neskor�ie v rokoch 1898-
99 premiestnili do �akaroviec. Technológia aj v tomto premiest-
nenom závode spoèívala na vyu�ívaní vody a jej energie.

Záver
    Z uvedenej struènej charakteristiky jednotlivých banských

lokalít vyplýva, �e vyu�ívaniu vodných tokov na�i predkovia
v minulosti venovali ve¾kú pozornos�. Pod¾a dochovaných doku-
mentov o Smolníku z 15. storoèia o vyu�ívaní vody aj v ostatných
banských lokalitách vedeli vyu�íva� aj tie najmen�ie toky
vhodným sústreïovaním a privádzaním vody ako najlacnej�ieho
zdroja energie.

Je mo�né kon�tatova�, �e energia vody v povodí Hnilca pred-

stavovala do polovice 19. storoèia hlavný zdroj energie, popri
¾udskej pracovnej sile a sile animálnej.

Príspevok neobsahuje kópie situácií, resp. technických za-
riadení z popisovaných banských lokalít, èo súvisí o.i. aj s nedo-
statkom archívnych materiálov.

Pre akú-takú orientáciu o banských lokalitách v tomto príspev-
ku bola pou�itá preh¾adná situácia, ktorá súvisí s pozostatkami
banskej èinnosti (obrázok) v minulosti.

Absencia výkresovej dokumentácie súvisí aj s tým, aká právna
situácia existovala pre baníctvo a súvisiace èinnosti vzh¾adom na
vlastnícke vz�ahy v rámci bývalého Horného Uhorska do takmer
19. storoèia (1). Pre ka�dú banskú lokalitu toti�, pokia¾ nepatri-
la eráru, existovali vlastné predpisy (rôzne poriadky, �tatúty, arti-
kuly, èi ináè nazývané predpisy), ktoré usmeròovali banskú a na-
sledujúce spracovate¾ské èinnosti na danej lokalite. Tieto pred-
pisy, resp. �tatúty vydávali vlastníci, ktorými okrem eráru mohli
by� zemepáni, cirkev, mestské vrchnosti a od zaèiatku 19. storoèia
aj rôzne firmy alebo úèastinárske spoloènosti (2,3). Spomínané
��tatúty� pravdepodobne neobsahovali ustanovenia o archivovaní
aspoò základnej dokumentácie vo verejne prístupných archívoch.

Naj¾ah�ie sú v súèasnosti dostupné iba dokumenty o baníctve,
úpravníctve, uhliarstve a hutníctve z lokalít, ktoré boli vo vlast-
níctve eráru (cisárskej koruny). Tieto sú v�ak ulo�ené v �tátnom
ústrednom banskom archíve v Banskej �tiavnici a dosta� sa k nim
je èasovo ve¾mi nároèné.
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národnou úèas�ou � Vplyv antropogénnej èinnosti na vodný re�im
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2004. Ústav hydrológie SAV Bratislava, Výskumná hydrologická
základòa ÚH SAV Hollého 42 Michalovce. Na CD bez èíslovania
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Preh¾adná situácia najznámej�ích lokalít s deponiami po banskej èinnosti v povodiach riek Hnilec a Hornád
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Doc. Ing. Franti�ek TRESA, CSc., sa do-
�íva v plnom zdraví v kruhu svojej rodiny
pekného 75. roèného �ivotného jubilea. Je
rodák z �ahanoviec, kde sa narodil 28. 03.
1930. Základné �koly nav�tevoval v Ko�i-
ciach a Bratislave a základy vodohospodára
dostal na �tátnej vy��ej �kole vodohospo-
dárskej v Ko�iciach, kde v roku 1951 matu-
roval. Mal cie¾ zvý�i� svoje vedomosti, a pre-

to sa rozhodol �tudova� ïalej na Slovenskej vysokej �kole technickej
v Bratislave, kde získal v roku 1957 diplom stavebného in�iniera na Fakulte
in�inierskeho stavite¾stva pre hydromelioraènú �pecializáciu.

Na pracovnú umiestnenku nastúpil na Vodohospodársku stavebnú ob-
novu. Neskôr v rokoch 1958-1960 pracoval na Správe vodného hos-
podárstva. Po jej zru�ení v roku 1960 nastúpil na Stavebnú fakultu SV�T,
ako odborný asistent na Katedru zakladania stavieb, in�inierskej geológie
a priehrad. Ihneï po príchode iniciatívne pôsobil v pedagogickom pro-
cese, zúèastòoval sa na rie�ení �tátnych výskumných úloh a nezanedba-
te¾ná bola jeho úspe�ná pomoc pri rie�ení praktických úloh. Ako uèite¾
na premenovanej Katedre geotechniky sa zanietene venoval rozvoju
výuky v predmete mechanika zemín a v súvisiacich predmetoch priehra-
dy, neskôr odkaliská a skládky. Posledné obdobie pôsobenia na fakulte do
odchodu do dôchodku v roku 1996 bolo pre neho ako úspe�né vo viacerých
predmetoch vodohospodárskeho smeru. Za pedagogické pôsobenie mu
bol udelený titul habilitujúceho docenta v roku 1990.

Predmetom záujmu jubilanta boli celý �ivot predov�etkým otázky
metód urèovania prúdenia podzemných vôd a  miera ich vplyvov na sta-
vebné jamy, podlo�ie priehrad a odkalísk. Ako jeden z prvých na Sloven-
sku sa venoval metódam meraní prúdenia v po¾ných podmienkach s apli-
káciami radioaktívnych izotopov. Zaèal na katedre rozvíja� metódy
elektrodynamickej analógie pre laboratórne urèovania parametrov sta-
cionárneho a nestacionárneho pohybu podzemných vôd. Tieto práce
spolu s a�pirantským �túdiom mu umo�nili zvý�i� si vlastnú vedeckú eru-
díciu. Svoje teoretické poznatky spracoval do kandidátskej dizertaènej
práce o nestacionárnom prúdení podzemných vôd na svahoch stavebných
jám v nesúdr�ných zeminách,  za ktorú získal vedeckú hodnos� kandidáta
technických vied v roku 1970.

�peciálne a praktické otázky prítoku vody do stavebných jám tie�
rie�il rozsiahlu problematiku v expertízach, ktoré boli zamerané na viaceré
slovenské lokality. Z nich za najvýznamnej�ie treba pova�ova� návrhy
stavebných jám pre preèerpávajúcu vodnú elektráreò Èierny Váh, pre
vodné dielo Krá¾ová,  pre stupeò Gabèíkovo, ha� Kozmálovce, plavebnú
komoru Vlèany-Neded, VD Komoèa a v zahranièí na VD Tiambata v Gui-
nei. Okrem prítokov sa zaoberal experimentálnymi rie�eniami stabilitných
problémov vychádzajúcich z modelových meraní. Výsledky jeho experi-
mentov a �túdia literatúry napomohli rie�eniu záva�ných problémov na
hrádzach VD Gabèíkovo, na efektívnom rie�ení malej vodnej elektrárne
Kozmálovce, vhodnej hydraulickej ochrany a stabilite územia v Èiernej
nad Tisou, zní�enie negatívneho vplyvu okolia kalového po¾a v �iari
nad Hronom, tie� stability a spo¾ahlivosti odkalísk Slovinky a Nováky.

V pedagogickom pôsobení sa jubilant okrem be�nej výuky venoval
�tudentom ako vedúci �tudentských vedeckých krú�kov. Pôsobil ako
skú�ajúci v �tátnicových komisiách a viedol mno�stvo diplomových prác
�tudentov vodohospodárskeho zamerania. Ako autor spracoval 4 doèasné
vysoko�kolské uèebnice pre cvièenia z Mechaniky zemín a uèebné po-
môcky na výuèbu modelového merania na elektrickom analogóne a pre
terénne merania z vodohospodárskej problematiky. Nezanedbate¾né boli
jeho aktivity na mno�stve �peciálnych seminárov a postgraduálnom �túdiu
k �ir�ej vodohospodárskej problematike.

Technickú verejnos� informoval o výsledkoch svojej práce prostred-
níctvom vedeckých a odborných publikácií. Jubilant publikoval sám a ako
spoluautor viac ne� 32 pôvodných èlánkov a príspevkov vo vedeckých
zborníkoch na konferenciách, vo vedeckých a odborných èasopisoch. Zú-
èastnil sa na rie�ení 23 �tátnych, rezortných a fakultných úloh, ktoré boli
spracované do textov a príloh závereèných správ a tie� úspe�ne oponované.

U� v minulosti bol za úspe�nú pedagogickú, vedeckovýskumnú, ostatnú
a expertíznu èinnos� ocenený rektorom SV�T. Pri �ivotných jubileách
mu bola udelená bronzová, strieborná a zlatá medaila SV�T. Viacero typov
�Èestných uznaní� mu bolo udelených za svedomitú, technicky novátor-
skú a vzdelávaciu èinnos�.

Týmto skromným oznamom gratulujú jubilantovi  pracovníci Katedry
geotechniky sa pripájajú k oceneniu jeho �ivotnej púte.

Doc. Ing. Roman Ravinger, PhD.
Tajomník Katedry geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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V uplynulých dòoch sa v plnom pracovnom nasadení do�il
60 rokov svojho �ivota ná� priate¾, kolega, pracovník Ob-
vodného úradu �ivotného prostredia v Galante a èlen redakènej
rady Vodohospodárskeho spravodajcu, Ing. Pavol KOÈAN.

Narodil sa v okrese Pre�ov, malej dedinke Ïaletice. Po
ukonèení stredo�kolského �túdia na strednej priemyselnej �kole
stavebnej v Pre�ove pokraèoval v �túdiu na Stavebnej fakulte
�VTS v Bratislave, kde v roku 1969 �túdium úspe�ne ukonèil.
Na Okresnej vodohospodárskej správe vo Zvolene zaèal svoj
profesionálny �ivot. Po ukonèení základnej vojenskej slu�by
v roku 1971 nastúpil vo Zvolene  na Okresný národný výbor,
odbor po¾nohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ako

samostatný referent. Od novembra 1973 spojil svoje pracovné a �ivotné ambície s okresom
Galanta. Tu si zalo�il rodinu a pracoval ako vedúci oddelenia vodného hospodárstva
Okresného národného výboru v Galante, odboru PLVH, neskôr ako jeho vedúci. Pôsobil na
úseku vodného hospodárstva, èi u� ako vedúci odboru a tie� po reorganizácii �tátnej správy
na nástupníckych úradoch �ivotného prostredia ako vedúci oddelenia, teraz ako odborný
radca OÚ�P Galanta.

Poèas svojho pôsobenia na úrade so zanietením pracoval na rozvoji okresu v oblasti
rozvoja vodovodov, kanalizácií a celkovo na ochrane �ivotného prostredia. Hlavne jeho
zásluhou sa podarilo zabezpeèi� zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou aj v najvzdiale-
nej�ích kútoch okresu, z roka na rok sa zvy�uje aj percento odkanalizovaných obyvate¾ov.
Je v�dy stme¾ujúcim prvkom odboru, ochotným pomôc� a  poradi� novým kolegom pri
výkone tejto nároènej agendy. S ochotou jemu vlastnou v�dy rád poradí starostom obcí tak
v teoretickej, ako i v praktickej oblasti, poènúc od zámeru a� po jeho realizáciu, èi u�
prevádzkovanie vodovodu, kanalizácie alebo èistiarní odpadových vôd.

Do ïal�ích rokov �ivota �eláme ná�mu jubilantovi Ing. Pavlovi Koèanovi ve¾a tvorivých
pracovných síl, pevné zdravie a  spokojnos� v osobnom i v pracovnom �ivote.

RNDr. Emília Barteková, vedúca odboru �VS a OH
Prof. Ing. Jozef Kri�, PhD., vedúci katedry zdravotného in�inierstva

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ing. Pavol Koèan, 60-roèný

Doc. Ing. Franti�ek Tresa, 75-roèný

Na�i jubilanti
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ročník XLVIII

WATER FOR LIFE 2005-2015

Otvára sa
Dekáda vody 2005-2015

WATER FOR LIFE 2005-2015

Otvára sa
Dekáda vody 2005-2015

VHS Spravodajca 3-4_05  3/10/05  10:04 PM  Page 2



5-6
2005

ročník XLVIII

Stavby v rámci projektu „Povodne na území Slovenska v r. 1997-1999,
odstránenie následkov a preventívne opatrenia“, financované z úveru

Rozvojovej banky Rady Európy, zo štátneho rozpočtu SR
a z vlastných zdrojov SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Povodie Dunaja

Bezpečnostný priepad poldru Chvojnica na toku
Chvojnica

Sypanie telesa hrádze poldra Oreské, september 2003

Regulačný otvor vo funkcii počas povodňovej aktivity Výstavba hrádze poldra Oreské na Chvojnici

Opevňovanie dna balvanitého sklzu toku Myjava pred
vtokom do poldra v Myjave

Odstránená asfaltová vrstva pri spevňovaní hrádze Moravy

Hutnenie podkladových vrstiev Spevnená koruna hrádze v rkm 96,000
Foto: Ing. J. Stanovský, Ing. P. Virág
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Vá�ení èitatelia,

v týchto dòoch si odborná verejnos� pripomína 30. výroèie
uvedenia do prevádzky jedného z najvýznamnej�ích vodných
diel na území Slovenska, ktorým je sústava vodných diel Lip-
tovská Mara � Be�eòová.

Ve¾ké vodné stavby mo�no pova�ova� za reprezentatívne
znaky úrovne vedy a techniky svojej doby, a tým vlastne hmot-
nej a du�evnej úrovne spoloènosti, ktorá ich vytvorila.

Charakteristickým obdobím zaèiatku budovania ve¾kých
priehrad a vodných nádr�í v povodí Váhu je obdobie tridsiatych
rokov minulého storoèia.

V sedemdesiatych rokoch sa zaèína nová etapa vodohospo-
dárskej výstavby, ktorá sa zamerala na komplexné vyu�ívanie
vodných zdrojov, pri súèasnom zvy�ovaní dôrazu na vyu�í-
vanie domácich zdrojov energie a na zlep�ovanie prietokov a
kvality vody. Do tejto etapy sa zaèleòuje aj prvé napú��anie
nádr�e vodného diela Liptovská Mara, ktorá spoloène s vyrov-
návacou nádr�ou Be�eòová a svojím komplexom stavieb a
objektov patrí medzi najväè�ie a najvýznamnej�ie nielen v
povodí Váhu. Spoloène  vodným dielom Orava patrí Liptovská
Mara ku k¾úèovým nádr�iam ovládajúcim prietoky na Váhu.

Nie je ojedinelým javom pri ve¾kých investièných celkoch,
�e ich potreba, prípadne akútnos� sa prejavuje v èasových sí-
nusoidách, aby sa po rokoch, niekedy v zmenenej podobe,
objavila znova. Na rie�enie ve¾kých investièných zámerov musí
jednoducho �dozrie�� doba - ekonomicky i technicky. A tak
tomu bolo aj s ve¾kou vodnou nádr�ou na hornom Váhu.

Èím dlh�ie trvali nejasnosti okolo tohto ve¾kého investièného
zámeru, tým viac hlasov sa ozývalo proti nemu. Ako ka�dá
dobrá vec, aj priehrada sa stala skutoènos�ou.

Od�tepný závod Pie��any, závod Povodie horného Váhu
Ru�omberok, datuje zaèatie prevádzky prvým zápisom v ma-
nipulaènom denníku dòom 11. marca 1975. V tento deò sa
zaèala vlastná vodohospodársko-prevádzková èinnos�, ktorá
bola v tomto období riadená a vykonávaná pod¾a doèasného
manipulaèného poriadku. Dostavba vodného diela pokraèovala
ve¾kým tempom. Prvé plnenie nádr�e Be�eòová sa zaèalo
14.7.1975. Pokraèovalo sa v plnení nádr�e za priebe�ného
dosýpania priehradného telesa Liptovská Mara a dokonèovania
objektov v nádr�i. Stavba vodného diela sa definitívne ukonèila
v decembri 1977.

Z poh¾adu získaných skúseností a prevádzkového re�imu
máme pri hodnotení na zreteli predov�etkým celospoloèenský
záujem zabezpeèi� stály dostatok kvalitnej vody, nielen ako
hlavného zdroja vyrobenej energie, priemyselnej výroby a pro-
dukcie pôdy, ale aj ukazovate¾a celkovej kvality �ivotného
prostredia. Výstavba a samotná 30-roèná prevádzka vodného
diela Liptovská Mara priniesla viaceré priame i nepriame
celospoloèenské efekty. Pre dosiahnutie rozvojových cie¾ov
bolo nevyhnutné aj zasahova� do prírodného prostredia.

Dnes je u� neod�kriepite¾né, �e sa forma spoloèenských
priorít k uvedomovaniu si �ir�ích súvislostí v rámci paradigmy
trvalo udr�ate¾ného rozvoja stáva aj jedným z kontrolných
mechanizmov ïal�ieho rozvoja. Deklaratívne sa zmenili aj zá-
kladné ciele hospodárenia s vodou.

Pôvodné zámery vodného diela Liptovská Mara sú splnené.
Objekt vodného diela Liptovská Mara plnohodnotne a spo¾ah-
livo slú�i svojmu úèelu a navy�e vo vzájomnej súèinnosti
s vodným dielom Orava zabezpeèuje po�adovaný retenèný
efekt v spádovej oblasti Váhu.

Pri príle�itosti tohto výroèia je treba vyjadri� vïaku a obdiv
projektantom a budovate¾om vodného diela Liptovská Mara.
Nech je táto vïaka symbolom dobrej spolupráce prevádzko-
vate¾ov, u�ívate¾ov a odberate¾ov vôd tohto vodného diela.

h. doc. Ing. Du�an Chlapík, CSc.
Slovenský vodohospodársky podnik, �.p.,

 Od�tepný závod Pie��any
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Voda � prameò �ivota
U� po desiaty raz sa slovenskí vodohospodári a pozvaní

hostia stretli v Banskej �tiavnici, aby spoloène oslávili
Svetový deò vody. Tohtoroèná oslava bola o to význam-
nej�ia, �e sa zároveò zaèala aj Medzinárodná akèná dekáda
2005 � 2015, ktorá sa nesie pod heslom: �Voda - prameò
�ivota�.

U� tradiène otvoril oslavy Ing. Podkonický, technický
riadite¾ SVP, �.p., ktorý moderoval celú slávnostnú èas�.
Slávnostný prejav ministra L. Miklósa bol postavený na
porovnaní situácie vo vodnom hospodárstve pred rokom
a v súèasnosti. Medzi to, èo vlani nebolo, zaradil teraz
u� existujúce zákony, nebola lesnícka kalamita vo Vy-
sokých, Nízkych Tatrách a Slovenskom Rudohorí, tie�
nebola povodòová situácia na východnom Slovensku.
Zlá finanèná situácia, �ia¾, vo vodnom hospodárstve pre-
trváva u� roky a jedinou akou - takou nádejou je schvá-
lené spoplatnenie odberov vody a jej energetické a pla-
vebné vyu�itie.

Dôle�itú èas� svojho prejavu venoval �tartu u� druhej
vodnej dekády, venovanej zlep�eniu sanity (zásobovanie
vodou a kanalizácie) vo svete (prvá bola v 80-tych ro-
koch). OSN vyhlásilo súèasnú dekádu pod tlakom zúfalej
situácie, ktorá su�uje obyvate¾ov predov�etkým africké-
ho a ázijského kontinentu. I keï na Slovensku je situácia
neporovnate¾ne lep�ia, aj u nás je dostatok problémov
pri zásobovaní pitnou vodou a e�te ove¾a viac s odka-
nalizovaním miest a hlavne obcí. Alarmujúce sú príli�
ve¾ké rozdiely medzi jednotlivými krajmi. Hoci sa nám
úspe�ne darí èerpa� finanèné prostriedky z Európskych
fondov, investièných prostriedkov je stále málo. Inves-
tície smerujú do starých, a tým aj poruchových vodovod-
ných rozvodov, do výstavby ÈOV, na roz�irovanie vodo-
vodných sietí a na odkanalizoavnie obcí u� potom penia-
ze nezostávajú. Èi poèas dekády dôjde k výraznému zlep-
�eniu, uká�e budúcnos�.

Vo svojom prejave pán minister neobi�iel ani súèasnú
hydrologickú situáciu, charakteristickú ve¾kými zásoba-
mi snehu v povodiach. Tento stav je priaznivý z h¾adiska
zlep�enia stavu podzemných vôd, ktoré u� potrebovali
výraznú dotáciu, na druhej strane zvý�enie teploty a dá�ï
vytvárajú reálne nebezpeèenstvo jarných povodní. Kri-
tická situácia je na viacerých miestach Slovenska.

Jedinou cestou, ako zlep�i� stav vody v krajine a vôbec
stav krajiny ako takej, je integrovaný mana�ment krajiny.
I keï s tým v�etci v zásade súhlasíme, v konkrétnych si-
tuáciách a rozhodnutiach sa u� vec komplikuje predov�et-
kým pre stret záujmov. Tento problém v�ak nie je iba
�pecialitou Slovenska. V snahe zlep�i� informovanos�
odbornej, ale aj laickej verejnosti, sa pripravuje séria
odborných seminárov � workshopov - venovaných prob-
lematike integrovaného mana�mentu krajiny.

V pokraèovaní slávnostnej èasti vystúpili s pozdrav-
nými prejavmi zástupcovia MZ a MP, primátor Banskej
�tiavnice, zástupca odborového zväzu.

Slávnostná èas� pokraèovala novinkou � odovzdaním
Èestného uznania ministra �ivotného prostredia SR
dvadsiatim pracovníkom z pracovísk M�P, SVP, �.p.
SHMÚ, VÚVH a jednému pracovníkovi zo Slovenského
rybárskeho zväzu.

Na tlaèovej besede  hojnou úèas�ou novinárov, ktorá
nasledovala po slávnostnej èasti, sa novinárska obec
zaujímala hlavne o cenové relácie vody, výstavbu nádr�í,
súèasný stav sanity.

V rámci osláv bol premietnutý aj nový videofilm �Klau-
zúry a prvé energetické vodné diela�. Potom nasledoval
odborný program, venovaný rozvoju verejných vodovo-
dov a kanalizácií, novým zákonom a predstavený bol
Komplexný program protieróznej ochrany a opatreniam
na zvý�enie retenènej kapacity v povodí Hrona.

Oslavy Svetového dòa vody v Banskej �tiavnici svojím
dôstojným priebehom, podfarbené milými kultúrnymi
vlo�kami, sú dobrou príle�itos�ou na stretnutia a na zís-
kanie aktuálnych informácií, èi u� z prejavu pána ministra,
alebo v rámci odborného programu.

Ako sme vo vodnom hospodárstve schopní reflektova�
zmenené po�iadavky spoloènosti na vodné hospodár-

stvo, uká�u vý-
sledky práce na
novej koncepcii
vodného hospo-
dárstva. Aktivaè-
ný vplyv pri tvor-
be koncepcie by
mohla  p r in ies�
práve  o tvorená
dekáda venovaná
vode.  Na záver
nám u� len ostáva
za�ela� pracov-
n íkom vo  vod-
nom hospodár -
stve èo najmenej
problémov v ro-
ku 2005.

Text a foto:
Ing. Ján Lichý,

CSc.

Zaznamenali sme



VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 5-6/2005 5

Zaznamenali sme

Svetový deò vody v �arnovici
Ing. Adriena �ubová

SVP �.p., závod Povodie stredného Hrona Zvolen

Pri príle�itosti Svetového dòa vody pripravil Slovenský
vodohospodársky podnik �.p., závod Povodie stredného
Hrona Zvolen v spolupráci mestom �arnovica deò otvo-
rených dverí s názvom �Svetový deò vody � voda je
�ivot�. Na podujatie bola prostredníctvom masmédií
pozvaná �iroká verejnos�, vrátane �iakov materských,
základných a stredných �kôl.

Akcia sa konala 22. marca v centre mesta �arnovi-
ca, pri vodnom toku K¾ak. Expozícia bola zameraná na
prezentáciu hlavných èinností správcu povodia � ochra-
na �ivotného prostredia, protipovodòová ochrana, za-
bezpeèenie tokov pri ekologických haváriách, údr�ba
a prevádzka vodných tokov a nádr�í. Najväè�í záujem

bol o uká�ky èinnosti vystavovanej techniky.
Pre v�etkých �neodborníkov� sa naskytla vzác-
na príle�itos� vidie� pracova� napríklad ko-
lesové rýpadlo Schaeff HS 40 priamo vo vod-
nom toku K¾ak, alebo si zblízka prezrie� zapi-
sovacie zariadenie v limnigrafickej stanici, èi
prácu vodohospodárskeho robotníka.

V priebehu 3 hodín, poèas trvania akcie, si
expozíciu prezrelo a� tisíc detí z materských,
základných a stredných �kôl a cca pä�sto zá-
ujemcov z radov dospelých.

Ako súèas� osvetovej kampane pri príle�itosti
Svetového dòa vody bola v mestách a obciach
okresu �arnovica realizovaná bezplatná analý-
za dusiènanov v pitnej vode z domových stud-
ní, prameòov a iných individuálnych zdrojov.
�iroká verejnos� mala mo�nos� získa� prvotnú

informáciu o kvalite vody z vlastného prostredia. Ob-
èania priniesli na analýzu celkom 290 vzoriek.

S lovenské  t echn ické  normy povo¾u jú  hodnotu
maximálne 50 mg.l-1 dusiènanov u dospelých osôb a 
15 mg.l-1 u kojencov. Obsah dusiènanov vy��í ako
50 mg.l-1 je v pitnej vode zdraviu �kodlivý. Výsledky
mo�no hodnoti� oproti iným oblastiam ako ve¾mi uspo-
kojivé. V priemere len tretina skúmaných vzoriek pre-
kroèila povolené hodnoty. Dve tretiny vzoriek boli vyho-
vujúce, z èoho dokonca polovica splnila prísne krité-
rium tzv. �kojeneckej� vody, t.j. vody vhodnej i pre
novorodencov � v skúmanom ukazovateli zneèiste-
nia dusiènanmi.

Pri preberaní výsledkov vzoriek bol zo strany
obèanov ve¾ký záujem o poradenstvo. Najmä
v prípadoch, kde normové hodnoty boli pre-
kroèené. Obèania boli upozornení, èo treba
vykona� pre nápravu nevyhovujúceho stavu.

Ako sprievodnú akciu v rámci Svetového dòa
vody primátor mesta �arnovica, PhDr. Du�an
Gréger, vyhlásil výtvarnú sú�a� o cenu primá-
tora mesta �Voda je �ivot�.

Výnimoèná ochota a záujem magistrátu mes-
ta �arnovica umo�nili Slovenskému vodohos-
podárskemu podniku,  � .p. ,  závod Povodie
stredného Hrona Zvolen zrealizova� peknú
prezentaènú akciu, v ktorej mala �iroká verej-
nos� mo�nos� oboznámi� sa s náplòou práce
vodohospodárov.
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Medzinárodný deò Dunaja
2004 a 2005

Ing. Katarína Klapáková, PhD., Mgr. Dagmar Harèová
M�P SR, Odbor pre styk s verejnos�ou

Dunaj, medzinárodná ve¾rieka, je v súèasnosti
symbolom integrácie Európy a tradiènej spolupráce
podunajských �tátov na poli hospodárstva, obchodu,
vedy a techniky, kultúry a �portu. Poèas celého radu
minulých stároèí zohrával podstatnú a rozhodujúcu
úlohu pri v�etkých politických, sociálno-ekonomic-
kých a kultúrnych pohyboch v strednej i v ju�nej
Európe. Dunaj je pre Európu tým, èím je tepna pre
¾udské telo. Spája obyvate¾ov susediacich �tátov, je
jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-
spoloèenských hospodárskych a obchodných vz�a-
hov smerom zo západu na východ. Územie v okolí
rieky bolo a je späté s históriou formovania krajiny
a medzi¾udských vz�ahov v procese urbanizácie kra-
jiny ovplyvòovaných tokom rieky.

Celkovo priaznivé podmienky v oblasti Dunaja umo�-
òovali migráciu ¾uïom u� v predhistorickej dobe. Do-
kumentujú to aj archeologické nálezy spred nieko¾kých
tisícroèí. �túdium archeologických nálezov naznaèuje,
�e pohyb ¾udí pozdå� Dunaja sa uberal oboma smermi,
vyu�ívajúc aj dopravnú schopnos� rieky.

Pri poh¾ade na Dunaj, na tok druhej najdlh�ej rieky
Európy, je potrebné uvedomi� si jej dôle�itos�. V Európe
niet významnej�ej rieky, ktorá spája územia desiatich
�tátov � Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maïarska, Chor-
vátska, Srbska a Èiernej Hory, Rumunska, Bulharska,
Moldavska  Ukrajiny.  V tejto súvislosti je dokonca nie-
kedy oznaèovaný ako �najmedzinárodnej�ia rieka sveta�.
Po Volge je druhou najdlh�ou riekou Európy. Od svojich
prameòov, je ich viac, v Èiernom lese  Nemecku po svoje
ústie v Èiernom mori meria 2860 km. Povodie, z ktorého
zbiera a odvádza vody do Èierneho mora, má rozlohu
817 000 km2, èo predstavuje skoro desatinu plochy celej
Európy. Svojou vodou napája milióny ¾udí �ijúcich v jeho
blízkom okolí a ka�dú sekundu priná�a do Èierneho mora
priemerne 6430 m3 vody.

Komplexné vyu�ívanie vôd Dunaja je spojené s nut-
nos�ou rie�enia problémov z mnohých vedných odvetví:
hydrológie, hydrauliky, klimatológie, geológie, chémie,
fyziky, matematiky atï.

Jednou z hlavných súèasných priorít je zabezpeèenie
ochrany územia pred povodòami, ochrana a vyu�ívanie
zdrojov pitnej a ú�itkovej vody pre obyvate¾stvo a prie-
mysel, zabezpeèenie neru�enej plavby a energetické vy-
u�itie.

Ve¾mi dôle�itá je otázka extrémnych prietokov. Mi-
nimálne prietoky nepriaznivo vplývajú na sýtenie pod-
zemných vôd, na odbery dunajskej vody pre �ivotné
potreby ¾udí, ale limitujú aj plavbu. Maximálne po-
vodòové prietoky ohrozujú záplavovými katastrofami

pri¾ahlé územie a sú priam �ivotne dôle�ité z h¾adiska
protipovodòovej ochrany najmä ve¾kých mestských
aglomerácií.

Pod¾a dostupných prameòov sa novodobé organizo-
vané úpravné práce na Dunaji zaèali v 17. storoèí. Pre-
javilo sa to v sústavnej vodohospodárskej starostlivosti
najmä vo sfére protipovodòovej ochrany a z h¾adiska
vytvorenia plavebných mo�ností.

V súèasnosti je z h¾adiska komplexného spoloèného
vyu�ívania Dunaja potrebné spoji� sily celého zainte-
resovaného spoloèenstva, aby na báze multilaterálnej
spolupráce mohli by� úlohy zamerané na rie�enie prob-
lémov súvisiace s vyu�ívaním Dunaja splnené.

V rámci programov pomoci strednej a východnej Euró-
pe vznikla iniciatíva na zalo�enie regionálneho envi-
ronmentálneho programu v povodí Dunaja � Dunajského
environmentálneho programu (ïalej �Programu�), ktorý
sa oficiálne zaèal v r. 1992. Jeho dlhodobým cie¾om je
dosiahnutie trvale udr�ate¾ného rozvoja vyu�ívania prí-
rodných zdrojov v povodí riek Dunaja.

Dôle�itým výsledkom prvej fázy Environmentálneho
programu pre povodie Dunaja bolo vypracovanie Stra-
tegického akèného plánu pre celé povodie rieky Dunaj
1955 � 2005 (ïalej �SAP�). Sú v òom definované smery
a rámec na dosiahnutie cie¾ov regionálneho integrova-
ného riadenia vôd pri re�pektovaní environmentálnych
aspektov v duchu Dohovoru.

V júni 1994 bol v Sofii zástupcami podunajských kra-
jín EÚ podpísaný �Dohovor o spolupráci pri ochrane
a trvalom vyu�ívaní Dunaja�. Slovenská republika uve-
dený dohovor ratifikovala koncom roka 1997, ktorý
22.10.1998 vstúpil do platnosti. Aktivity v rámci Do-
hovoru o Dunaji riadi Medzinárodná komisia pre ochra-
nu Dunaja so sídlom Sekretariátu vo Viedni.

Pri príle�itosti 10. výroèia podpísania �Dohovoru� sa
v hlavných mestách na Dunaji, èi�e aj v Bratislave,
organizoval 29. júna 2004 prvý roèník osláv Dunaja
s názvom �Medzinárodný deò Dunaja�.

V rámci medzinárodného dòa Dunaja mala verejnos�
mo�nos� dozvedie� sa mnohé zaujímavé informácie o rie-
ke Dunaj a o problematike vôd.

Vo v�etkých podunajských krajinách sa uskutoènila
sú�a� pre mláde� s názvom �Dunajský majster umenia�
spoèívajúca vo vytvorení výtvarného diela (obraz, so�-
ka, atï.) z prírodných materiálov, ktoré je mo�né nájs� v
blízkosti Dunaja (kamienky, voda, lístky, tráva a pod.).
Ví�azi tejto sú�a�e na národnej úrovni boli pozvaní na
konferenciu ministrov �ivotného prostredia vo Viedni.

V Slovenskej republike sa v roku 2004 stala ví�azom
skupina �iakov zo Základnej �koly Pavla Marceliho v

Oznamy
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Bratislave: Michaela Maláriková, Michaela Ze-
mánková, Miriam Horòáková, Monika Jurov-
èáková, Frederika Vykysalá, Zuzana Ralbovská,
Adam Galambo� a Milan Podrimavský. Pod
vedením uèitelov Mgr. Miroslavy Balá�ovej a
Mgr. Martina Fa�ka vytvorili ví�azné diela s náz-
vom � Eko�pirály, Ekomozaika a Dunajské oko�.

Ministerstvo �ivotného prostredia SR zabez-
peèilo ví�azom sú�a�e úèas� na stretnutí medzi-
národnej komisie na ochranu Dunaja (ICPDR)
�Children in Vienna�. V rámci tohto stretnutia
sa �iaci zúèastnili i spomínaného medziná-
rodného stretnutia ministrov.

Medzinárodný deò Dunaja 2005 bude ma-
mutím medzinárodným festivalom, ktorý zjedno-
tí obyvate¾ov dunajského povodia a zdôrazní
potrebu ochrany tohto cenného prírodného
zdroja. Vládne i mimovládne spoloènosti spo-
lupracujú na zabezpeèení pozitívnej budúcnos-
ti povodia a jeho obyvate¾stva. V Slovenskej
republike sa na prípravách tohtoroèného Me-
dzinárodného dòa Dunaja podie¾a Ministerstvo
�ivotného prostredia SR so svojimi priamo ria-
denými organizáciami: SVP, VÚVH, VVB, SHMÚ,
SA�P, mimovládne organizácie GWP, DEF,
magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava, Bratislavské kultúrne a informaèné
stredisko, miestny úrad Mestskej èasti Staré
mesto.

Medzi pripravované aktivity patria:
l Expozícia a prezentácia posterov odborných

prác SHMÚ s témami: hydrologický re�im
Dunaja, povodne na Dunaji, kvalita vody Du-
naja, Dunaj - podzemná voda v jeho okolí
a POVAPSYS

l Uká�ka merania ukazovate¾ov kvality vody in
situ (pH, rozpustný O2, T, redox, dusiènany
a amónne ióny); merania sa uskutoènia v po-
jazdnom laboratóriu SHMÚ a odbery vody
priamo z brehu Dunaja

l Uká�ka hydrometrovania na profile Dunaja �
Bratislava (z Nového mostu)

l Uká�ka Mobilnej hydrometrickej jednotky
l Uká�ka vodomernej stanice Dunaj � Bratislava
l Ma¾ovanie �iakov ZU� za doprovodu hudob-

níkov
l Expozícia posterov odborných prác (VÚVH)
l Prezentácia prác a fotografií zo �kolskej sú-

�a�e �Dunajský majster umenia�
l Plavba loïou
l Vo¾ný vstup do informaèného centra v Gab-

èíkove, projekcia videofilmov s mo�nos�ou
prehliadky riadiacej ve�e

l Mo�nos� náv�tevy �portového areálu �Divo-
ká voda� v Èunove a sledovania tréningov
�portovcov

l Deò otvorených dverí na Výskumnom ústave
vodného hospodárstva s mo�nos�ou pre-
hliadky hydrotechnických laboratórií.

Oznamy

Medzinárodný deò Dunaja sa bude kona� 29. júna 2005, hlavný
program sa uskutoèní v priestoroch PKO.

Pripojte sa k nám pri oslave Dunaja, jednej z najväè�ích eu-
rópskych riek, pri oslave ¾udí a prírody, ktoré sú s ním úzko
späté.
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Vyu�itie výskumu sorpcie herbicídov
v pôdach vo vz�ahu k hodnoteniu

mo�ných rizík zneèistenia
podzemných vôd

1)RNDr. Edgar Hiller, PhD. 1)Lenka Zemanová,
2)Ing. Zoltán Krascentis, 3)Ing. Pavol Kútnik

1)Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská dolina,
842 15, Slovenská republika (e-mail: hiller@fns.uniba.sk)

2)Národné referenèné laboratórium, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava 1, Slovenská republika

3)Oddelenie podzemných vôd a ich ochrana, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava 1, Slovenská republika

Súhrn
Pou�ívanie herbicídov je jednou zo základných podmienok

zachovania úrovne produktivity po¾nohospodárstva. Na druhej
strane, aplikácia herbicídov so sebou priná�a riziko zneèistenia
tých èastí �ivotného prostredia, kde ich výskyt nie je �iaduci.
Z h¾adiska zneèistenia herbicídmi sú najohrozenej�ou zlo�kou
podzemné a povrchové vody. Jedným z najdôle�itej�ích procesov
ovplyvòujúcich pohyblivos� herbicídov v pôde je ich sorpcia na
pôdne èastice, preto�e najmä od sorpcie závisí miera rozdelenia
herbicídu medzi pôdu a vodný roztok.

Úvod
Keï�e kvantitatívnym vyjadrením miery rozdelenia medzi pôdu

a vodný roztok, a teda aj ukazovate¾om pohyblivosti v pôde je
rozde¾ovací koeficient (K

D
) (Hornsby, 1992), základným krokom

pre pochopenie správania sa herbicídov v pôde je �túdium ich
sorpcie. Nízka schopnos� sorbova� sa v pôde (nízke K

D
) mô�e

vies� k zneèisteniu podzemných vôd, zatia¾ èo úèinná sorpcia
(vysoké K

D
) mô�e by� v dôsledku erózie pôdy významným

zdrojom zneèistenia povrchových vôd. Zistenie prítomnosti pes-
ticídov vo vodách nastolilo otázku rizika ich prieniku k spotre-
bite¾ovi  prinieslo nevyhnutnos� legislatívnej ochrany kvality
pitných vôd pred zvý�enými obsahmi pesticídnych látok. Limity
výskytu pesticídov v pitnej vode v èlenských �tátoch Európskej
únie sú dané Smernicou rady 98/83/EC z 3. novembra 1998 o kva-
lite vody urèenej pre ¾udskú spotrebu. Pod¾a tejto smernice �iaden
pesticíd nesmie prekroèi� koncentráciu 0,1 µg/l a celková kon-
centrácia pesticídov vo vode nesmie prekroèi� 0,5 µg/l. Limity
sú uvedené aj vo Vyhlá�ke Ministerstva zdravotníctva SR è.151/
2004 Z. z., o po�iadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality
pitnej vody. Monitoring kvality podzemných a povrchových vôd
v krajinách západnej Európy ukázal,  �e najèastej�ie sa
vyskytujúcou skupinou pesticídov vo vodách sú herbicídy (Car-
ter, 2000). Herbicídy sú zároveò najpou�ívanej�ou skupinou
pesticídov v Slovenskej republike. Výskumu sorpcie herbicídov
v pôdach, ako jednému z procesov, ktoré najvýznamnej�ie ovlyv-
òujú ich osud po aplikácii, bola na Slovensku doteraz venovaná
minimálna pozornos�. V súvislosti s touto skutoènos�ou bol hlav-
ným cie¾om práce laboratórny výskum sorpèných procesov nie-
ktorých èasto pou�ívaných herbicídov v Slovenskej republike v
rôznych typoch po¾nohospodárskej pôdy. V ïal�ej èasti práce,
na základe získaných rozde¾ovacích koeficientov, boli nájdené
vzájomné vz�ahy medzi sorpèným správaním herbicídov a ich

�pecifickými vlastnos�ami a vlastnos�ami pôd. Nakoniec bola
venovaná pozornos� vyu�itiu experimentálnych výsledkov pre
posúdenie mo�ného rizika zneèistenia podzemných vôd �tudo-
vanými herbicídmi.

Materiál a metódy
Chemikálie a pôdy. Na laboratórne práce boli pou�ité 4 her-

bicídy vo forme priemyselných prípravkov, ktoré spolu s ich
vlastnos�ami uvádza tab. 1. Z týchto herbicídov boli pripravené
vodné roztoky CaCl

2
 (0,001 mol/l) v rozpätí 4-6 rozdielnych

poèiatoèných koncentrácií. Pou�ili sa 3 pôdy odobraté vo vý�ke
pôdneho profilu 5-30 cm. Odobraté pôdy boli vo¾ne vysu�ené,
zhomogenizované a preosiate cez sito  s ve¾kos�ou oka 2 mm.
Lokalita odberu, pôdny typ, pôdny druh a základné fyzikálno-
chemické ukazovatele pou�itých pôd uvádza tab. 2.

Sorpèné izotermy. Stanovenie závislosti sorbovaného mno�-
stva v pôde od koncentrácie vo vodnom roztoku sa realizovalo
metódou nádobkových experimentov. K presne navá�enému
mno�stvu danej vzorky pôdy (10 g pre v�etky herbicídy) sa
pridali rovnaké objemy vodných roztokov (50 cm3 a 20 cm3 pre
MCPA) jedného herbicídu s rôznou poèiatoènou koncentráciou.
Nádobky boli premie�avané 30-48 hodín, teda a� do ustálenia
rovnováhy. Po oddelení zvy�kov pôdy bola vo vodnom roztoku
stanovená rovnová�na koncentrácia herbicídov metódou vysoko
úèinnej kvapalinovej chromatografie s ultrafialovým detektorom
(HPLC-UVD). Z rozdielu známej poèiatoènej a rovnová�nej kon-
centrácie (C

0
 a C

R
 [mg/l]) vo vodnom roztoku sa vypoèítalo

sorbované mno�stvo herbicídu (S
R
 [mg/kg]) pod¾a vz�ahu, S

R
 =

(C
0
 � C

R
)V/m, kde V [l] je pou�itý objem roztoku a m [kg] je

hmotnos� pôdy. Z nameraných údajov sa nakoniec zostrojili sorp-
èné izotermy pre jednotlivé sledované sústavy pôda-vodný roztok.

Výsledky a diskusia
Sorpèné izotermy. Keï�e závislosti sorbovaného mno�stva

herbicídov v pôdach od rovnová�nej koncentrácie v logaritmickom
tvare sú pribli�ne lineárne (obr. 1), namerané sorpèné izotermy
mô�u by� vyjadrené rovnicou Freundlichovej sorpènej izotermy,
S

R
 = K

F
C

R
N, kde K

F
 a N sú empirické velièiny, ktorých ve¾kos�

závisí od danej sústavy pôda-vodný roztok. K
F
 [l/kg] je Freund-

lichov koeficient a dá sa pova�ova� za ukazovate¾ miery rozdelenia
herbicídu medzi pôdu a vodný roztok pri C

R
 = 1 mg/l a N [-] je

ukazovate¾ miery nelinearity sorpènej izotermy. Keï je N ≈1,
sorpèná izoterma má lineárny tvar a rozde¾ovacie koeficienty (K

D

Voda v krajine
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= S
R
/C

R
) vypoèítané pre jednotlivé body sorpènej izotermy sú

pribli�ne rovnaké. Av�ak, keï je N ¹1, sorpèná izoterma má ne-
lineárny tvar a rozde¾ovacie koeficienty vypoèítané pre jednotlivé
body sorpènej izotermy sa menia so zmenou C

R
. Zistené Freund-

lichove velièiny, vypoèítané rozde¾ovacie koeficienty pre 3 rôzne
rovnová�ne koncentrácie sledovaných herbicídov a rozde¾ovacie
koeficienty prepoèítané na obsah organického uhlíka (K

OC
 = [K

D,F
/

OC%]´100) uvádza tab. 3. Väè�ina pozorovaných sorpèných izo-
teriem mala nelineárny tvar s N ≤1, tak�e miera rozdelenia herbi-
cídov vyjadrená ako K

D
 sa zni�uje s rastúcou koncentráciou vo

vodnom roztoku C
R
. Nelineárny tvar sorpèných izoteriem herbicí-

dov v pôdach je charakteristický pri nízkych C
R
, tj. C

R
 <0,1 mg/

l (Chiou, Kile, 1998; Spurlock, Biggar, 1994), ktoré boli namerané
aj v tejto práci (tab. 3). Do intervalu nameraných C

R
 spadajú

práve tie koncentrácie, ktoré mo�no predpoklada� pri be�nej
aplikácii herbicídov na kukurièných a obilných poliach v dávkach
úèinnej látky 1-2 kg/ha.

Vplyv vlastností herbicídov na ich sorpèné správanie v pô-
dach. Pod¾a zistených velièín K

F
 (= K

D
 pri C

R
=1 mg/l) a K

D
 (tab.

3), schopnos� sledovaných herbicídov sorbova� sa v pôdach s
pH = 5,76-7,96 rastie v poradí: MCPA < Atrazín < Acetochlór ≤
Chlórtoluron. V�eobecne, hodnoty K

F
 chlórtoluronu, ktorý má

najvy��í rozde¾ovací koeficient n-oktanol - voda (K
OW

) vyjadru-
júci mieru rozdelenia medzi n-oktanol a vodu, boli najväè�ie. Na
druhej strane MCPA s najni��ím K

OW
 a najvy��ou rozpustnos�ou

vo vode zo sledovaných herbicídov mal súèasne najni��ie hodnoty
K

F
 pre v�etky 3 pôdy. Vzájomný vz�ah medzi schopnos�ou herbi-

cídov sorbova� sa v pôdach a ich K
OW

 uvádza napr. Liu, Qian
(1995) pre herbicídy na báze moèoviny a s-triazínov.

Vplyv vlastností pôd na sorpèné správanie herbicídov v pô-
dach. Najbe�nej�ie pozorovaná je závislos� sorbovaného mno�-
stva herbicídov v pôdach od obsahu organického uhlíka (Kanazawa,
1989). U� prvý poh¾ad do tab. 3 a obr. 1 naznaèuje, �e sorbované
mno�stvo v�etkých sledovaných herbicídov v pôdach vyjadrené

Tab.  1  Vybrané fyzikálne a  chemické vlastnost i  s ledovaných herbicídov

C h l ó r t o l u r o n Acetochlór A t r a z í n MCPA

M (g/mol) 212 ,7 269 ,8 215 ,7 200 ,6
Rozpustnos� vo vode  (mg/l)  74 2 2 3   33 8 2 5
KOW   2,54   2,50   2,27 0,59 (pH 5-7)
Disociaèná kon�tanta  (pK

a
) - - 1,7; zásada 3,07; kyselina

Pou�itý priemyselný prípravok LENTIPUR GUARDIAN ATRANEX AMINEX PUR
500 FW MAX 50 SC

Príslu�nos� k chemickej skupine moèovina acetanilid t r iaz ín org. kyselina

Tab. 2 Základné ukazovatele  pou�itých pôd

Regozem (RM) Èiernica  (ÈA) Smonica  (SA)

organický  uhl ík  (%) 0 , 4 8 1 , 1 9 1 , 5 7
pH(H 2O) 5 , 7 6 7 , 9 6 6 , 1 1
zrnitostný rozbor  (%)
ílovitá frakcia (<2 µm) 0 , 6 0 1 1 , 0 3 7 , 2
prachovitá (2-50 µm) 1 3 , 9 1 5 , 2 2 4 , 3
piesèitá (50-2 000 µm) 8 5 , 5 7 3 , 8 3 8 , 5
kaol in i t  (%) -  - 5 , 2 1
smekt i ty  (%) -  - 2 1 , 6
lokal i ta  odberu L o z o r n o Stupava Gbely (Petrova Ves)

Tab. 3 Zistené hodnoty Freundlichových velièín (N a KF) a rozde¾ovacích koeficientov (KD) pri 2 ïal�ích úrovniach CR

OC  [%]  N [-]  KF KD [l/kg] KOC [l/kg]
 C

R
=1 mg/l C

R
=0,5 C

R
=0,1  C

R
=1 mg/l   C

R
=0,5 C

R
=0,1

Atrazín  (interval nameraných C
R
 = 0,08-4,01 mg/l)

Regozem 0 , 4 8 1 ,124 0 ,630 0 ,578 0 ,474 1 3 1 1 2 0  99
Èiernica 1 , 1 9 0 ,768 2 ,202 2 ,586 3 ,756 1 8 5 2 1 7 3 1 6
Smonica 1 , 5 7 0 ,841 5 ,468 6 ,105 7 ,885 3 4 8 3 8 8 5 0 2

Acetochlór (interval nameraných C
R
 = 0,0078-0,554 mg/l)

Regozem 0 , 4 8 0 ,838 1 ,456 1 ,629 2 ,114 3 0 3 3 3 9 4 4 0
Èiernica 1 , 1 9 0 ,778 6 ,992 8 ,155 11 ,66 5 8 8 6 8 5 9 7 9
Smonica 1 , 5 7 0 ,784 17 ,06 19 ,82 28 ,05    1 087   1 262   1 787

Chlórtoluron  ( interval nameraných C
R
 = 0,02-2,297 mg/l)

Regozem 0 , 4 8 0 ,811 3 ,563 4 ,062 5 ,506 7 4 2 8 4 6   1 147
Èiernica 1 , 1 9 0 ,632 6 ,542 8 ,443 15 ,27 5 5 0 7 0 9   1 283
Smonica 1 , 5 7 0 ,992 37 ,58 37 ,79 38 ,28   2 394   2 407   2 438

MCPA (interval nameraných C
R
 = 0,183-4,39 mg/l)

Regozem 0 , 4 8 0 ,609 0 ,562 0 ,737 1 ,383 1 1 7 1 5 3 2 8 8
Èiernica 1 , 1 9 0 ,534 1 ,209 1 ,670 3 ,535 1 0 2 1 4 0 2 9 7
Smonica 1 , 5 7 0 ,466 1 ,889 2 ,735 6 ,460 1 2 0 1 7 4 4 1 1

Voda v krajine
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hodnotami K
F
 sa zvy�uje s rastúcim obsahom organického uhlíka

(OC). Zdá sa v�ak, �e v prípade pôdy smonica s pomerne
vysokým obsahom ílových minerálov (tab. 2) prispieva k celkovej
sorpcii 3 nepolárnych herbicídov pri pH pou�itých pôd nielen
organický uhlík, ale tie� prítomný kaolinit a smektity. Túto sku-
toènos� dobre dokumentuje rozdiel medzi hodnotami K

F
 a ob-

sahom organického uhlíka. Freundlichove koeficienty pre atra-
zín, acetochlór a chlórtoluron v pôde smonica (SA) sú pribli�ne
9, 12 a 11 krát vy��ie ne� v pôde regozem (RM), hoci pôda
smonica má len ~3,3 krát vy��í obsah organického uhlíka ne�
pôda regozem (tab. 3). V literatúre je podaných viacero experimen-
tálnych dôkazov, �e kaolinit a smektity sú úèinným adsorbentom
herbicídov zo skupiny s-triazínov, moèovín a acetanilidov (Davies,
Jabeen, 2002, 2003). V prípade MCPA sa nárast v hodnotách K

F

medzi pôdou RM a SA plne zhoduje s rastúcim obsahom orga-
nického uhlíka (nárast v K

F
 ~3,4 vs. nárast v OC ~3,3) a ílové mi-

nerály prítomné v pôde SA nemajú vplyv na sorbované mno�stvo
MCPA. Sorpèná kapacita pôd vo vz�ahu k sledovaným herbicí-
dom rastie v poradí regozem < èiernica < smonica.

Predbe�né zhodnotenie potenciálneho rizika zneèistenia
podzemných vôd sledovanými herbicídmi. Na presné kvantita-
tívne zhodnotenie rizika zneèistenia podzemných vôd bolo vy-

tvorených viacero zlo�itých poèítaèových modelov, ktoré v�ak
pre spo¾ahlivú predpoveï vy�adujú podrobné údaje týkajúce sa
pôdnych typov v danej lokalite, fyzikálno-chemických vlastností
v jednotlivých horizontoch konkrétnej pôdy, do ktorej bude pes-
ticíd aplikovaný, informácií o pesticíde, vrátane dátumu, mno�stva
a metódy jeho aplikácie, mno�stva, frekvencie a då�ky trvania
zrá�ok alebo zavla�ovania, ktorým aplikácia pesticídu predchá-
dza, a tie� informácie o pestovanej plodine. Keï�e získanie v�et-
kých uvedených údajov sa vo väè�ine prípadov nedá uskutoèni�,
je mo�né aspoò kvalitatívne posúdenie tendencie pesticídov k vy-
lúhovaniu pomocou jednoduchých ukazovate¾ov, ktoré umo�òujú
ich zaradenie medzi rizikové, resp. nerizikové látky z h¾adiska
mo�nosti zneèistenia podzemných vôd (Gustafson 1989; Horns-
by, 1992). Medzi parametre, ktoré sa ukazujú ako najvýznamnej-
�ie pre posúdenie mo�nosti prieniku pesticídu do podzemných
vôd, patria práve údaje týkajúce sa sorpèného a degradaèného
správania pesticídu (Gustafson, 1989), preto�e sorpcia a biolo-
gický rozklad sú hlavné èinitele, ktoré vedú k zni�ovaniu kon-
centrácie pesticídu v pohyblivej zlo�ke pôdy, t.j. v pôdnom roz-
toku. V tejto práci bolo potenciálne riziko zneèistenia podzem-
ných vôd sledovanými herbicídmi v ka�dej z pou�itých pôd
posudzované pod¾a 3 ukazovate¾ov:

Obr. 1  Pozorované sorpèné izotermy atrazínu a acetochlóru v linearizovanom tvare

Tab. 4 Hodnoty ukazovate¾ov GUS a RLPI sledovaných herbicídov pri 2 koncentráciách v pôdnom roztoku

KOC [l/kg] KOC [l/kg] G U S RLPI
C

R
=1 mg/l C

R
=0,1 mg/l C

R
=1 C

R
=0,1 mg/l C

R
=1   C

R
=0,1 mg/l

Atrazín (t
1/2

 = 60 dní)

R e g o z e m 1 3 1  99 3 , 3 5 3 , 5 6 2 2 1 7
È i e r n i c a 1 8 5 3 1 6 3 , 0 8 2 , 6 7 3 1 5 3
S m o n i c a 3 4 8 5 0 2 2 , 5 9 2 , 3 1 5 8 8 4

MCPA (t
1/2

 = 21 dní)

R e g o z e m 1 1 7 2 2 8 2 , 5 5 2 , 0 4 5 6 1 3 7
È i e r n i c a 1 0 2 2 9 7 2 , 6 3 2 , 0 2 4 9 1 4 1
S m o n i c a 1 2 0 4 1 1 2 , 5 4 1 , 8 3 5 7 1 9 6

Chlórtoluron (t
1/2

 = 40 dní)

R e g o z e m 7 4 2   1 147 1 , 8 1 1 , 5 1 1 8 6 2 8 7
È i e r n i c a 5 5 0   1 283 2 , 0 2 1 , 4 3 1 3 8 3 2 1
S m o n i c a   2 394   2 438 0 , 9 9 0 , 9 8 5 9 9 6 1 0

Acetochlór (t
1/2

 = 14 dní)

R e g o z e m 3 0 3 4 4 0 1 , 7 4 1 , 5 5 2 1 6 3 1 4
È i e r n i c a 5 8 8 9 7 9 1 , 4 1 1 , 1 6 4 2 0 6 9 9

S m o n i c a   1 087   1 787 1 , 1 0 0 , 8 6 7 7 6    1 276

Voda v krajine
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1. GUS (Groundwater Ubiquity Score), ktorý vyjadruje mo�nos�
výskytu pesticídu v podzemnej vode a je daný rovnicou, GUS
= logt

1/2
´(4 � logK

OC
), kde K

OC
 [l/kg] je rozde¾ovací koeficient

prepoèítaný na obsah OC a t
1/2

 [deò] je polèas rozkladu
pesticídu v pôde. Na základe hodnoty GUS sa rozde¾ujú her-
bicídy do troch skupín (Gustafson, 1989):
a) GUS <1,8 - pesticídy s ve¾mi nízkou pohyblivos�ou v pôde,
tak�e pravdepodobnos� ich prieniku do podzemných vôd je re-
latívne nízka a dajú sa v tomto smere oznaèi� za látky bez ri-
zika,
b) GUS v intervale 1,8-2,8 - sú pova�ované za stredne pohybli-
vé v pôdnom prostredí a predstavujú prechodné riziko zneèis-
tenia,
c) GUS >2,8 � pesticídy s ve¾kou pohyblivos�ou v pôde, ktoré
predstavujú vysoké riziko zneèistenia podzemných vôd.

2. RLPI (Relative Leaching Potential Index) je ukazovate¾ ten-
dencie pohyblivosti pesticídu v pôde a poèíta sa pod¾a vz�ahu,
RLPI = (K

OC
/t

1/2
)´10. Pesticídy s RLPI <100 majú vysokú ten-

denciu pohyblivosti v pôde a vo vz�ahu k zneèisteniu pod-
zemných vôd sú ve¾mi rizikové. Pesticídy s RLPI >1 000 majú
nízku tendenciu pohyblivosti a nepova�ujú sa za látky s rizikom
zneèistenia podzemných vôd (Hornsby, 1992).

3. EPA kritériá, pod¾a ktorých sa klasifikujú pesticídy ako látky
s potenciálnym rizikom zneèistenia podzemných vôd, keï majú
nasledujúce vlastnosti: t

1/2
 >14-21 dní, K

OC
 <300-500 l/kg,

výskyt v aniónovej forme v prirodzenom intervale pH (5-8)
pôd a vôd a roèný úhrn zrá�ok >250 mm.
Pre výpoèet ukazovate¾ov GUS a RLPI a pre posúdenie pod¾a

EPA kritérií boli pou�ité priemerné polèasy rozkladu sledovaných
herbicídov v pôdach mierneho klimatického pásma prevzaté z li-
teratúry a K

OC
 zistené v tejto práci pre 2 rôzne úrovne C

R
 (1 a 0,1

mg/l), prièom ni��ia hodnota C
R
 (0,1 mg/l) sa pribli�uje k pred-

pokladaným koncentráciám v pôdnom roztoku pri be�ných apli-
kaèných dávkach 1-2 kg/ha sledovaných herbicídov v po¾no-
hospodárstve.

Závery
Na základe predbe�ného posúdenia potenciálneho rizika zne-

èistenia podzemných vôd pod¾a kritérií EPA, ukazovate¾ov GUS
a RLPI (tab. 4) boli vyslovené nasledujúce závery:
a) atrazín vo v�etkých pôdach a pri obidvoch úrovniach koncen-

trácie v pôdach predstavuje herbicíd s najvy��ím potenciálnym
rizikom zneèistenia podzemných vôd v dôsledku nízkej ú-
èinnosti sorpcie a vysokej perzistencii atrazínu,

b) MCPA, napriek relatívne nízkej odolnosti voèi biologickému
rozkladu, je tie� mo�no zaradi� k herbicídom s potenciálnym
rizikom zneèistenia podzemných vôd vo v�etkých 3 pôdach
a pri obidvoch úrovniach koncentrácie, vysokej a nízkej,

c) chlórtoluron má relatívne vysokú sorpènú afinitu k pou�itým
pôdam, najmä k pôde smonica pri obidvoch C

R
, no vïaka

vysokej biologickej odolnosti mô�e predstavova� v pôdach
regozem a èiernica urèité potenciálne riziko zneèistenia pod-
zemných vôd pri C

R
 = 1 mg/l,

d) acetochlór vo v�etkých pôdach je mo�né pova�ova� za látku
s nízkym potenciálnym rizikom zneèistenia podzemných vôd,
hoci pri vysokej koncentrácii (C

R
 = 1 mg/l) acetochlóru

v piesèitej pôde regozem je potrebné zachova� opatrnos� pri
jeho zaradení medzi bezrizikové herbicídy,

e) v�eobecne herbicídy (okrem MCPA) v pôde smonica s po-
merne vysokým obsahom ílových minerálov sú úèinne imobi-
lizované v pôdnom komplexe, tak�e riziko ich prieniku a�
k hladine podzemnej vody bude najni��ie.

Zaradenie atrazínu a MCPA medzi potenciálne rizikové herbi-
cídy sa zhoduje aj s ich èastým výskytom v podzemných vodách
krajín Európskej únie (Carter, 2000; Lehocký, 1983).

Problémom pri vyu�ívaní ukazovate¾ov GUS a RLPI pre hod-
notenie rizika zneèistenia podzemných vôd zostáva fakt, �e pa-
rametre t

1/2 
a K

OC
 pou�ité pre výpoèet nie sú pre daný pesticíd

kon�tantné a menia sa v závislosti od viacerých faktorov (Futch,
Singh, 1999). Hodnoty ukazovate¾ov GUS a RLPI pre urèitý
pesticíd sa mô�u výrazne lí�i� v závislosti od pou�itej kombinácie
velièín t

1/2 
a K

OC
 (Bottoni, Funari, 1992). Okrem toho, výpoèet

GUS a RLPI zoh¾adòuje iba ukazovatele reprezentujúce vlastnosti
herbicídu a nezahàòa ïal�ie faktory, ktoré tie� v znaènej miere
ovplyvòujú riziko zneèistenia podzemných vôd, napr. vlastnosti
pôdy a klimatické podmienky (Carter, 2000). Napriek týmto
nedostatkom sú uvedené ukazovatele �iroko vyu�ívané pre svoju
schopnos� poskytnú� rýchlu, hoci rámcovú informáciu, o tenden-
cii herbicídu migrova� do hlb�ích èastí pôdneho profilu a aj keï
neposkytuje exaktné kvantitatívne údaje, je vhodným nástrojom
pre porovnanie rizikovosti rôznych herbicídov z h¾adiska ich mo�-
ného prieniku a� k hladine podzemnej vody. (Futch, Singh, 1999).
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Jubilejné stretnutie snehárov
V dòoch 14. � 16. 4. 2005 sa na Experimentálnej hydrologickej

základni Ústavu hydrológie SAV v Liptovskom Mikulá�i uskutoènilo
jubilejné 10. stretnutie snehárov. Tradícia stretávania odborníkov,
ktorí boli pri zaèiatkoch rozvoja hydrológie snehu v Èeskoslovansku,
s mlad�ími kolegami bola iniciovaná J. Turèanom. Prvé stretnutie
sa uskutoènilo v roku 1996 na chate pod Ïumbierom. Nasledovali
stretnutia v Liptovskom Jáne, Èiernom Balogu, na Bezovci, v Gabèí-
kove, Liptovskom Mikulá�i, Ni�nej Boci, Mengusovciach, Liptov-
skom Jáne a opä� v Liptovskom Mikulá�i.

Na 10. stretnutí snehárov sa okrem slovenských odborníkov z
Ústavu hydrológie SAV, Slovenského hydrometeorologického ústa-
vu a star�ích kolegov, ktorí sú u� na dôchodku, zúèastnili aj kolegovia
z Viedenskej technickej univerzity a Èeského hydrometeorologické-
ho ústavu. Prvý deò stretnutia bol venovaný odbornému semináru.
Informácie zo seminára budú publikované v zborníku a zverejnené
na webovej stránke ÚH SAV. Na druhý deò sme si vyskú�ali meranie
vý�ky a vodnej hodnoty snehu v �iarskej doline pomocou prístrojov
pou�ívaných na ÈHMÚ. Prezreli sme si lavíny, ktorých výskyt bol
poèas tejto zimy neobyèajne hojný. Posledný deò stretnutia niektorí
z nás absolvovali vychádzku do Ve¾kej Studenej doliny. Na budúci
rok sa stretnutie snehárov bude pravdepodobne kona� v Èeskej re-
publike. L. Holko, Ústav hydrológie SAV

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Migrácia stopových prvkov Hg, As
a Sb v Malachovskom rudnom poli

Mgr. Rastislav Matú�
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, STF STU

Táto práca poukazuje na vysokú koncentráciu ortuti a
arzénu, stanovenú v oblasti historickej �a�by Hg�As rúd
v Kremnických vrchoch v Malachovskom rudnom poli. Na
území sa hodnotila koncentrácia a mo�nos� migrácie Hg,
As a Sb v povrchových a podzemných vodách, ako aj v rieè-
nych sedimentoch a v pôdach. Tie mô�u ma� v závislosti
od formy výskytu a iných faktorov rôzne toxické úèinky
na biotu i èloveka.

Povrch západnej èasti po¾a budujú horniny vulkanického
komplexu, vo východnej èasti vystupujú na povrch i horniny
mezozoického a paleogénneho súvrstvia. Výskyty Hg�As minera-
lizácie sa via�u na blízkos� tektonických poklesových línií. Naj-
intenzívnej�ia �a�ba HgS prebiehala v historickej oblasti Ortút-
skeho jazierka, v 15. a� 17. storoèí v lokalite Cipkove jamy a v
rokoch od 1979 do 1990 na Ve¾kej studni. Men�í význam mala
�a�ba arzenopyritu v oblasti Farebného potoka (obr. 1), [10].

Metodika
Pri hodnotení sa vychádzalo z koncentrácie iónov a stopových

prvkov, resp. minerálov vo vzorkách povrchových a podzemných
vôd, rieènych sedimentov, pôd a bioty, ([1]/A, [3]/G, [4], [5]/G,
[10]/M, [12]/G). Èas� vzoriek (X/R) sa odoberala a analyzovala
v rámci tejto práce. Pri odbere vzoriek banských vôd sa merala
teplota vzduchu a vody, pH, Eh, obsah rozpusteného kyslíka,
vodivos� a výdatnos�. Na laboratórnu analýzu vôd (Katedra hyd-
rogeológie PRIF UK  Bratislava) sa odoberali vzorky vody do
1 l f¾a�e (PVC) na stanovenie Ca2+, Mg2+, NH

4
+, Cl-NO

3
-, SO

4
2-,

HPO
4

-, HCO
3

-, SiO
2
, odparku a ChSK

Mn
. Vzorky vody na stano-

venie stopových prvkov (�GÚD�  Spi�ská Nová Ves) sa odoberali

do ½ l f¾a�e (PVC) a stabilizovali pridaním 5 ml HNO
3
. Vzorky

�a�kých minerálov sa získali ry�ovaním 3�7 dm3 dnových sedi-
mentov v zrnitostnej triede pod 2 mm. Mineralogické zlo�enie
vzoriek z lokalít Ve¾ká studòa, Ortúty - Hasická chata sa vyhod-
notilo pomocou binokulárnej lupy (SAV Banská Bystrica). Vy-
brané minerály sa na Katedre geochémie skenovali mikroanaly-
zátorom Super Probe�733 X�ray a stanovovalo sa ich chemické
zlo�enie. Výsledky sa vyu�ili pri urèovaní minerálneho zlo�enia
(graf 6). V programe GIS ArcView 3.2 bola vytvorená mapa
distribúcie stopových prvkov Hg, As a rumelky v Malachovskom
rudnom poli (obr. 1).

Hodnotenie
Podzemné vody: Chemické analýzy podzemných vôd boli vy-

hodnotené pod¾a Vyhlá�ky MZ SR è. 151/2004 Z.z.. Vzorky
8/R, 9/R, 11/A a 12/G odoberané na lokalite Cipkove jamy nevy-
hovovali z h¾adiska najvy��ej medznej hodnoty NMH pre As

(graf 1). Vzorka 05/R z lokality
Ve¾ká studòa vykazovala a�
381,87 mg.l-1 SO

4
2-. Vzorky 01/

A, 14/R, 15/M nevyhovovali z
h¾adiska odporúèanej hodnoty
pre pH, voda bola slabo kyslá.
Pod¾a grafu 2 vykazujú podzem-
né vody neutrálne a� slabo zása-
dité hodnoty, i keï roèný vá�ený
priemer pH v mesaèných zrá�-
kach (1999) na regionálnej meteo-
rologickej stanici Chopok pre-
ukazoval hodnotu iba 4,5. Najmä
hodnoty pH vo vzorkách z vý-
tokov zo �tôlní 05/R, 08/R, 09/
R, 13/R sú znaène vysoké.

Povrchové vody: Chemické
analýzy povrchových vôd boli
vyhodnotené pod¾a Nariadenia
vlády SR è.491/2002 Z.z.. V ústí
Farebného potoka T�6 povrcho-
vá voda nevyhovovala odporú-
èanej hodnote pre As. Chemické
analýzy povrchovej vody v ústí
Malachovského potoka T�1 za
roky 1986 a� 1991 boli vyhod-
notené pod¾a STN 75 7221.

Z grafu 3 vidíme výrazný nárast koncentrácie Hg
celk.

. Poèas
obdobia 1990�1991 boli stanovené najvy��ie charakterizaèné
hodnoty Hg

celk.
 0,6038 µg.l-1 (trieda kvality koncentrácie mikro-

polutantov IV) a celkového organického uhlíka TOC 31,07 mg.l-1

(trieda kvality kyslíkového re�imu V). Pod¾a [4] mala poèas rokov
1988�1989 koncentrácia Hg

celk.
 smerom od lo�iska Ve¾kej studne

k ústiu Malachovského potoka klesajúcu tendenciu z 0,0024 na
0,0004 mg.l-1. Pod¾a [6; 11] sa vo vzorkách T-2 a� T-6 v rokoch
1992, 1993 a 2002 nestanovila zvý�ená koncentrácia Hg

celk.

Biota: V bentických organizmoch stúpla priemerná koncentrácia

Obr. 1 Mapa distribúcie stopových prvkov Hg, As a rumelky v Malachovskom rudnom poli

Veda, technika, technológia
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Hg
celk.

 z hodnoty 0,056 a� 0,118 mg.kg-1 sponad Ve¾kej studne na
hodnotu a� 0,699 mg.kg-1 pod lo�iskom. Pri obci Malachov opä�
klesla na hodnotu 0,362 mg.kg-1. Koncentrácia Hg sa u pstruha
potoèného a hlaváèa pásoplutvého pohybovala od 0,136 do 0,473

mg.kg-1. Vo vnútorných orgánoch boli hodnoty e�te vy��ie a vekom
rýb sa zvy�ovali (údaje z roku 1990) [4]. Dané koncentrácie Hg

celk.

nevyhoveli najvy��ím prípustným hodnotám Hg
celk.

 pod¾a Výnosu
MP a MZ SR è. 981/1996�100, ktorým sa udáva hlava potravi-

Graf 1 Koncentrácie Hg, As, Sb v zdrojoch 08/R, 09/R, 11/A, 12/G pod¾a Vyhlá�ky MZ SR è. 151/2004 Z.z.

Graf 2 Hodnoty pH vo vzorkách podzemnej vody

Graf 3 Trieda kvality povrchovej vody v ústí Malachovského potoka z h¾adiska koncentrácie mikropolutantov (Hg
celk.

) a cha-
rakteristické hodnoty c 

90
 za hodnotené obdobie 1986�1991 pod¾a STN 75 7221

Graf 4: Koncentrácia stopových prvkov v pôdnych vzorkách P�1 a� P�4 a ich stupeò kontaminácie Hg, As, Sb pod¾a limitu A 
z Rozhodnutia MP SR è. 531/1994�540

Graf 5: Koncentrácia stopových prvkov vo vzorkách rieènych sedimentov RS�1 a� RS�9 a ich stupeò kontaminácie Hg, As, Sb
pod¾a limitu A z Rozhodnutia MP SR è. 531/1994�540

Veda, technika, technológia
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nového kódexu. Nevyhoveli im ani koncentrácie Hg, As a Sb vo
vzorkách húb (suchohríb hnedý, rýdzik pravý, èírovka zemná)
na lokalite Cipkove jamy [6].

Pôdy: Koncentrácia Hg, As v pôdach, ako aj v rieènych sedi-
mentoch v povodí Malachovského potoka bola vyhodnotená pod-
¾a Rozhodnutia MP SR è. 531/1994�540. Limit pre koncentráciu
Sb sa urèil pod¾a sumy smerodajnej odchýlky a priemernej kon-
centrácie Sb v pôdach. Pôdne vzorky odoberané spod lo�iskovej
oblasti Ve¾ká studòa P�1 a z lo�iska Ve¾kej studne P�2 nevy-
hovujú z h¾adiska limitu C pre Hg. Pôdne vzorky z lokality
Cipkove jamy P�3 a z lokality �eliarec P�4 nevyhovujú z h¾adiska
limitu A pre Hg. Pod¾a grafu 4 bol stanovený najvy��í stupeò
kontaminácie v povrchovom horizonte A vo vzorke P�1 spod
Hg-lo�iskovej oblasti.

Rieène sedimenty: Vo vzorke RS�4 a v oblasti indície Hg�
zrudnenia RS�9 nevyhovovala koncentrácia Hg limitu A. V os-
tatných vzorkách RS nevyhovovala limitu C. Vzorky RS�1, RS�
2 nevyhovovali limitnej koncentrácií Sb (graf 5).

Minerálne zlo�enie rieènych sedimentov a sedimentov vý-
tokov zo �tôlní: Graf 6 poukazuje na vysokú koncentráciu
rumelky HgS v sedimentoch banských výtokov a povrchových
vôd Malachovského potoka v blízkosti zdroja kontaminácie (obr.
1, 2), prièom vidíme trend jej postupného zni�ovania smerom po
prúde. V �lichu S�5 sa pravdepodobne nachádza precipitát ru-
melky na rastlinnom pletive (obr. 3). Rieèny sediment spod Or-
tútskeho jazierka S�6 vykazuje nízku koncentráciu rumelky. Ide
o historickú oblas� �a�by zarastenú bujnou vegetáciou, ktorá
pravdepodobne bráni ïal�ej degradácii rumelky. Povlaky limoni-
tovej kôrky na pyrite (obr. 4, 5) vo vzorkách S�5, S�6 dokazujú

Graf 6 Minerálne zlo�enie �a�kej frakcie vzoriek S�1, S-2, S�3, S�4, S�5, S�6

Veda, technika, technológia
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prítomnos� oxidickej degradácie. Metalické gu¾ôèky v �lichu S�6
poukazujú na historické zhutòovanie rumelky v oblasti Ve¾kej
studne.

Záver
Vplyvom intenzívnej banskej aktivity do roku 1990 a násled-

ného zvetrávania sulfidov na lo�isku Ve¾ká studòa dochádza k
výraznej koncentrácií SO

4
2- iónov v banskej vode. Oxidickú de-

gradáciu dokazuje aj limonitová kôrka na pyrite (obr. 3, 4) a
zvetrané minerálne zrná rumelky (obr. 1). Naopak ich nízka
koncentrácia na lokalite �Pri jazere� poukazuje na historické
lo�isko.

Vplyvom vzlínavosti sa mô�u sírany spolu so stopovými prv-
kami akumulova� pod povrchom a v èase výdatných zrá�ok sa
rozpú��ajú, èím zni�ujú pH vody. HgS bola dokonca vyzrá�aná
na rastlinnom pletive (obr. 2). Vy��ia migrácia stopových prvkov
vplyvom kyslých zrá�ok je kontrolovaná podlo�nými karbo-
nátmi, neutralizujúcimi kyslé banské prostredie. Rozpustnos�
HgS sa mô�e zvy�ova� tvorbou komplexného aniónu [HgS

2
]2-

v alkalickom prostredí karbonátov [9].
Vysoká koncentrácia As vo vzorkách banskej vody v lokalite

Cipkove jamy je ovplyvnená výskytom Hg�As zrudnenia viaza-
ného na tektonickú líniu odde¾ujúcu vulkanity od podlo�ia. Na
zrudnenie poukazuje aj zvý�ená koncentrácia As v pôdnej vzorke
P�3. Znaèná koncentrácia As v ústí Farebného potoka T-6 po-
chádza z odvodnenia oblasti As zrudnenia. Mô�e by� v rozpust-
ných formách H

2
AsO

4
-, HAsO

4
2- , HAsO

2
0. K zvý�enej migrácií

mô�e dochádza� metyláciou As v redukèných podmienkach
a za prítomnosti AsO

2
-, AsO

4
3-, HAsO

4
2-, H

2
AsO

3
- [7; 9; 12].

Produkty oxidickej degradácie sulfidov sú pravdepodobne vo
zvý�enej miere zachytávané na bariérach tvorených Fe a Al
hydrátovanými oxidmi, organickou hmotou a jemnou frakciou
sedimentov, na èo poukazuje zvý�ená koncentrácia As vo vzorke
RS-10.

HgS sa nachádza najmä vo forme mechanicky degradovaných
èastí, na èo poukazuje jej zvý�ená koncentrácia v sedimentoch
Malachovského potoka pod lokalitami banskej èinnosti a jej po-
stupné zni�ovanie. Nárast koncentrácie Hg

celk.
 v období 1986 a�

1991 bol pravdepodobne spôsobený zvý�enou �a�bou na lo�isku
Ve¾ká studòa. Hg sa tu mohla nachádza� v rozpustných formách
Hg0, Hg2+, Hg(OH)

2
. Tie tvoria komplexy z organickej hmoty

zeminy a z minerálnych koloidov, ktoré mô�u by� biologicky
transformované humínovými látkami, anaérobnymi baktériami
a niektorými chemickými procesmi na metylortu� CH

3
Hg+ [8].

Tá intoxikuje vodné organizmy a následne okolitý ekosystém.
Poukazuje na to vysoká koncentrácia TOC poèas rokov 1990�
1991 v ústí, ako aj vysoká koncentrácia Hg

celk.
 v bentických orga-

nizmoch, rybách i hubách pozdå� znosovej oblasti. Pomerne vy-
soká koncentrácia CH

3
Hg+ sa mô�e nachádza� i mimo znosovú

oblas�, ked�e redukcia CH
3
Hg+ na CH

4
, Hg2+ a Hg0 mikroorga-

nizmami odolných voèi ortuti je priamoúmerná koncentrácií Hg2+

a nepriamoúmerná vlhkosti prostredia [14].
V znosovej oblasti sa mô�e Hg

celk.
 výrazne akumulova� vplyvom

sorbcie humusom, prípadne väzbou na C a S, a v podmienkach
bezodtokových depresií [2], naèo poukazuje jej vysoká koncen-
trácia vo vzorkách P-1, P-2, RS-1, RS-2, RS-7, RS-8. Vysoké
koncentrácie Hg

celk.
 vo vzorkách RS-3, RS-5, RS-6 sponad Hg-

lo�ísk sú pravdepodobne ovplyvnené zlomami, pozdå� ktorých
nastal prínos Hg roztokov so zvý�enými obsahmi As.

Z h¾adiska zvetrávania banských háld, håbkového zvetrávania
lo�ísk, následnej migrácii As a Hg; a intoxikácii vodných orga-
nizmov a okolitého ekosystému je vodohospodárske vyu�itie úze-
mia iba v obmedzenej miere.
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Souhrn

K napsání pøíspìvku mne inspiroval èlánek RNDr.
Vlasty Onderíkové, CSc. �Hydrobiologický audit
poèas úpravy vody na pitné úèely v Slovenskej re-
publike�, zveøejnìný v periodiku Vodohospodársky
spravodajca  è.1-2/2005  [1].  Pojem hydrobio-
logického auditu byl poprvé uveden do vodárenské
praxe v roce 1999 v souvislosti s hodnocením vodá-
renských zaøízení [2] a od té doby zaèíná být postup-
nì pou�íván pro komplexní hydrobiologické hod-
nocení vodárenských soustav. Na konferenci �Pitná
voda Tábor 2004� [3] byly uvedeny aplikace hydro-
biologických poznatkù pøi rozhodování rekonstruk-
cí vodárenské soustavy a návrh na monitoring, kte-
rým je komplexní posouzení stavu celé distribuèní
sítì, tj. komplexnì sledovat jakost vody kontinuálnì
od zdroje surové vody (vodárenská nádr�, vodárenský
tok, pøivadìèe) do úpravny vody (vstup, systém úpravy,
výstup) a pak ji� stav upravené vody v prùbìhu její
dopravy ke spotøebiteli (vodojemy, akumulace,
èerpací stanice, kalníky, hydranty). Tento pøíspìvek
je zdùvodnìním potøeby hloubkových biologických
auditù ve vodárenských systémech, návrhem a kon-
cepcí biologického auditu a souhrnem závad èasto
nacházených v provozech s následnými doporuèe-
ními k nápravì zji�tìného stavu.

Úvod

Podle smìrnice 75/440/EC, která byla transformována
do èeské legislativy zákonem è. 274/2001 Sb. o vodovo-
dech a kanalizacích a jeho provádìcí vyhlá�kou è. 428/
2001 Sb. ve znìní novely è. 146/2004 Sb. se uvádí ka-
tegorizaci zdrojù surové vody z hlediska jejich mo�ného
vyu�ití pøi úpravì na vodu pitnou do následujících sku-
pin: A1 s typy úpravy: jednoduchá fyzikální úprava a
dezinfekce (rychlá filtrace a dezinfekce, prostá písková
filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odky-
selení èi odstranìní plynných slo�ek provzdu�òováním);
A2 s bì�nou fyzikální úpravou (chemická úprava a
dezinfekce, koagulaèní filtrace, infiltrace, pomalá bio-
logická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce
a koneèné chlorování, jednostupòové èi dvoustupòové
od�elezòování a odmanganování), pøièem� lze v této
kategorii  rozli�it  dvì podkategorie A2�a s jedno-
stupòovou úpravou a A2�b s klasickou dvoustupòovou
úpravou; A3 s intenzivní fyzikální a chemickou úpravou
(roz�íøená úprava a dezinfekce, chlorování do bodu zlomu,
koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce na

aktivním uhlí, dezinfekce ozónem, koneèné chlorování).
Tyto skupiny odpovídají tøem rùzným kvalitám povrchové
vody s ohledem na fyzikální, chemické a biologické
ukazatele. V pøípadì kategorií A2 a A3 nastává problém
s jakostním ukazatelem �mikroskopický obraz�, kdy se
ve zdrojích vyskytují velmi obtí�nì odstranitelné mikro-
organismy, které pak stávající technologickou linkou
procházejí do upravované vody. Díky zhor�ování jakosti
zdrojù povrchové vody se klade stále vìt�í dùraz na mul-
tifunkèní technologické linky, proto�e pùvodnì navrho-
vané technologické linky ji� nestaèí na úpravu zhor�u-
jícího se charakteru surové vody. Následnì dochází
k výpadkùm ve výrobì, zhor�ení jakosti vyrobené vody,
úniku mikroorganismù dále po síti a projevují se orga-
noleptické závady. Proto pøed rozhodováním o rekon-
strukci technologické linky je potøeba pøihlédnout zej-
ména k charakteru surové vody, a to nejen v omezeném
èasovém úseku, ale výhledovì i do budoucnosti, kdy je
potøeba poèítat se zhor�ením stavu zdroje surové vody
a tím pádem mít na pamìti pøípadné pou�ití pøídatných
technologií.

Mnoho technologických uspoøádání úpraven vod není
pøipraveno na zhor�ující se trend jakosti zdrojù surové
povrchové vody díky zastaralým technologiím, pak èasto
dochází k pøekraèování hygienických limitù a nebo k vy-
øazování linek provozu. Jeliko� je celý tento proces pro-
cesem návazným, únik mikroorganismù èi jejich metabo-
lických produktù po trase distribuèních sítí, zaná�ení
dále do vodojemù, akumulací, kde se dále podílí na sni-
�ování biologické stability pitné vody a tím i její závad-
nosti. Dochází i ke zhor�ování senzorických a organolep-
tických vlastností pitné vody, které bývá doprovázeno i
naru�ováním povrchu vnitøního plá�tì smáèeného po-
trubí [4, 5, 6].

Metodika

V prùbìhu roku 2004 jsem mìla mo�nost participovat
na projektu �Zaji�tìní kvality pitné vody ve vodárenské
soustavì jihozápadní Moravy�. Souèástí tohoto projektu
(tzv. Generelu) bylo navr�ení a provedení rekonstrukce
vodárenské soustavy vèetnì technologické linky a distri-
buèních sítí, navr�ení vhodné technologie na základì
technologického auditu, zji�tìní korozních vlastností
distribuované vody pomocí korozních kupónù (TNV 75
7121) a hloubkový hydrobiologický audit. Pøedmìtem
mého hodnocení bylo sledování biologické stability pitné
vody v prùbìhu její akumulace a dopravy distribuèní sítí
ke spotøebiteli, vèetnì zhodnocení charakteru surové
vody a stavu technologické úpravárenské linky. Kom-

Voda v krajine
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plexní hydrobiologický prùzkum byl proveden ve tøech
etapách (únor, duben, srpen) a byl doplnìn o zhodnocení
nárostù tvoøících se na sklech osazených spolu s koroz-
ními kupóny v korozních smyèkách ve sledovaných vo-
dojemech.

Metodika odbìrù a sledování byla zalo�ena na základì
mikroskopického hodnocení vzorkù volné vody a popø. i
nárostù tvoøících se na smáèených stìnách sledovaných
míst.

Místy a lokalitami sledování byly pøivadìèe, úpravny
vody (surová voda - hladina, kohout èi kaskády, usazo-
vací nádr� � hladina, filtrace - hladina, voda pod filtry),
èerpací stanice (pøítok èi odtok kohout), vodojemy (hla-
dina, pøítok èi odtok kohout), akumulace, hydranty apod.
Dále je uveden pro pøehled poèet sledovaných pøivadìèù
(zde celkem 5) a míst, která byla hodnocena celkem tøikrát
v prùbìhu roku. Pøivadìè 1: úpravna vody se zdrojem
podzemní vody (surová voda hladina, filtrace stìr), èer-
pací stanice (pøítok kohout), vodojem (hladina, stìr).
Pøivadìè 2: vodárenská nádr� (zde napø. 4 profily: 6 m, 9
m, 12 m a 16 m � závisí na hloubce nádr�e a vhodnosti
provedení vertikálního odbìru), úpravna vody (surová
voda kohout, usazovací nádr� hladina, filtrace hladina,
upravená voda kohout), èerpací stanice (pøítok kohout),
vodojem (hladina). Pøivadìè 3: èerpací stanice (pøítok
kohout), 2 vodojemy (hladina, stìr, prùbìh èi�tìní). Pøi-
vadìè 4: vodárenská nádr� (horizonty 451,15 m.n.m.,
436,36 m.n.m., 418,55 m.n.m.), úpravna vody (surová voda
� pøítok kohout, surová voda � po ozonizaci, voda z fil-
trace, voda po filtraci kohout, upravená voda - akumu-
lace, akumulace nová), 2 vodojemy, vodomìrná �achta
(kohout), 2 vodojemy. Pøivadìè 5: vodárenská nádr�
(horizont 464,85 m.n.m., 457,00 m.n.m.), úpravna vody
(surová voda � kaskády, nadávkovaná voda � hydro-
mísiè, voda z filtrace, voda pod filtrem 2 kohouty, upra-
vená voda � 2 akumulace, upravená voda - kohout), 2
vodojemy, pøedávací �achta (kohout), pøivadìè (�achta,
kohout), 4 vodojemy. Celkem bylo sledováno komplexnì:
3 vodárenské nádr�e, 4 úpravny vody (celá technologická
linka vèetnì akumulace pøímo v areálu), 6 èerpacích
stanic, �achet a pøedávacích míst, 14 vodojemù na trase
zásobovaných oblastí. Souèasnì ve vybraných vodo-
jemech byla osazena sklíèka spolu s korozními kupóny
ve dvojicích tak, �e první sklíèko z nasazené dvojice bylo
vyjmuto po 64 dnech a druhé sklíèko po 128 dnech
expozice. Díky takto paralelnì a variabilnì odebraným
vzorkùm, bylo mo�né provést rùzné zpùsoby úpravy
vzorkù, sledování a vlastní vyhodnocení. Skla byla
exponovaná do celkem 5 vodojemù a ve dvou etapách
byla vyhodnocena [7, 8].

Návod k výbìru sledovaných míst

Prvním styèným bodem je zdroj surové vody, zjm. údolní
vodárenská nádr�, ve které je sledováno biologického
o�ivení v odbìrových horizontech pro úpravnu, se zamì-
øením se na problematické druhy fytoplanktonu (obtí�nì
odstranitelné mikroorganismy vodárenskou úpravou,
zjm. fototaktiètí barevní bièíkovci a jehlicovité èi roz-
padající se fragmenty rozsivek, je� se obtí�nì zachytávají
do vloèek koagulantu a procházejí pak i pøes filtry do

upravené vody). Na údolní nádr�i by mìla být provedena
vertikální stratifikace, pøi které jsou odebrány vzorky
volné vody. Vertikální zonací je zachycena distribuce
jednotlivých organismù, ze které je patrná postupná
teplotní stratifikace a prohlubování oteplené zóny epi-
limnia v letním období. Prvotním signálem je i výskyt
planktonních sinic rodu Planktothrix, které mohou být
potenciálními producenty hepatotoxinù. Díky oteplování
sloupce vody a zvý�ené produkce fytoplanktonu se do-
poruèuje v pøípadì èerpání surové vody na úpravnu
pøechod do ni��ích vrstev. Rozbory se provádìjí tak, aby
byl posti�en stav lokality bìhem jarní cirkulace, letní
stratifikace atd., a bylo mo�né vèas reagovat ze strany
provozovatele a zvolit vhodnou strategii úpravy.

Druhým styèným bodem je samotná úpravna vody, ve
které je sledován charakter surové vody (pøítok, kohout),
vody ze sedimentaèní nádr�e, z filtrace, po filtraci,
upravené vody z akumulace, vodojemu a duplicitnì se
provádìjí i  stìry ze smáèených ploch sledovaných
zaøízení (pokud to je mo�né a úèelné). Nìkteré úpravny
mají vyøe�ený pøívod surové vody pøes vyrovnávací ná-
dr�e èi pøímo v objektu úpravny vody pøes tzv. kaskády.
Rozbory z tìchto míst poukazují na to, �e si provozovatel
sám v surové vodì namno�uje mikroorganismy, co� je
patrné zejména na charakteru stìrù odebíraných ze smá-
èených stìn (nález ve vzorku stìru poukazuje pak na
nutnost èastìj�ího èistìní smáèených ploch, aby se
sní�ilo procento mikroorganismù ztì�ujících následné
úpravárenské procesy). U usazovacích nádr�í je hodno-
cen charakter vloèek (velikost, kompaktnost, záchyt
mikroorganismù do vloèek èi jejich výskytu v mezivloè-
kových prostorách). Èasto jsou zaznamenávány i orga-
nismy obtí�nì zachytávající se do vloèek a pronikající
na filtry dále i filtry do upravené vody (viz vzorky dále
ze sítì). Jiné autotrofní a heterotrofní prvoci èi mnoho-
bunìèné organismy se do vloèek obtí�nì zachytávají díky
svému aktivnímu pohybu a následnì procházejí filtry do
upravené vody. Únik vloèek koagulantu pøes filtry do
upravené vody poukazuje na nutnost zamìøení se na
prùbìh filtrace, tj. samotná fáze filtrování (doba filtrace,
zatí�ení lo�e) a fáze praní (fáze zafiltrování, dostateènost
vyprání filtru).

Tøetím styèným bodem jsou vodojemy a akumulace na
síti (popø. èerpací stanice). Doporuèením je provádìt
paralelnì odbìr vzorku vody ve vodojemech spolu se
vzorkaøem v rámci monitoringového plánu laboratoøe
(pøítok èi odtok na potrubí ve vodojemu èi èerpací stanici)
a dále odebrat vzorek volné vody pøímo z komory vo-
dojemu asi 10 a� 20 cm pod hladinou a souèasnì odebrat
i vzorek stìru ze stìn komory vodojemu èi smáèené
armatury pomocí vysterilizovaného molitanového tam-
pónu, který se po odbìru vlo�í do vzorkovnice obsahující
vodu odebranou ze sledovaného místa. (Pøi odbìrech je
nutno dbát zvý�ené opatrnosti a pozornosti z dùvodu
nebezpeèí sklouznutí èi pøímo spadnutí do komory.)
Vhodné je pøi odbìrech zaznamenat i stav objektu (omít-
ka, ventilace, klimatizace, umístìní odbìrových míst,
apod.) Doporuèením je do auditu zahrnout i kontrolu pøi
odkalování komor vodojemù a jejich èi�tìní [9, 10].
V�eobecnì pro akumulace a vodojemy platí zvý�ený
výskyt a tvorba biofilmù, které jsou na závadu, proto�e
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se v nich uchycují dal�í potravnì závislé organismy
podílející se na sni�ování kvality pitné vody. Doporu-
èením je zamìøit se na zpùsob a èetnost jejich od-
straòování. Mù�e se i stát, �e jsou ve vzorku stìru pøí-
tomné zbytky vláken zelených øas napø. rodu Clado-
phora je� jsou také známkou dlouhodobìj�í kontamina-
ce. Jeliko� se tyto organismy vyskytují v tvoøících se
biofilmech na smáèených stìnách vodojemu (akumulace),
indikují nedostateèné mechanické èi�tìní prostor. Navíc
se jedná o fotolitotrofní organismus, indikující pøístup
svìtelné intenzity (ten, kdo provádí hodnocení objektù
by si mìl v�imnout, zda jsou dveøe do komory vodojemu
otevøené del�í dobu, proto�e jsou-li vstupní dveøe k aku-
mulaci otevøené, výraznì se podílí na pøísunu nejen
organického materiálu z ovzdu�í, ale i svìtla umo�òu-
jícího pomno�ování fotosynteticky asimilujících orga-
nismù). Výskyt heterotrofních bièíkovcù a nálevníkù
indikuje nedostateèné hygienické zabezpeèení, pøítom-
nost organicky rozlo�itelného substrátu, sni�ování bio-
logické stability pitné vody. Doporuèením je zamìøit se
na místo a zpùsob chlorace (zále�í na místì nálezu). Prùnik
èástic abiosestonu, jako je pylová zrna, �krob, rostlinné
zbytky, puèící mycelia mikromycet a konide indikuje
vzdu�nou kontaminaci. Rozsivky a zlativky, a pod. (sku-
pina obtí�nì odstranitelných organismù vodárenskou
úpravou dle TNV 75 5940) a jejich schránky indikuje
nedostateènou úpravu. Nepøíjemným nálezem je pøí-
tomnost �tìtin málo�tìtinatcù (oligochaet), na jeho�
základì lze usuzovat i na mo�ném výskytu samotných
jedincù. Obdobnì tak lze usuzovat i na výskytu schránek
víøníkù èi samotných vitálních jedincù.

V pøípadì chitinu hmyzu je mo�né se obávat i o mo�-
nosti výskytu imág schopných kladení vajíèek do objektu
a tím i mo�nosti výskytu jejich larev, sni�ujících bio-
logickou stabilitu pitné vody. �elezité bakterie se dále
podílejí na sni�ování zbytkové koncentrace chloru oxi-
dací sra�enin �eleza.

V objektech je velmi èasto zaznamenávána loupající se
omítka, která padá na hladinu upravené vody a podílí se
na zhor�ování její kvality. Známkou �patného odvìtrání
prostor a nedoøe�ené asanace omítek je tvorba inkrustù
anorganického charakteru, linoucí se plísòovitý zápach,
na stropech kondenzace kapek vody (v takovém pøípadì
je nutné vyøe�it problematiku klimatizace) [9, 10].

Závìr

Na základì vhodnì zvolených sledovaných míst a od-
bornì provedeném zhodnocení získaných výsledkù lze
s úspìchem pou�ít výstupy z hydrobiologických auditù
i pøi rozhodování o rekonstrukcích. Doporuèením je za-
mìøit se nejen na hydrobiologické (zjm. mikroskopické)
analýzy, ale provést i doplòující mikrobiologické (kul-
tivaèní) rozbory. V praxi se stále èastìji uplatòuje mo-
nitorování nejen volné vody, ale souèasnì i nárostù èi
biofilmù tvoøících se na smáèených stìnách sledovaných
míst (komory, akumulace, vodojemy, apod.). Výsledky
rozborù je vhodné doplnit i fotografickou dokumentací,
která je nìkdy pádnìj�ím argumentem, ne� samotný vý-
sledek zapsaný v tabulce.

I pøes to, �e výsledky hydrobiologických rozborù z vo-
dojemù a akumulací poukazují na �patnì vyøe�enou kli-
matizaci a odvìtrání prostor a stavební stav objektù, je
pro nápravu zji�tìných závad ze stran provozovatele èi-
nìno velmi málo. (Není se èemu divit, proto�e prob-
lematika vodojemù je legislativnì dosti opomíjena, viz
norma ÈSN 73 6650 �Vodojemy�, která je z roku 1986 a od
té doby se mnoho zmìnilo (zejména kvalita zdrojù
surových vod, ovzdu�í, metod zkoumání apod.). Velkou
roli v tom, mimo jiné, hraje i ekonomická situace vo-
dárenských organizací.) Díky takto nezaji�tìným vodo-
jemùm proti vzdu�nému spadu, kontaminaci a tím i
biologické stability pitné vody, jakost vody v nìkterém
pøípadì nevyhovuje pøedpisùm vyhlá�ky è. 252/2004 Sb.
a provozovatel si zhor�uje kvalitu vyrobené pitné vody
sám (nadto pak se spotøebovává vìt�í procento che-
mikálií na dezinfekci vody).

Závìrem doporuèuji provozovatelùm na zvá�ení: nut-
nost a potøebu výmìny korodujícího potrubí, stavební
úpravy nevyhovujících objektù akumulací a vodojemù
(stavební nedostatky prostor � klimatizace, odvìtrání,
øe�ení stìn, armatur, apod.) negativnì ovlivòujících
vyrobenou pitnou vodu. Nìkteré zastaralé a nevhodnì
stavebnì provedené objekty je potøeba rekonstruovat.
Vedle provozních zásahù jsou potøebná i investièní
opatøení.
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4. Technológia úpravy vody

5. Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
6. Doprava vody

7. Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údr�by ...

Sprievodné akcie konferencie :
� Prezentácia firiem a dodávate¾ských organizácií, ktoré sa podie¾ajú na optimalizácii, intenzifikácii

a modernizácii prevádzok vodovodov a kanalizácií

Sekretariát konferencie :
Ing. Jana Buchlovièová, hospodár SNK IWA

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Èajakova 14, 811 05 Bratislava 1
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e-mail  : buchlovicova@hydrotechnologia.sk

Bohatý výskyt zdrojov minerálnych a termálnych vôd podnietil
rozvoj kúpe¾níctva na Slovensku. Vy�e 1600 minerálnych a ter-
málnych prameòov, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, nás nútia
v èo najväè�ej miere ich vyu�íva� ako dar prírody. Kúpe¾né pro-
cedúry, po�ívané pri rehabilitácii ale aj prevencii, pri upevòovaní
zdravia, sa u nás podávajú v 22 kúpe¾ných miestach. Vyu�ívanie
mine-rálnych a termálnych vôd na pitné úèely, vonkaj�iu balneáciu,
resp. inhalácie a výplachy vo viacerých slovenských kúpe¾och
dávajú príle�itos� neustále sa vzdeláva� a získava� nové skúsenosti
z domácich ale aj zahranièných prameòov. Tieto zdroje sa v po-
slednom období v ove¾a �ir�ej miere vyu�ívajú aj na rekreaèné
úèely ako zdroje na plnenie verejných bazénov. Dá sa poveda�,
�e výstavba areálov kúpalísk, komplexných centier, ale aj
Aquaparkov pozvo¾na narastá, èo mnohokrát priná�a problémy
s ich vyu�ívaním a následným likvidovaním.

�iroká problematika a rad súvisiacich problémov prilákal do
Bardejovských kúpe¾ov desiatky na slovo vzatých odborníkov,
aby si vymenili svoje praktické a teoretické skúsenosti. V dòoch
19.-20.4.2005 sa tu konala IX. konferencia s medzinárodnou
úèas�ou �Balneotechnické dni ´05�. Na konferencii sa zúèastnilo
cca 100 náv�tevníkov zo Slovenska, Èiech a Po¾ska, kde odznelo
22 predná�ok. Cie¾om  konferencie bolo oboznámi� �ir�iu odbornú

verejnos� s novými poznatkami a skúsenos�ami pri aplikácii
minerálnych a termálnych vôd na hore uvedené aktivity. Boli
prezentované predná�ky z oblasti legislatívy kúpe¾níctva a �rie-
delníctva, úpravy a hygienického zabezpeèenia bazénových vôd,
hydrauliky prúdenia vody v bazéne a i. Úèastníci sa podrobne
oboznámili s lokalitou Bardejovských kúpe¾ov, ich hydrogeo-
lógiou, zdrojmi, procedúrami a komplexom kúpe¾ov nie len na
teoretickej ale aj na praktickej báze. K prednesenej problematike
bola rozvinutá �iroká diskusia.

Záverom bolo kon�tatované, �e priebeh konferencie sa niesol
v pracovnom vedecko-odbornom ovzdu�í a �e priniesol oèa-
kávaný prínos pre úèastníkov stretnutia. Organizovanie konfe-
rencie sa v dvojroèných intervaloch pravidelne strieda Slovensko
s Èeskou republikou. Na zasadnutí sa predbe�ne dohodlo, �e
nasledujúca konferencia sa bude kona� vo Franti�kových Lázòach
v roku 2007. Chceme touto cestou poïakova� Bardejovským
kúpe¾om, a.s. za pomoc pri organizovaní tohto podujatia a milé
prijatie úèastníkov konferencie na pôde kúpe¾ov.

doc. Ing. Jarmila Bo�íková, PhD.,
prof. Ing. Jozef Kri�, PhD.,

                                          Katedra zdravotného in�inierstva,
Stavebná fakulta STU, Bratislava

Zaznamenali sme; Oznamy
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Zo �ivota organizácií

Zasadanie Zhroma�denia predstavite¾ov zamestná-
vate¾ov vo vodnom hospodárstve na Slovensku sa konalo
dòa 8. apríla 2005 v  Do�ko¾ovacom stredisku SVP, �. p.,
Od�tepný závod Banská Bystrica na Ru�inej. Rokovania sa
zúèastnilo 13 zástupcov èlenských organizácií z 21 po-
zvaných, z hostí doc. Ing. Drtil CSc.. a predsedovia po-
radných zlo�iek zdru�enia. Zasadanie viedol predseda Vý-
konnej rady, Ing. Ján Munkáèi, ktorý predniesol správu
o èinnosti Zdru�enia za obdobie apríl 2004 a� marec 2005.
Zo správy vyberáme dôle�itej�ie pasá�e:

V úvode správy predseda Výkonnej rady uviedol, �e pri
hodnotení práce zdru�enia v �irokom spektre èinností nemo�no
nespomenú� fakt, �e na zaèiatku roku 2004 bola vytvorená
Asociácia vodárenských spoloèností, ktorých èlenovia boli
predtým èlenmi zdru�enia. Tým zostala �archa po stránke fi-
nanènej aj vecnej u pripravovaných aj rozpracovaných aktivít
na zdru�ení. Tieto skutoènosti pochopite¾ne ovplyvnili celú
èinnos� zdru�enia poèas roka, ale najmä v druhom polroku, kedy
vznikla kritická situácia z poh¾adu finanèného krytia úloh
akèného plánu a prevádzkových výdavkov.

Legislatívna èinnos�
V predchádzajúcich rokoch bola táto oblas� pova�ovaná za

prioritnú oblas� záujmu a potrieb zdru�enia.V procese prípravy
a schva¾ovania základných zákonov vo vodnom hospodárstve
boli návrhy zákonov predmetom pripomienkovania a vypraco-
vávania stanovísk pre ich tvorcov. Nezastupite¾nú úlohu v tom-
to procese zohralo Zdru�enie najmä pri prerokovávaní vodných
zákonov v celo�tátnej RHSD, kde zástupcovia zdru�enia svojimi
stanoviskami podporovali prijatie návrho a pre ich objektívnos�
a odbornos� boli akceptované aj AZZZ ako aj KOZ. Po
schválení vodných zákonov a vykonávacích predpisov k nim
bola preru�ená aktívna spolupráca zdru�enia s tvorcami
a gestormi zákonov. V tejto súvislosti treba poukáza� na to,
�e Zdru�enie má vo svojich stanovách za cie¾ obhajova�
a presadzova� záujmy a potreby èlenov. Ak sa majú tieto ciele
naplni�, treba h¾ada� formy spoloènej spolupráce s èlenskými
organizáciami a s tvorcami zákonov, ma� systematický preh¾ad
o pohybe a pripravovaných zmenách a tvorbe zákonných noriem
a presadzovanie aktívnej úèasti zdru�enia.

Návrh zákona o Slovenskej vodohospodárskej komore,
ktorým sa mala vytvori� profesná stavovská in�titúcia, prestal
by� aktuálny. Predov�etkým to bol zásah ministerstiev vo smere
obmedzenia komercionalizácie èinnosti profesných komôr a na-
koniec aj zastavené vytváranie ïal�ích komôr. Vo vodnom hos-
podárstve pristupuje k tomu aj otázka súèasného rozdelenia
vodohospodárskych organizácií do dvoch obèianskych zdru�ení.

Vzdelávacia èinnos�
Nosnou èinnos�ou Zdru�enia bola doteraz a aj naïalej

zostáva oblas� vzdelávania a publikaèná èinnos� a to nielen
pre vodohospodársku komunitu, ale aj pre �irokú verejnos�.

Aj po organizaèných zmenách, ktorými pre�lo Zdru�enie, zo-
stáva naïalej základnou úlohou poskytovanie aktuálnych infor-
mácií, výmena skúseností a propagovanie v�etkého, èo pôsobí
v prospech vodného hospodárstva. Jedným z prostriedkov, ako
uvádza� tieto potreby do  praxe, je aj èasopis Vodohospodársky
spravodajca.

V záujme zachovania periodika boli v roku 2004 pri re�pek-
tovaní danej situácie vykonané také úpravy, ktoré mali zna-
mena� podstatné zní�enie výdavkov pri zachovaní jeho úrovne.
Predov�etkým sa zní�ila periodicita èasopisu z mesaèníka na
dvojèísla, ale naopak roz�íril sa rozsah dvojèísiel zo �tan-
dardných 24 strán na 42 ½ strany. K �iaducemu zní�eniu nákladu
z 1 500 na pribli�ne 1 200 výtlaèkov nedo�lo.

Pokia¾ ide o ïal�ie aktivity zdru�enia v oblasti vzdelávania,
rok 2004 zaostal za predchádzajúcimi rokmi. Je to predov�etkým
otázka peòazí a keï�e táto èinnos� je finanène nároèná, situácia
si vynútila obmedzi� aktivity, z toho najmä ediènú èinnos�.

V oblasti vzdelávania sa uskutoènili viaceré podujatia:
1. Výstava HYDROTEC a EKOTECHNIKA a sprievodná akcia

výstavy konferencia HYDROCHÉMIA � INCHEBA Bra-
tislava

2. Konferencia Integrovaný mana�ment povodí a implemen-
tácia Rámcovej smernice EÚ o vode - Bratislava

3. 50 rokov  vá�skej kaskády - Pie��any
4. Kurz vodohospodárov I. a II. stupeò
5. VII. konferencia PITNÁ VODA � Trenèianske Teplice
6. Bienálna konferencia  Odpadové vody � Tatranské Zruby
7. 3. konferencia mladých vodohospodárov spojená so sú�a�ou

� Bratislava
8. X. celoslovenská konferencia k  Svetovému dòu vody -

Banská �tiavnica
a sprievodné  akcie v rámci SDV.

Publikaèná èinnos� bola obohatená o:
1. Obrázkovú publikáciu VODA v SR
2. Bulletin AKÚ VODU PIJEME
3. Zborníky z konferencie mladých vodohospodárov
4. Videofilm KLAUZÚRY

Zdru�enie prispelo znaènými finanènými prostriedkami na
vymenované aktivity, z toho najmä na publikaènú èinnos�.

Plnenie rozpoètu
Rozpoèet predchádzajúceho roka bol charakterizovaný

jednak obmedzenými finanènými mo�nos�ami v porovnaní
s potrebami, ale aj nerovnomerným rozlo�ením v roku.

Príjmy v roku 2004 dosiahli vý�ku 1 248 tis. Sk. �a�iskovou
polo�kou v tejto èasti boli dotácie M�P SR. Z po�adovaných
610 tis. Sk bolo uhradených 450 tis. Sk a to na spolufinancovanie
akcií k SDV 150 tis. Sk a na projekt Zhotovenie èasopisu VS 300
tis. Sk. Neskorá úhrada dotácie spôsobila nahromadenie záväzkov
a� do vý�ky 223 tis. Sk, ktoré boli uhradené zaèiatkom roku 2005.

Celková suma pou�itých prostriedkov bola 1 204 tis. Sk, ale

vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Zdru�enie zamestnávate¾ov
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reálna potreba vrátane záväzkov bola vyèíslená na  1 455 tis.
Sk. Na èasopis bolo pou�itých 586 tis. Sk.

Kolektívne vyjednávanie
Znaèné zmeny zákonných noriem v oblasti pracovnoprávnej

a v oblasti zamestnanosti boli realizované v kolektívnych  zmlu-
vách  predchádzajúceho roku. Tým sa dá zdôvodni� neve¾ký
pohyb v kolektívnom vyjednávaní roku 2005, v rámci ktorého
bola schválená kolektívna zmluva vy��ieho stupòa pre vodné
hospodárstvo na Slovensku na rok 2005. V nej boli vykonané
viaceré zmeny a doplnky, ktoré nemali zásadnej�í význam
z h¾adiska nárokov. V rámci zmien boli dané viaceré ustanovenia
do  súladu zo zákonmi po stránke formálnej aj obsahovej.

KZVS na rok 2005 je charakterizovaná:
l zvý�ením minimálnej mzdy zo 6 500 Sk na 6 800 Sk (indexný

rast 104,6)
l zvý�ením tarifných miezd (indexný rast 105,0)
l úpravou viacerých  ustanovení zmluvy a zosúladenie s pred-

chádzajúcimi zmenami zákonov a spresnenie po stránke
formálnej aj obsahovej

l zmenou úèinnosti vy��ej zmluvy na rok 2005 a to od 1.1.2005
do 31.12.2005
Schva¾ovanie KZVS na rok 2005 malo pokojný priebeh

a do�lo k obojstrannej dohode vo v�etkých oblastiach.
K vzájomnej dohode sa dospelo aj pri zvý�ení tarifných miezd,
hoci návrh odborárov bol vy��í,  sedempercentný.

Pod¾a vy��ej kolektívnej zmluvy na rok 2005 uzatvorilo pod-
nikové KZ pä� subjektov. Nako¾ko dva subjekty (SHMÚ
a VÚVH) nesplnili podmienky pre jej uplatnenie, sú naviazané
na odvetvovú kolektívnu dohodu vo verejnej slu�be.

Èlenská základòa
Poèas 1. polroka predchádzajúceho roka sa èlenská základòa

Zdru�enia ustálila na 21 riadnych  èlenoch. Je to rapídne  zní�enie
oproti stavu pred rokom 2004, kedy bolo zaregistrovaných 34
èlenov s poètom viac ako 15 000  zamestnancov. Z toho takmer
dve tretiny tvorili vodárenské spoloènosti.

Èlenskú základòu tvoria:

  Poèet          Predpokladaný poèet
organizácií          zamestnancov
                             na rok 2004

l �tátne podniky   8 4 589

l vodárenské spoloènosti   1    620

l ostatné priamo

riadené organizácie   2    728

l súkromné spoloènosti 1 0    146

s p o l u 2 1 6 083

Zvý�enie oproti predchádzajúcemu roku o troch èlenov
nie je faktické, i�lo len o subjekty, ktoré me�kali so znovu-
potvrdením èlenstva.

Diskusia
V diskusii boli prednesené nasledovné príspevky:

Ing. Hucko, CSc.
Doplnil AP 2005 o ïal�ie významné podujatia a to kon-

ferencie: 30 rokov prevádzky  VD L. Mara � Be�eòová, 30
rokov prevádzky VD Bukovec a 40 rokov VD Z. �írava.

V druhej èasti informoval o situácii v príprave a výrobe
èasopisu VS a potrebe vykonania opatrení � personálne
zmeny v redakcii a RR, aktualizácia adresára, vyexpedovanie
è. 1-2 a 3-4/05 VS, formálna a obsahová stránka VS

K rie�eniu otázok èasopisu sa pripojili:

Ing. Bursa
Navrhol pri ponechaní súèasného dodávania èasopisu

zadarmo, h¾ada� mo�nosti spoplatnenia èasti dodávky
Ing. Héthar�i, CSc.

Poukázal na mo�nos� predaja èasopisu cca 500 ks vo
väè�ích firmách napr. aj ako odbornú pomôcku podnikových
vodohospodárov.

Informoval o zriadení vodohospodárskeho múzea
v priestoroch VÚVH. Archív by slú�il pre v�etky VH
organizácie s mo�nos�ou pou�itia pre pedagogickú èinnos�.
Poukázal na príklad z Ma-ïarska.
Doc. Ing. Drtil, CSc.

Predseda AÈE SR, s poïakovaním za èlenov AÈE, sa
pochvalne vyjadril o úrovni èasopisu po stránke odbornej
aj dizajnu. Pre podporu èasopisu zo strany AÈE uviedol
niektoré formy � inzercia, objednávky dvojèísla, alebo
èlánkov. Rozhodnutie o konkrétnej forme bude známe po
VZ AÈE.
Ing. Munkáèi

Uzatvoril diskusiu okolo èasopisu s potrebou okam�ite
vyexpedova� vyrobené èísla 1-2 a 3-4/05 a rie�i� nedo-
konèené problémy èasopisu.

Informoval o tom, �e na 55. zasadaní VR bola na pozíciu
zodpovedná redaktorka èasopisu VS schválená Mgr. Tatiana
�imková.
Ing. Ku�niráková

Informovala o mo�nosti zriadení webovej stránky na
adrese www.svp.sk Uskutoèní sa to v priebehu mesiaca apríl
2005.
JUDr. Cvancinger

Doplnil mo�nosti darovania odvedenej dane z príjmu.
K návrhu zákona o SVHK uviedol, �e je priechodný na
schválenie.
RNDr. Majerèáková, CSc.

Informovala o stretnutí profesijných organizácií na
podnet Zdru�enia. Z 12 pozvaných organizácií, ktorých
premetom èinnosti je voda sa zúèastnilo 10. V spoloènom
vyhlásení bolo deklarované, �e v�etky organizácie sú ochot-
né participova� na spolupráci. Spoloèné vyhlásenie úèast-
níci obdr�ali, zápisnica bude zaslaná s protokolom.
Ing. Janovický

Navrhol, aby  v súvislosti s prípravou memoranda bola
zároveò pojatá aj príprava koncepcie VH. Aj v tejto otázke
by malo Zdru�enie hra� aktívnu úlohu.
Ing. Munkáèi

Poïakoval RNDr. Majerèákovej za dobrú my�lienku aj
samotnú organizáciu stretnutia profesijných organizácií.

V otázke stanov zdru�enia odporuèil, �e ak niekto po-
ci�uje potrebu zmeny, alebo doplnenia stanov zdru�enia,
mô�e predlo�i� návrh do 31.5.2005.

Predniesol zdôvodnený návrh na zvý�enie èlenských prí-
spevkov na 100/Sk/zam., najmenej 4 000 Sk za organizáciu
s úèinnos�ou od 01.01.2005.

Návrh bol jednomyse¾ne schválený.
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Záverom svojho vystúpenia poïakoval predseda Vý-
konnej rady v�etkým èlenom zdru�enia a ich poradných
zlo�iek za podporu a spoluprácu. Osobitne poïakoval M�P
SR za poskytnutie finanèných prostriedkov.

Doplòovacie vo¾by do orgánov Zdru�enia
Akt doplòovacích volieb vykonal predseda spoloènej

komisie Ing. Peter Gemeran. Kon�tatoval, �e z 21 pozvaných
riadnych èlenov je prítomných na zhroma�dení 13, èím je
splnená základná podmienka pre konanie volieb. Zhro-
ma�denie sa uznieslo, �e vo¾by sa budú kona� verejne.

V dôsledku zmeny v pozícii riadite¾a VÚVH odstúpil
z funkcie èlena a podpredsedu Výkonnej rady Ing. Brtko,
CSc. a na jeho miesto bol navrhnutý Ing. Július Héthar�i, CSc.

Predlo�ený návrh zhroma�denie jednomyse¾ne schválilo.

Uznesenie Zhroma�denia konaného dòa 8. apríla 2005

Zhroma�denie
I. schva¾uje
1. Správu o èinnosti zdru�enia za obdobie apríl 2004 a� marec

2005
2. Plnenie rozpoètu za rok 2004 a správu revíznej komisie.

Zároveò �iada doplni� analýzu výdavkov za rok 2004.
3. Akèný plán na rok 2005 s doplnením o námety z diskusie

z dne�ného rokovania.
4. Rozpoèet na rok 2005 s mo�nos�ou zreálnenia po schvá-

lení vý�ky èlenských príspevkov a po uzatvorení zmlúv
na poskytnutie finanèných prostriedkov z M�P SR
a z Environmentálneho fondu.

5. Kolektívnu zmluvu vy��ieho stupòa pre odvetvie vod-

ného hospodárstva na rok 2005 a postup vyjednávaèov
Zdru�enia pre kolektívne vyjednávanie.

6. Zvý�enie èlenských príspevkov na 100,- Sk/zamestnanca,
najmenej 4 000,- Sk/ èlenskú organizáciu. Úèinnos� je od
1.1.2005.

7. Odvolanie Ing. Brtka, CSc. z pozície èlena a podpredsedu
Výkonnej rady dòom 08.apríla 2005.

8. Ing. Júliusa Héthar�iho, CSc. za èlena Výkonnej  rady
s úèinnos�ou od 8. apríla 2005.

II. berie na vedomie
1. Doplòovacie vo¾by podpredsedu Výkonnej rady Ing.

Júliusa Héthar�iho, CSc., ktorého schválila Výkonná rada
na svojom mimoriadnom zasadaní dòa 8. apríla 2005.

2. Schválenie Mgr. Tatiany �imkovej do pozície zodpovedná
redaktorka èasopisu VODOHOSPODÁRSKY  SPRAVO-
DAJCA s úèinnos�ou od 8. apríla 2005.

III. poveruje
1. Predsedu Výkonnej rady rokova� s riadite¾om sekcie vôd

M�P SR vo veci memoranda o spolupráci v legislatívnej
oblasti a o príprave strategických dokumentov rozvoja
vodného hospodárstva.

2. Ing. Héthar�iho, CSc. rokova� s priemyselnými firmami
o odbere èasopisu VODOHOSPODÁRSKY  SPRAVO-
DAJCA za úplatu.

3. Predsedu legislatívnej komisie na zaregistrovanie Zdru�enia
v Notárskej komore ako prijímate¾a odvedenej dane z príjmu.

IV. ukladá
1. Tajomníkovi Zdru�enia vypracova� návrh zmien a do-

plnkov stanov Zdru�enia do 31. mája 2005.
Akèný plán na rok 2005 a rozpoèet na rok 2005 budú po

dopracovaní uverejnené v najbli��om èísle.

Konferencia s medzinárodnou úèas�ou

40 ROKOV PREVÁDZKY VODNEJ NÁDR�E ZEMPLÍNSKA �ÍRAVA
a

30 ROKOV PREVÁDZKY VODÁRENSKEJ NÁDR�E BUKOVEC

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepný závod Košice

Závod Povodie Laborca Michalovce
Závod Povodie Hornádu a Bodvy Ko�ice

Poboèka Slovenskej vodohospodárskej spoloènosti pri SVP, �.p. OZ Ko�ice

usporiadajú

pod zá�titou generálneho riadite¾a Slovenského vodohospodárskeho podniku, �.p.  Banská �tiavnica
Ing. Ale�a Mazáèa

v dòoch 6. � 7. októbra 2005 v Kamenci na Zemplínskej �írave
pri príle�itosti 40 rokov prevádzky vodnej nádr�e Zemplínska �írava

a 30 rokov prevádzky vodárenskej nádr�e Bukovec
konferenciu s medzinárodnou úèas�ou.

Konferencia si kladie za cie¾:
pripomenú� históriu, prípravu, projektovanie a výstavbuoboch vodných diel a informova� o skúsenostiach z ich prevádzky

Èasový program:  6.10.2005 odborný program, spoloèenský veèer 7.10.2005 exkurzie

Kontakt:
Ing. Stanislav Dobrotka, vedúci odboru rozvoja a ekológie SVP OZ Košice, tel. 055-6008179, e-mail: stanislav.dobrotka@svp.sk
Mária Jendreková, ref. OaR SVP OZ Ko�ice, Ïumbierska 14, 041 59 Ko�ice,tel. 055-6008117, e-mail: beba.jendrekova@svp.sk

Zo �ivota organizácií; Oznamy
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Voda v krajine

Prejavy starnutia priehrad a hrádzí
na Váhu

h. doc. Ing. Du�an Chlapík, CSc.,
SVP �.p., OZ Pie��any

Anotácia
Zo �irokého spektra bezpeènosti priehrad je problematika

starnutia priehrad jednou z najdôle�itej�ích pri zva�ovaní
príèin porúch a havárií. Preto si oprávnene zasluhuje mimo-
riadnu pozornos�. Proces starnutia je vlastne na�tartovaný
u� v úvodných �tádiách prípravy vodnej stavby (práce prie-
skumné a projekèné). Následne má na proces starnutia vplyv
vlastná realizácia stavby a v koneènom dôsledku samotná
prevádzka stavby. Kvalita týchto prác rozhodujúcou mierou
ovplyvòuje starnutie vodohospodárskej stavby, a tým samo-
zrejme aj jej bezpeènos�. Vzh¾adom na skutoènos�, �e po-
ruchy majú väè�inou progresívny charakter, skorá lokali-
zácia, následná diagnostika, analýza a realizácia opatrení pre-
dl�ujú �ivotnos� stavby. Z týchto aspektov má významné
miesto v procese starnutia technicko-bezpeènostný doh¾ad.

V predkladanom príspevku uvádzam niektoré význam-
nej�ie prejavy starnutia vodohospodárskych stavieb na
Váhu v správe SVP �.p., Od�tepného závodu Pie��any.

Úvod
V povodí Váhu je 11 vodných diel  I. kategórie a 21 vod-

ných diel II. kategórie z h¾adiska technicko-bezpeènostného
doh¾adu (TBD). Preto popri kategorickom imperatíve pre
prevádzkovate¾a priehrad a nádr�í
- kontinuálne sledova� a vyhodnocova� výsledky meraní

a pozorovaní v priebehu prevádzky v rámci technicko-
bezpeènostného doh¾adu, participuje s ním neodkladne,

- povinnos� reagova� na ich správanie sa a prejavy sa-
motného procesu starnutia.
Zaèiatok budovania ve¾kých priehrad a nádr�í v povodí

Váhu spadá do tridsiatych rokov minulého storoèia.

Vá�ska kaskáda
Celá výstavba sústavy prebiehala v rokoch 1932-1963

a zaraïuje sa k najstar�ím vodohospodárskym dielam v sprá-
ve Povodia Váhu.  Je potrebné si uvedomi�, �e proces star-
nutia tu nezadr�ate¾ne prebieha.

Overovanie stavu a funkcie vodohospodárskych diel
a zariadení, následné odstraòovanie porúch ako dôsledku
starnutia prebieha najmä po roku 1966 formou plánovaných
komplexných revízií.

Najvá�nej�ími prejavmi starnutia sú poruchy na betó-
novom plá��ovom tesnení energetických prívodných kaná-
lov. Celková då�ka prívodných kanálov je 78,52 km, èomu
zodpovedá znaèná plocha tesnenia. Vplyvom úèinku vody
v kombinácii s klimatickými podmienkami a inými faktormi
charakteru mechanického (za�a�enie) a chemického (zvetrá-
vanie, erózia, zmena fyzikálnych vlastností, atï.) dochádza
k poruchám tesnenia, predov�etkým v oblasti rozkyvu pre-
vádzkových hladín. Táto oblas� je znaène poru�ená pozdå�-
nymi a prieènymi trhlinami. Znaènou poruchovos�ou sa
vyznaèujú i tesniace prvky dilataèných �kár medzi betó-
novými lamelami a schodiská do kanálov. Dôsledkom porúch
plá��ového tesnenia sú priesaky cez násypy hrádzí na

vzdu�nú stranu, resp. do podlo�ia. Poznatky z posledných
revízií sústavy Krpe¾any � Suèany � Lipovec v roku 2000
a Hrièov � Mik�ová � Pova�ská Bystrica v roku 2002 a prí-
slu�né vzniknuté prevádzkové udalosti jednoznaène ukázali,
�e vzh¾adom na mno�stvo bodových i plo�ných porúch be-
tónového tesnenia kanálov je skutoèný poèet priesakov
podstatne väè�í. To, �e väè�ina priesakov zostáva nevidi-
te¾ných, je dané kon�trukèným rie�ením hrádzí (stabilizaèná
èas� budovaná z priepustných materiálov), geologickou
stavbou podlo�ia kanálov (kvartér) a spôsobom zalo�enia
kanálov (znaèné úseky v násypoch z priepustných materiá-
lov). Priesakové vody sa jednoducho infiltrujú a rozpty¾ujú
do podlo�ia a sú oddrénované do pôvodného koryta Váhu.
Lokalizáciu týchto priesakov neumo�òuje ani vybudovaný
súèasný systém TBD.  Systém pozostáva z pozorovacích
sond a kontrolných vý�kových bodov. I keï je celkový po-
èet funkèných pozorovacích sond pomerne znaèný (900 sond),
sú v�ak situované do profilov vzdialených od seba 250 a�
500 m. Z poznatkov získaných v rámci doh¾adu mô�eme
poveda�, �e len ve¾mi malý poèet sond signalizovalo zásad-
né zmeny vo filtraènom prúdení podzemnej vody, ktoré bolo
mo�né prisúdi� poruche tesnenia. V prípade, �e sa objaví
priesak z energetických kanálov na vzdu�nej strane, okam-
�ite sa prikraèuje k sanácii poruchy betónového tesnenia,
ktorá �tandardne spoèíva:
� v úprave prevádzkového re�imu �  zní�enie hladiny v ka-

náli pod úroveò oblasti s pravdepodobne najèastej�ím
výskytom porúch - na min. prevádzkovú hladinu,

� v lokalizácií pravdepodobnej poruchy tesnenia,
� v realizácii vlastnej opravy poruchy � �ramovanie, zá-

lievky, atï.
Z h¾adiska dosiahnutia maximálnej úèinnosti sanácie je

najrozhodujúcej�ou etapa správnej  lokalizácie poruchy. Nie
v�dy sa dosiahne �iadaný efekt. Konkrétne priesak cez pra-
vostrannú hrádzu v km 7,45 prívodného kanála Suèany obja-
vený v roku 1995 �pre�il� u� tri pokusy o sanáciu: r. 1995 � tam-
poná� kontaktu tesnenia a násypov hrádze, r. 1996 � polo-
�enie  tesniacej fólie v rozkyve prevádzkových hladín o
ploche 250x5 m, r. 2000 � opravy lokalizovaných porúch be-
tónového tesnenia poèas revízie. Zo skúseností taktie� vie-
me, �e i lokalizácia a sanácia porúch v najbli��ej zóne k profilu
priesaku nie v�dy zaruèuje úspe�nos� sanácie, resp. elimi-
náciu priesakov. Ako príklad uvádzame plo�ný priesak (s
vyplavovaním jemnozrnného materiálu) cez ¾avostrannú
hrádzu v km 15,6-16,0 prívodného kanála Nové Mesto nad
Váhom v r. 1999. A� sanácia poruchy schodiska cca 1-1,5 m
pod min. prev. hladinou v km 15,25, tj. 350 m nad priesakom,
vykonaná poèas druhého pokusu, bola úspe�ná.  V prípa-
doch, keï sa pravdepodobná porucha nachádza hlb�ie pod
min. prev. hladinou, vyu�ívajú sa na lokalizáciu a sanáciu
potápaèi (PK Trenèín � 1999, PK Pova�ská Bystrica � 2001,
PK Madunice, PK Lipovec � 2004 a PK Ilava - 2004). Ako
provizórne a  doèasné rie�enie sa èasto vyu�íva �kvárovanie
pri¾ahlého úseku kanála.
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Najrozsiahlej�ie sanácie porúch betónového tesnenia
prívodných kanálov  sa vykonávajú poèas revízie. Za po-
sledné desa�roèie boli vykonané revízie kaskády Dolné Koè-
kovce-Ladce-Ilava-Dubnica-Trenèín v roku 1992, Krpe¾any-
Suèany-Lipovec v roku 2000 (celkové náklady 20 mil. Sk)
a Hrièov-Mik�ová-Pova�ská Bystrica v roku 2002 (celkové
náklady 40 mil. Sk.).

Pre názornos� uvádzame rozsah sanaèných prác vyko-
naných poèas poslednej menovanej revízie a pou�ité mate-
riály:
- na PK bolo zabudované 752 m3 betónu,
- na PK bolo vyèistených a následne sanovaných celkom

44 tis. m dilatácií a 125 tis. m prieènych a pozdå�nych
prasklín,

- pou�ité sanaèné hmoty:
l Sikkaton ISOL - maltová zmes na ochranu a zlep�enie

izolaèných schopností betónu � kry�talická izolácia,
l SAN-BM - adhézny mostík na zlep�enie prídru�nosti sta-

rého a nového betónu,
l SAN-BE2 � reprofilaèná polykretová malta
l Pru�né PUR �ivice Bevedan - Bevedol WFA a Bevesal W

� Bevecat Y
l Gumoasfalt SA-27 (15 t)
l Renolak (1,44 t)
l Reflexol (1,1 t)

K ïal�ím prejavom starnutia patria poruchy betónových
kon�trukcií priehrad a hydrouzlov. Sem mô�eme zaradi�:
- Poruchy návodných l íc  betónových kon�trukcií  �

kombinácia vplyvu úèinku vody, klimatických podmienok
a kvality betónu � paradoxne star�ie diela majú menej
porúch. Poruchy betónov na kontakte so zemnými èas�a-
mi priehrad � kombinácia vplyvu prúdenia priesakovej
vody a kvalita betónu. Napr. zdru�ený objekt vodnej stav-
by Be�eòová � priesaky do objektu objavené v roku 2000,
sanácia 2001 � jednoradová injekèná clona.

- Poruchy dilatácií a poruchy betónov v oblasti pracov-
ných �kár. Napr. vtokové krídlo VE Kostolná (sanácia
2001) a VE Krá¾ová (sanácia 2002) - priesaky do VE  -
injektá� z návodnej strany pru�nými PUR �ivicami Be-
vedan � Bevedol.
Ve¾mi záva�ným prejavom starnutia z poh¾adu ïal�ej pre-

vádzkyschopnosti je pokraèujúci proces sedimentácie  pla-
venín a splavenín v nádr�iach. Alarmujúca situácia je v prí-
pade nádr�í Krpe¾any a Hrièov. Pod¾a posledných zameraní
je v nádr�i Krpe¾any 5,1 mil. m3 sedimentov, èo predstavuje
cca 61% z pôvodného celkového objemu nádr�e a v nádr�i
Hrièov je cca 2,2 mil. m3 sedimentov (25% z pôvodného
celkového objemu nádr�e).

K ïal�ím pozorovaným prejavom starnutia vodných sta-
vieb e�te zaraïujeme:
- Koróziu oce¾ových kon�trukcií  - znaèné finanèné pro-

striedky sa vynakladajú na protikoróznu ochranu, predo-
v�etkým hradiacich kon�trukcií.

- Starnutie elektrotechnického zariadenia � èiastkové opra-
vy sa vykonávajú v rámci pravidelných revízií. V niekto-
rých prípadoch bola u� nutná kompletná rekon�trukcia �
prípad hate Drahovce, realizácia v rokoch 2001-2003.

- Poruchy opevnení odpadových kanálov od VE.
Èoraz aktuálnej�ou sa ukazuje problematika starnutia

hradiacich kon�trukcií. Je potrebné venova� v rámci TBD
zvý�enú pozornos� nielen vizuálnemu sledovaniu, ale na-
vrhnú� reprezentatívne diagnostické metódy, ktorými bude
vykonávané pravidelné posudzovanie ich skutkového stavu
(2002 � v.d. Krpe¾any).

Priehrady malých vodných nádr�í
Proces starnutia u týchto priehrad je v zásade ovplyv-

nený nedostatkami projekèných a realizaèných prác. Ne-
malou mierou u priehrad spravovaných bývalou �MS pri-
spela i neadekvátna starostlivos� poèas prevádzky.

K nedostatkom projekèných prác mô�eme priradi� :
- nere�pektovanie in�iniersko-geologického prieskumu pri

návrhu priehrady - zabudovanie nevhodných materiálov
do telesa homogénnych priehrad,

- absenciu tesniacich prvkov � v prípade zalo�enia telesa
priehrady na priepustných podlo�iach,

- absenciu, resp. nesprávne navrhnuté aktívne odvodòo-
vacie prvky, atï.
K nedostatkom realizaèných prác je mo�né zaradi� ne-

kvalitné spracovanie a zabudovanie betónových zmesí do
funkèných objektov a nekvalitné zhutòovanie telesa sypa-
ných priehrad, atï. Prejavmi starnutia u týchto priehrad sú:
priesaky podlo�ím, a tým spôsobované tlakové namáhania
pokryvných vrstiev podhrádzia � prípad priehrad Ve¾ké
Vozokany, Èerenec, Trenèianske Teplice, atï.
� priesaky telesom � vysoká úroveò hladiny priesakovej

vody, a� vystúpenie depresnej krivky na vzdu�nej strane
priehrady � nutnos� realizácie stabilizaèných prísypov
� prípad priehrady Èerenec, Svinná, Chtelnica.

� priesaky na kontakte betónového funkèného objektu a
zemnej èasti priehrady � spôsobené kombináciou pre-
màzania betónov s následným poru�ením súdr�ných zemín
na kontakte a nekvalitným zabudovaním súdr�ného ma-
teriálu � prípad bezpeènostného priepadu priehrad Chtel-
nica, Báb, ZFO Suchá nad Parnou, atï.,

� priesaky cez poru�ené betónové kon�trukcie � spôsobené:
l nekvalitným spracovaním a zabudovaním betónových

zmesí a iných tesniacich prvkov (dilatácie) � ZFO Bre-
zany, FO Horné Ore�any, atï.,

l nerovnomerným sadaním monoblokov ZFO � vznik trhlín
v kon�trukcii � ZFO Suchá nad Parnou (v minulosti
spojený s vyplavovaním jemnozrnného materiálu na
kontakte)

- poruchy návodného opevnenia vplyvom vlnovej abrázie
� takmer u ka�dej priehrady.
I keï MVN v správe SVP, �.p., OZ Pie��any majú z po-

h¾adu vodného hospodárstva SR takmer �zanedbate¾ný�
význam, s celkovým disponibilným akumulaèným objemom
cca 34,8 mil. m3 sú významným regionálnym a krajinotvor-
ným prvkom. Vzh¾adom na situovanie niektorých MVN
v tesnej blízkosti obce majú i èiastoène protipovodòový vý-
znam. Z toho dôvodu si tieto MVN naïalej zaslú�ia rovnakú
pozornos� ako významné vodohospodárske stavby.

Záver
Preto�e poru�ovanie priehrad v závislosti na èase prispie-

va k zhor�ovaniu technického stavu, a predov�etkým k zní-
�eniu bezpeènosti, je nevyhnutné dôsledne vykonáva� mo-
nitoring v�etkých rozhodujúcich javov a skutoèností nega-
tívne ovplyvòujúcich  uvedené aspekty. Ve¾mi dôle�ité je
sledovanie javov súvisiacich s vnútornou stabilitou, ktoré
sa odohrávajú vo vnútri trojfázovej sústavy, èasto bez vidi-
te¾ných vonkaj�ích príznakov, hlavne v poèiatoèných fá-
zach. Nebezpeèenstvo porúch vnútornej stability spoèíva
v nenápadnosti prejavov (vyná�anie jemných èastíc mô�e
zosta� utajené i poèas dlh�ieho obdobia) a vo svojvo¾nosti
�írenia. Nepríjemnou okolnos�ou je, �e rozvoj poruchy je
progresívny � porucha sa prená�a z jedného profilu do
druhého, prièom nenastáva redistr ibúcia namáhania.
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Zároveò je nutné dôsledne realizova� preventívne
opatrenia,  predov�etkým v oblast i  technologického
vybavenia vodných stavieb (opravy, revízie, diagnostika),
ale i vykonáva� èastej�ie prehliadky trvalo zatopených
objektov vodných stavieb. Samozrejme, je nutné operatívne
vykonáva� sanácie objavených porúch.

Zo �irokého spektra bezpeènosti priehrad je problematika
starnutia jednou z najdôle�itej�ích pri zva�ovaní porúch
a havárií .  Je to jav spôsobujúci postupnú degradáciu
a zhor�ovanie pôvodných projektovaných parametrov.
Preto si oprávnene zasluhuje mimoriadnu pozornos�.
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Matematické modelovanie v oblasti vodného hospodár-
stva zaznamenalo v posledných desa�roèiach celosvetovo
významný vývoj, ktorý sa prejavil aj v na�ich podmien-
kach. Spoèiatku sa týmto technikám venovali väè�inou
�pièkoví odborníci na �pecializovaných vedecko-vý-
skumných pracoviskách. Postupom èasu sa osvedèené
a praxou overené modely stali predmetom komerènej
èinnosti a zaèali sa pou�íva� v in�inierskych konzultaè-
ných a projekèných kanceláriách. Vyvinutý je u� celý
rad matematických (numerických) modelov, pomocou
ktorých mo�no rie�i� najrozmanitej�ie úlohy vo vodnom
hospodárstve. Najtypickej�ie sú modely hydrologické,
hydraulické, ako aj modely funkcie vodohospodárskych
objektov (vodných nádr�í, èerpacích staníc, rozde¾o-
vacích objektov...). Výhody numerických simulácií,
pomocou matematických modelov vo vodnom hospodár-
stve sú nesporné a medzinárodne im bolo venovaných
mno�stvo publikácií. Zjednodu�ene mo�no poveda�, �e
matematické modely umo�òujú, okrem úloh spojených
s plánovacími koncepciami a dimenzovaním objektov,
numerickú simuláciu pôsobenia (prevádzky) objektov,
ktoré sú predmetom záujmu a ktorými mô�u by� napr.
povodia, rieène úseky, nádr�e, vodohospodárske zaria-
denia... To znamená, �e modely umo�òujú hodnoti�
z urèitého h¾adiska záujmu, správanie sa objektu,
prípadne jeho vplyv na okolie. Pri dlhodobej numerickej
simulácii mo�no potom �tatisticky hodnoti� úèinky
(pozitívne i negatívne) daného objektu.

Koncom minulého roka sa na stránke internetu
http://www.epa.gov/ednnrmrl/swmm/index.htm objavila naj-
nov�ia verzia známeho amerického modelu SWMM, ktorý
bol pôvodne urèený predov�etkým na matematické mode-
lovanie da�ïového odtoku v stokových sie�ach. Dá sa pred-
poklada�, �e roz�írená verzia tohto modelu zaujme aj na�ich
vodohospodárov a nájde svoje uplatnenie v ich èinnostiach.
Jej prednos�ou je, �e je zadarmo a je ve¾mi ¾ahko prístupná, spo-
lu s ve¾mi detailným pou�ívate¾ským manuálom (245 strán).

SWMM � Storm Water Management Model � Model ria-
denia odtoku z da�ïa je dynamický zrá�kovo-odtokový si-
mulaèný model pre jednotlivé da�ïové epizódy, alebo pre
dlhodobú (priebe�nú) simuláciu kvantity a kvality odtoku,
predov�etkým z urbanizovaných území. Odtokový kom-
ponent SWMM vytvára odtok z povodia, spôsobený at-
mosférickými zrá�kami, a generuje prietok a zá�a� zne-
èistenia. Transformaèná èas� SWMM transportuje odtok
cez systém stôk, otvorených kanálov, záchytných a èistia-
cich zariadení, èerpadiel a regulátorov odtoku. SWMM sle-
duje kvantitu a kvalitu odtoku, vytvoreného na jednotlivých
podpovodiach, a vytvára èasové rady prietokov, håbok, ako
aj kvality vody v ka�dej stoke alebo kanáli.

Programový súbor SWMM pre pou�itie
vo vodnom hospodárstve

Ing. Jozef Turèan, CSc.

Prvá verzia SWMM vznikla v roku 1971 a odvtedy pre�iel
model viacerými významnými vylep�eniami. Tento vývoj
pokraèuje tak, aby mohol by� model po�ívaný kdeko¾vek
pre úèely plánovania, analýzy a návrhov, vz�ahujúcich sa
k odtoku da�ïových vôd, jednotných a delených stoko-
vých sústav a ïal�ích odvodòovacích systémov v urbani-
zovaných územiach, ale aj k mnohým aplikáciám v pri-
rodzených povodiach. Súèasná Verzia 5 je úplným prepra-
covaním predchádzajúceho vydania. Prevádzkou v systéme
Windows poskytuje SWMM 5 integrované prostredie pre
editovanie vstupných údajov záujmového povodia, pre
vykonávanie hydrologických a hydraulických simulácií, ako
aj výpoètov kvality vody a pre prezentovanie výsledkov
v rôznych formátoch. Tieto predstavujú farebne kódované
mapy odvodòovaných území a stokových sústav, grafy
a tabu¾ky èasových radov údajov, grafy profilov a �tatis-
tickú frekvenènú analýzu.

Posledné prepracovanie SWMM vykonalo Oddelenie zá-
sobovania vodou a vodných zdrojov Národného výskum-
ného laboratória mana�mentu rizík Agentúry ochrany
�ivotného prostredia USA (U.S. Environmental Protection
Agency � EPA) v spolupráci s CDM Inc. � globálna kon-
zultaèná, in�inierska, kon�trukèná a prevádzková fir-
ma.

Vlastnosti programového súboru SWMM
SWMM obsahuje výpoèet rôznych hydrologických pro-

cesov, ktoré produkujú odtok z urbanizovaných území. Tieto
obsahujú:
l Èasovo premenné da�de
l Výpar zo stojatých povrchových vôd
l Akumuláciu a topenie snehu
l Intercepciu da�ïa zo zadr�ania v depresiách
l Infiltráciu da�ïa do nenasýtených pôdnych vrstiev
l Presakovanie infiltrovanej vody do vrstiev podzemnej

vody
l Prietok vody medzi podzemnými vodami a odvodòovacím

systémom
l Transformáciu povrchového odtoku pomocou nelineár-

nej nádr�e
Priestorová variabilita v�etkých týchto procesov sa do-

siahne rozdelením záujmovej plochy do súboru men�ích ho-
mogénnych podpovodí, ktoré  pozostávajú z èastí prie-
pustných a nepriepustných plôch. Povrchový odtok mô�e
postupova� medzi èiastkovými plochami, podpovodiami,
alebo medzi vstupnými bodmi odvodòovacieho systému.

SWMM obsahuje aj flexibilný súbor mo�ností hydrau-
lického modelovania, ktorý sa pou�íva na transformáciu
odtoku a vonkaj�ích prítokov do odvodòovacieho systému
sietí stôk, kanálov, záchytných a èistiacich jednotiek
a rozde¾ovacích objektov. Tieto obsahujú mo�nosti pre:
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N

Veda, technika, technológia; Oznamy

l Spracovanie odvodòovacích sietí neobmedzeného roz-
sahu

l Pou�itie �irokého rozsahu normovaných uzavretých
a otvorených tvarov zberaèov ako aj prirodzených korýt

l Modelovanie �peciálnych prvkov, ako sú záchytné
a èistiace jednotky, rozde¾ovacie objekty, èerpacie sta-
nice, hate a vyústenia

l Aplikovanie vonkaj�ích prítokov a vstupov kvality vody
z povrchového odtoku, prítoku z podzemných vôd,
prítoku z infiltrovaných da�ïových vôd, odtoku spla�-
kových vôd a vonkaj�ích prítokov definovaných po-
u�ívate¾om

l Pou�ívanie výpoètu transformácie odtoku pomocou me-
tódy kinematickej vlny alebo úplným hydrodynamickým
výpoètom

l Modelovanie rôznych podmienok odtoku, ako napr. spät-
né vzdutie, pre�a�enie prietoèného profilu, spätné prú-
denie a povrchové zadr�anie

l Aplikovanie riadenia odtoku pod¾a zadania pou�ívate¾a
pre simuláciu prevádzky èerpadiel, otvárania vyústení
a vý�ky priepadov hatí.
Spolu s modelovaním tvorby a priebehu odtoku umo�òuje

SWMM výpoèet za�a�enia odtoku zneèistením, produ-
kovaného týmto odtokom. Modelované mô�u by� nasle-
dujúce procesy, pre ¾ubovo¾ný poèet zlo�iek zneèistenia,
stanovený pou�ívate¾om:
l Akumulácia zneèistenia na rôzne vyu�ívaných plochách

poèas bezda�ïových období
l Splachovanie zneèistenia zo �pecificky vyu�ívaných

plôch poèas da�ïa
l Priamy príspevok zneèistenia z usadenín
l Zní�enie nárastu zneèistenia v bezda�ïovom období

spôsobené èistením ulíc
l Zní�enie splachovania zá�a�e zneèistenia spôsobené

optimalizáciou riadenia prevádzky zariadenia
l Vstup odtoku spla�kových vôd a pou�ívate¾om �peci-

fikovaného vonkaj�ieho prítoku zneèistenia v ¾ubovo¾-
nom bode odvodòovacej sústavy

l Transformácia odtoku zlo�iek zneèistenia pri prietoku
odvodòovacou sústavou

l Zní�enie koncentrácie zlo�iek zneèistenia èistením vody
v jednotkách zadr�ania alebo pomocou prirodzených pro-
cesov v stokách a otvorených kanáloch

Mo�nosti aplikácie SWMM
Od svojho uvedenia bol SWMM pou�itý v tisíckach �tú-

dií, týkajúcich sa stokových sietí a analýz da�ïov na celom
svete. Typické aplikácie zahàòajú:
l Návrh a dimenzovanie odvodòovacích sústav pre ria-

denie odtoku z prívalových da�ïov
l Dimenzovanie retenèných zariadení a ich príslu�enstva

pre riadenie odtoku z prívalových da�ïov a pre ochranu
kvality vody

l Mapovanie zátopových území rieènych sústav
l Návrh stratégií riadenia na minimalizovanie negatívnych

úèinkov od¾ahèovania z jednotných stokových sústav
l Vyhodnotenie vplyvu únikov zo spla�kovej kanalizácie

na infiltráciu a prítok zneèistenia do podzemných vôd
l Vytváranie nebodových zdrojov zneèistenia pre �túdie

optimálneho rozdelenia zá�a�e zneèistením

l Vyhodnotenie efektívnosti riadenia prevádzky zariadenia
pre zní�enie zá�a�e zneèistenia poèas da�ïov

Náv�teva webovej stránky umo�ní záujemcom získa� po-
trebné informácie o mo�nostiach konzultácie a odbornej
podpory pou�ívate¾om. Pritom sa mo�no presvedèi� o ve¾mi
�irokých mo�nostiach aplikácie tohto súboru programov.

Záverom sa �iada dôle�ité upozornenie:
1. Matematické modely sú ve¾mi úèinným nástrojom v roz-

manitých in�inierskych èinnostiach.
2. Najvýhodnej�ie je pou�íva� modely, s vlastnos�ami

ktorých sme èo najdetailnej�ie oboznámení.
3. Matematické modely umo�òujú �iroký rozsah experimen-

tovania a variantných výpoètov, ktorých by sa pou�í-
vate¾ nemal obáva� a vzdáva�.

4. Pri formálne správnej príprave vstupov je model schopný
produkova� ako výstup výsledky numerickej simulácie.

5. Nie ka�dý výstup z modelu je pou�ite¾ný, aj keï výpoèet
prebehol na základe formálne správneho vstupu. Pou�í-
vate¾ má vedie� posúdi� a rozlí�i� túto skutoènos�.

Na základe vy��ie uvedeného by bolo u�itoèné, keby
postupne narástol poèet pou�ívate¾ov súboru SWMM.
Potom by bolo vhodné usporiada� �koliace kurzy matema-
tického modelovania v�eobecne, zvlá�� v�ak pre SWMM,
ako aj výmenu skúseností pomocou permanentného diskus-
ného fóra.

Slovenský národný komitét IWA v spolupráci s Hydro-
technológiou Bratislava s.r.o. pripravuje i v roku 2005 odborno-
študijnú cestu na významné, resp. zrekonštruované vodo-
hospodárske diela v Èeskej republike.

Termín konania: 28.6. - 30.6.2005
Miesto konania: Moravsko-sliezsky kraj
Program odborno-študijnej cesty:

1. deò: 28.6.2005
700 hod odchod z Bratislavy (parkovisko pred Istropolisom)
1030 hod odchod zo �iliny (úèastníkom upresníme miesto

stretnutia)
1300 hod návšteva ÚV Podhradie u Vítkova, ubytovanie

v Ostrave

2. deò: 29.6.2005
1000 hod náv�teva ÈOV Frýdek-Místek
1300 hod návšteva ÚV Vyšní Lhota

3 deò : 30.6.2005
1000 hod náv�teva ÈOV Karviná, odchod do Bratislavy cez

�ilinu

Bli��ie informácie na adrese:
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

Ing. Jana Buchlovièová (hospodár SNK IWA)
Èajakova 14, 811 05 Bratislava 1

tel. 02/572 014 28,
fax. 02/572 014 27,

e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk

 Odborno-�tudijná cesta
do Èeskej republiky
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Postrehy zo zahranièia

Pokia¾ nenav�tívite Svetovú výstavu v Japonskom
Aichi, postupne sa o nej dozviete z rôznych èlánkov
a relácii. To sú vonkaj�ie poh¾ady na pavilóny a udalosti
odohrávajúce sa na výstavisku. Èo si be�ný náv�tevník
nemusí vôbec uvedomi�, alebo to nemá ako pozna�, sú
technické a ekologické problémy, ktoré bolo potrebné
vyrie�i�, aby náv�tevník nemal problémy s WC, pitnou
vodou, ovzdu�ím, komunikáciami, da�ïovými vodami.
Naviac, kým sa organizátorom EXPO 2005 podarilo
predstavi� miliónom náv�tevníkov koneènú verziu vý-
staviska, museli rie�i� celý rad problémov vyplývajúcich
z postojov domácich obyvate¾ov. O tom sa ve¾a nehovorí,
ale pre nás vodohospodárov sú to zaujímavé problémy.

Areál výstaviska je situovaný na úpätie kopcov, ktoré sa
nachádzajú nad tromi mestami: Nagoya, Seto a Toyota. Pôvodne
to bola, a zrejme po skonèení EXPO 2005 aj bude, rekreaèná
oblas� pre tieto mestá. Je tu mno�stvo men�ích vodných plôch �
rybníkov, ktoré sú napájané z dvoch pekne prírodne upravených
potokov. Nemusíme ma� ale komplexy: mimo areálu výstaviska
a jeho blízkeho okolia boli potoky v hor�om stave ne� je to be�né
u nás.

Preto, aby nedo�lo k devastácii pôvodných
vodných plôch a porastu, k¾úèovú komu-
nikáciu v då�ke 2,6 km v tvare nepravidelnej
sluèky zdvihli organizátori nad terén. Pre
nesúhlas obyvate¾ov a ochranárov s výstav-
bou spojovacej komunikácie medzi dvoma
výstavnými plochami cca 5 km cez les, bolo
potrebné vybudova� lanovku. Aj tá v�ak mala
svoje obmedzenie. Pre zachovanie súkromia
okrajovej èasti mesta Seto, kadia¾ vedie trasa
lanovky, sa na dve minúty stanú okná kabínky
neprieh¾adnými. Ako je to urobené, �e sa
v okamihu zahmlia a v okamihu zase zprie-
h¾adnia, ostalo pre mòa záhadou.

Èo ma hneï na zaèiatku zaujalo, boli umelé
da�ïové nádr�e mimo výstaviska, ale aj
v jeho vnútri, do ktorých sa zachytáva da�ïo-
vá voda predov�etkým z ve¾kých parkova-
cích plôch. Èiastoène sa biologicky vyèistia
rastlinami, ktoré rastú na dne, svahy nádr�iek
sú utesnené fóliami a po naplnení na urèenú
vý�ku voda prepadne do blízkeho potoka. Predpokladám, �e èas�
nádr�iek má len doèasný charakter a po skonèení výstavy budú
zru�ené.

Prepá�ky a nádr�ky, ktoré sú vybudované vo vnútri výsta-
viska, sú z kameòa a v kombinácii s vegetaènými tvárnicami sú
ve¾mi podobne rie�ené ako u nás.

Nároèným vodohospodárskym � sanitárnym problémom je
samozrejme odkanalizovanie a èistenie odpadových vôd na vý-
stavisku, kde denná �pièka náv�tevníkov mô�e dosiahnu� a� 300
tisíc. Pri vstupoch na výstavisko boli nain�talované mobilné WC,
v ktorých prebiehal recyklaèný proces. To isté platilo o centrálnej
recyklaènej èistièke odpadových vôd, ktorá bola nain�talovaná
v priestore výstaviska.

Doprava na výstavisku bola vyslovene revoluène � progresívna.
Vozidlá sa pohybovali na vodík, ktorý sa vyrábal priamo na vý-
stavisku, a na elektrický prúd, ktorý sa zrejme len z urèitej èasti

Voda a ekológia na EXPO 2005
a èo bude ïalej

získaval tie� na výstavisku z obrovskej plochy elektrických slneè-
ných kolektorov.

So v�etkými zariadeniami, ktoré mali vysokú ekologickú úro-
veò, sa mohli �tudenti, ale aj dospelí oboznámi� v organizovaných
ekologických vychádzkach, kde ich sprevádzajúci odborníci
upozornili na v�etky zaujímavosti.

Jedným z mo�ných dopravných spojení medzi predmestím
Nagoye a výstaviskom boli elektromagneticky poháòané vlakové
súpravy s názvom LIMO, pravdepodobne skratka lineárneho
motora. Súpravy boli riadené automaticky � dia¾kovo a osoba,
ktorá sedela na mieste vodièa, mala poèas jazdy jedinú úlohu:
skontrolova� èi je v�etko v poriadku pred zavretím dvojitých
dvier. O to, aby bolo v�etko v poriadku, hlavne pri väè�om poète
náv�tevníkov, sa staral tím pracovníkov, ktorí riadili prístup a na-
stupovanie do LIMO.

Pre náv�tevníkov (a nie len vodohospodárov) samotného mesta
Nagoya je zaujímavá náv�teva plavebného kanála a hlavne his-
torickej plavebnej komory, ktorá sa nachádza blízko centra. Na-
goya je prístavné mesto s významným morským prístavom. Roz-
voz tovaru v minulosti do mesta sa zrejme realizoval po plavebnom
kanáli, ktorého význam v�ak zrejme v posledných rokoch upadol.

Väè�ou a modernou atrakciou je súèasné
letisko, ktoré bolo otvorené v tomto roku a na-
chádza sa na umelom ostrove. Je to asi opti-
málne rie�enie pri katastrofálnom nedostatku
�ivotnej plochy v Japonsku. Práve preto treba
nepochybne vzda� Japoncom hold, �e sú
schopní realizova� také nároèné podujatia na
plochu ako sú Svetové výstavy a navy�e s do-
dr�aním najprísnej�ích zásad ochrany �ivot-
ného prostredia.

Napodiv sa v japonských, ale aj národných
pavilónoch, stretávane s problematikou vody
vo v�eobecnosti.

Austrália vystavuje ve¾mi jednoduchý
model hydrologického cyklu, v ktorom síce
pr�í a voda teèie, ale neznalý náv�tevník ne-
musí pochopi�, o èo vlastne ide. Tad�idská
expozícia prezentuje model priehrady s map-
kou, kde sú uvedené vodné diela v tejto
republike.

V centrálnej èasti výstaviska premietajú
Japonci in�truktá�ny film o prírodných kata-

strofách, ktorého súèas�ou je aj vysvetlenie hydrologického cyklu.
V Japonsku, ale samozrejme nie len tam, je vá�nym problémom
zosuvný  pohyb zeminy  a skál pri intenzívnych da�ïoch. Bránia
sa tomu výstavbou betónových priehrad, ktoré v�ak zachytávajú
predov�etkým teèúcu zmes vody, bahna a kamenia. V týchto
priehradách sa voda prakticky neakumuluje.

Z poh¾adu rôznych vodných zariadení je zaujímavá ve¾mi pek-
ne parkovo upravená plocha, kde sú nain�talované rôzne vodné
stroje, ktoré do èinnosti privádza náv�tevník svojou silovou
aktivitou. Pokia¾ je dostaèujúca, odmenou mu je striekanie, prí-
padne prepadanie vody. Je to jednak zábava, ale na druhej strane
aj mo�nos� poznania èinnosti súèasných i historických vodných
strojov.

Významné miesto má voda v upravenej Japonskej záhrade. Sú
tu vytvorené jednak umelé vodopády a objekty, ktoré vyu�ívajú
estetiku samotného vodného prostredia. Záujem o túto èas� vý-

Nagoya - plavebný kanál
s plavebnou komorou
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staviska je znaèný. Umocòuje ho naviac aj ve¾mi originálne realizo-
vaný náuèný chodník, na ktorom náv�tevníka sprevádzajú hlasy
rôznych �ivoèíchov a príjemná hudba.

Hoci exponátov, ktoré majú nieèo spoloèné s vodou, je na EXPO
2005 poskromne, ako estetický prvok má voda na výstavnej plo-
che významné miesto.

Ak je vodných exponátov  na Svetovej výstave v Aichi menej,
o to viac ich urèite bude na �pecializovanej svetovej výstave v �pa-
nielskej Zaragoze v roku 2008. Táto Svetová výstava s hlavným
mottom � Voda a trvalo udr�ate¾ný rozvoj�, organizovaná v druhej
svetovej dekáde vody, má ambíciu pomôc� rie�i� vá�ne vodo-
hospodárske problémy spojené s vodou vo svete. EXPO 2008 sa
koná v dòoch 14. júna a� 14. septembra. Bez oh¾adu na to, èi sa
Slovenská republika na tomto podujatí zúèastní, mali by slovenskí

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. Alena Ondré�iková

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

vodohospodári uva�ova�, ako sa do výmeny informácii na tomto
svetovom fóre zapoji�.

O vode bude zrejme reè aj na ïal�ej, tentokrát V�eobecnej
svetovej výstave v �anghaji v roku 2010. Hoci so svojím mottom
� Lep�ie mesto � lep�í �ivot� by sa skôr mala skôr radi� k �pe-
cializovaným svetovým výstavám.

Zdá sa, �e pochybnosti o tom, èi tieto podujatia majú vôbec
význam, sa od roku 1851, kedy sa uskutoènila prvá Svetová
výstava v Londýne, definitívne vytratili. O usporiadanie  sveto-
vých výstav vedú krajiny, ktoré na to majú, tvrdý boj. Na koniec
EXPO nemusí by� vôbec stratové, skôr naopak. �ia¾, priority
Slovenska majú v súèasnej dobe iné smerovanie. Napriek tomu
by sme pred týmito vo svete uznávanými podujatiami nemali za-
tvára� oèi.

                                                   JL - SVHS

Od 17. decembra 2004 do 21. januára 2005 vy�li v oblasti
vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN 75 7600: 2005 Kvalita vody. Rádiologické ukazovatele.
V�eobecné ustanovenia

� jej vydaním sa ru�í:
STN 75 7600: 1988 Kvalita vody. Stanovenie rádionuklidov.
V�eobecné ustanovenia

STN 75 7611: 2005 Kvalita vody. Rádiologické ukazovatele.
Celková objemová aktivita alfa

� jej vydaním sa ru�í:
STN 75 7611: 1988 Kvalita vody. Stanovenie rádionuklidov.
Celková objemová aktivita alfa

STN 75 7612: 2005  Kvalita vody. Rádiologické ukazovatele.
Celková objemová aktivita beta

� jej vydaním sa ru�í:
STN 75 7612: 1988 Kvalita vody. Stanovenie rádionuklidov.
Celková objemová aktivita beta

STN 75 7614: 2005 Kvalita vody. Stanovenie uránu
� jej vydaním sa ru�í:

STN 75 7614: 1988 Kvalita vody. Stanovenie rádionuklidov.
Urán

STN EN 14407: 2005 (75 7839) Kvalita vody. Pokyny na iden-
tifikáciu, stanovenie a interpretáciu vzoriek bentických rozsie-
vok z teèúcich vôd

STN EN ISO 9562: 2005 (75 7532) Kvalita vody. Stanovenie
adsorbovate¾ných organicky viazaných halogénov (AOX)

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej
strany STN

� jej vydaním sa ru�í:
STN ISO 9562: 1994 (75 7531) Kvalita vody. Stanovenie adsor-
bovate¾ných organicky viazaných halogénov (AOX)
STN EN 1485: 1999 (75 7532) Kvalita vody. Stanovenie adsor-
bovate¾ných organicky viazaných halogénov (AOX)

STN EN ISO 11733: 2005 (75 7548) Kvalita vody. Hodnotenie
eliminácie a biodegradability organických látok vo vodnom pro-
stredí. Simulaèná skú�ka s aktivovaným kalom

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej
strany STN

� jej vydaním sa ru�í:
STN EN ISO 11733: 2000 (75 7548) Kvalita vody. Hodnotenie
eliminácie a biodegradabili ty organických látok vo vodnom
prostredí. Simulaèná skú�ka s aktivovaným kalom

STN EN ISO 8692: 2005 (75 7740)  Kval i ta  vody.  Skú�ka
inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými
riasami

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej
strany STN

� jej vydaním sa ru�í:
STN EN 28692: 2005 (75 7740) Kvalita vody. Skú�ka inhibície
rastu sladkovodných rias Scenedesmus subspicatus a Selenastrum
capricornutum

Od 21. januára 2005 do 30. marca 2005 vy�li v oblasti vod-
ného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN EN 12255-13: 2005 Èistiarne odpadových vôd. Èas� 13:
Chemické èistenie. Èistenie odpadových vôd zrá�aním/vloèko-
vaním (75 6410)

� jej vydaním sa ru�í:
   STN EN 12255-13: 2004 Èistiarne odpadových vôd. Èas� 13:

Chemické èistenie. Èistenie odpadových vôd zrá�aním/vloèko-
vaním (75 6410) z januára 2004

STN EN ISO 6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu.
Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465)

� jej vydaním sa ru�í:
   STN EN ISO 6878: 2004 Kvalita vody. Stanovenie fosforu.

Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465)
z novembra 2004

STN EN 14409-1: 2005 Potrubné systémy z plastov na renováciu
podzemných sietí na zásobovanie vodou. Èas� 1: V�eobecne (75
5407)

� norma vola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej
strany STN

STN EN 14614:  2005  Kvali ta  vody.  Návod na hodnotenie
hydromorfologických vlastností toku (75 7201)

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej
strany STN

STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Pou�itie hmotnostnej
spektrometrie s indukène viazanou plazmou (ICP-MS). Èas� 2:
Stanovenie 62 prvkov (75 7478)

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie bez titulnej strny STN

STN EN 14395-1: 2005 Vplyv organických materiálov na pitnú
vodu. Organoleptické hodnotenie vody v akumulaèných systé-
moch. Èas� 1: Skú�obná metóda (75 8703)

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej
strany STN

Postrehy zo zahranièia; Predpisy, normy
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Úvod
V rámci riešenia úlohy Národného referenèného labo-

ratória pre oblas� vôd na Slovensku (NRL) pri VÚVH sme
stanovovali rádiologické ukazovatele v pitnej vode. Priamo
z vodovodu sme  v 20-tich mestách Slovenska odobrali pitnú
vodu. V ka�dom meste sa realizovali tri odbery z rôznych
miest na jar a na jeseò poèas dvoch rokov.

Stanovenie rádologických  ukazovate¾ov
Metódy stanovenia rádioaktívneho zneèistenia vo

vodách je mo�né rozdeli� na:
a) stanovenie celkového obsahu rádionuklidov, charakteri-

zované stanovením celkovej objemovej aktivity alfa a
beta;

b) stanovenie jednotlivých rádionuklidov.
Celková objemová aktivita alfa � je skupinový uka-

zovate¾ mo�ného obsahu rádionuklidov s premenou alfa,
stanovený pod¾a STN 75 7611. Vyjadruje sa súètom
objemových aktivít rádioizotopov uránu 234U, 235U a 238U
v ich prírodnej zmesi, ktorý dáva rovnakú odozvu ako
meraná vzorka.

Celková objemová aktivita beta � je skupinový uka-
zovate¾ mo�ného obsahu rádionuklidov s premenou beta,
stanovený pod¾a STN 75 7612. Vyjadruje sa súèinom ob-
jemovej aktivity rádioizotopu 40K prírodného draslíka
a zastúpením jeho premeny beta s emisiou elektrónov (β-),
ktorý poskytuje rovnakú odozvu ako meraná vzorka.

Objemová aktivita 222Rn � je alfa �iariè s dobou polpre-
meny 3,82 dòa. Je to plyn, ktorého rozpustnos� vo vode je
pomerne vysoká a s rastúcou teplotou klesá. Radón sa pri
stanovení celkovej objemovej aktivity alfa nepodchycuje,
odstraòuje sa u� pri príprave odparku, ale mô�u sa uplatni�
niektoré produkty jeho premeny. Z tohto dôvodu sa obje-
mová aktivita radónu stanovuje zvlá��, �peciálnou metódou
pod¾a  TNV 75 7625.

Je potrebné si uvedomi�, �e metódy stanovenia celkovej
objemovej aktivity alfa a beta zahàòajú rôzne rádionuklidy
s rôznou presnos�ou a niektoré rádionuklidy nezachytia
vôbec. Z rádionuklidov alfa je to predov�etkým 222Rn
a z rádionuklidov beta 3H. Pokia¾ sa predpokladá, �e obsah
rádionuklidov nezachytených v parametroch celkových
objemových aktivít je vy��í, musia sa uskutoèni� �peciálne
stanovenia a orgány na ochranu zdravia musia vyda� prí-
slu�né stanoviská a rozhodnutia.

Vzorky sme analyzovali pod¾a po�iadaviek na kvalitu
pitnej vody, ktoré upravuje vyhlá�ka MZ SR è.12/2001 Z.z..
Odvodené zásahové úrovne pre jednotlivé druhy dodávanej
vody sú v tabu¾ke 1. Odvodená zásahová úroveò je hodnota

Sledovanie  rádiologických ukazovate¾ov
v pitnej vode na Slovensku

v rokoch 2003 � 2004
Mgr. Franti�ka Minèáková, RNDr. Marta Vr�ková, RNDr. Jana Mere�ová

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

priamo merate¾nej velièiny, ktorej prekroèenie sa pova�uje
za prekroèenie zásahovej úrovne, èi�e vzniká dôvod na vy-
konanie opatrení na obmedzenie �iarenia.

V tabu¾ke 2 sú uvedené roz�írené neistoty (k = 2) k roz-
sahom meraní pre jednotlivé analýzy, ktoré boli vypoèítané
v laboratóriu rádiochémie NRL VÚVH.

Výsledky
V tabu¾ke 3 sú rozsahy nameraných hodnôt jednotlivých

parametrov, ktoré sa stanovovali v dvoch odberoch, na jar
a na jeseò v rokoch 2003 a 2004.

Na obrázku na 3. strane obálky sú na mape Slovenska
èervenými �ípkami vyznaèené miesta odberov.

Odbery pokryli celé územie Slovenska.
V priebehu rokov 2003 a 2004 sme v jarnom a jesennom

odbere analyzovali celkovo 240 vzoriek pitnej vody odobratej
priamo u odberate¾a z vodovodného kohútika.
l 6 vzoriek prekraèovalo odvodenú zásahovú úroveò pre

celkovú objemovú aktivitu alfa (0,2 Bq.l-1), z toho 5 vzoriek
v jarnom odbere a 1 vzorka v jesennom odbere. V�etky
odberové miesta so zvý�enou hodnotou celkovej
objemovej aktivity alfa boli v západoslovenskom kraji, v
Senici a Galante. Zvý�ené hodnoty v�ak boli v rámci
neistoty merania analýzy (0,2 ± 0,08 Bq.l-1).

l Hodnotu celkovej objemovej aktivity alfa v rozsahu od
0,1 Bq.l-1 do 0,2 Bq.l-1 malo celkovo 20 vzoriek. Okrem
troch vzoriek v�etky boli odobraté v západoslovenskom
kraji v Senici, Galante, Komárne a Nitre.
Mierne zvý�ené hodnoty celkovej objemovej aktivity alfa
súvisia so zvý�enou rádioaktivitou geologického pod-
lo�ia v západoslovenskom kraji.

l Celková objemová aktivita beta nepresiahla v �iadnej
vzorke hodnotu odvodenej zásahovej úrovne 0,5 Bq.l-1.

l Hodnoty objemovej aktivity 222Rn sa pohybovali u väè-
�iny vzoriek pod hodnotou 10 Bq.l-1. Iba vo vzorke z Dol-
nej Súèe sa pohybovala hodnota od 9 Bq.l-1 do 21 Bq.l-1

a vo vzorke z Ko�íc sa opakovane objavovala zvý�ená
aktivita 222Rn od 18 Bq.l-1 do 32 Bq.l-1. Ani v jednom prípa-
de nebola prekroèená odvodená zásahová úroveò 50 Bq.l-1.

Záver
Na základe dosiahnutých výsledkov mô�eme kon�ta-

tova�, �e pitná voda dodávaná do vodovodov na Slovensku
je z rádiologického h¾adiska nezávadná. Obyvate¾stvo by
ju malo uprednostòova� pred konzumáciou stolových a mi-
nerálnych vôd, ktoré svojím obsahom nie sú v�dy vhodné
na be�nú spotrebu.
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Tabu¾ka 1  Odvodené zásahové úrovne

Tabu¾ka 2 Neistoty merania jednotlivých analýz s koeficientom rozšírenia k = 2

Tabu¾ka 3  Výsledky  stanovenia  celkovej  objemovej  aktivity  alfa,  beta a  objemovej   aktivity 222Rn v pitnej vode

v jednotlivých miestach odberu

Veda, technika, technológia
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dokonèenie tabu¾ky è. 3

Tabu¾ka 4 Meranie celkovej objemovej aktivity alfa v pitnej vode v rozvodnej sieti na Slovensku v roku 2003 a 2004
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Úvod
Prírodná rádioaktivita je neoddelite¾nou súèas�ou �ivotného

prostredia. Celá biosféra, teda aj èlovek, sa u� od svojho vzniku
nachádza v poli prírodného rádioaktívneho �iarenia. Rádioaktívnu
zá�a� spôsobujú dva zdroje: mimozemské (kozmické) a pozemské
(terestriálne) �iarenie. V minulom storoèí k prírodnému �iareniu
pribudla aj zlo�ka umelej (antropogénnej) rádioaktivity, ktorá je
výsledkom ¾udskej èinnosti (jadrové pokusy, jadrové elektrárne,
rádioterapeutické zariadenia v medicíne a pod.). Na obrázku 1 je gra-
ficky znázornené percentuálne zastúpenie zdrojov o�iarenia èloveka.

Pod¾a charakteru vplyvu na èloveka mô�eme zdroje �iarenia
rozdeli� na vonkaj�ie a vnútorné. K vonkaj�iemu �iareniu patrí
kozmické �iarenie, rádioaktívne �iarenie zemskej kôry, hydrosféry
a atmosféry; k vnútornému �iareniu patrí o�iarenie z rádionu-
klidov nachádzajúcich sa v ¾udskom organizme a rádionuklidov
vstupujúcich do organizmu príjmom potravy (ingesciou) a vdy-
chovaním (inhaláciou).

Obsah rádionuklidov v balených
minerálnych a lieèivých vodách

na Slovensku
Mgr. Franti�ka Minèáková, RNDr. Marta Vr�ková, Ing. Alena Belanová, RNDr. Jana Merešová

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
marta_vrskova@vuvh.sk

Zdroje
expozície
èloveka

Medicína

15%

Vyu�itie 

rádionuklidov v 

praxi

3%

Kozmické �iarenie

7%

Terestriálne �iarenie

8%

Inhalácia radónu

56%

Kozmogénne 

�iarenie

0,3%

Jadrová energetika

0,014%

Prírodná 

rádioaktivita v tele

11%

Obr.1  Rozdelenie hlavných zdrojov o�iarenia èloveka (3mSv=100 %)

Rádioaktivita vody
Voda je jednou z najdôle�itej�ích zlo�iek potravinového re�azca,

ktorá svojím zlo�ením ovplyvòuje radiaènú zá�a� obyvate¾stva.
Dôsledným monitorovaním zdrojov pitnej vody, prameòov a stud-
ní sa v prípade podstatného zvý�enia rádiologických parametrov
mô�e predís� mo�ným zdravotným problémom.

 Prírodná rádioaktivita podzemných vôd je daná obsahom
rozpustených pevných a plynných prírodných rádioaktívnych
látok. Hlavnými prírodnými rádionuklidmi podzemných a po-
vrchových vôd, ktoré prechádzajú do vôd z horninového pro-
stredia, sú 40K, 238U, 234U, 232Th, 226Ra a 222Rn. Z týchto rádio-
nuklidov sú najèastej�ie vo vode zastúpené nuklidy premenového
radu uránu: zmes 238U a 234U oznaèovaná ako U

nat
, 226Ra a 222Rn.

V tabu¾ke 1 sú odvodené zásahové úrovne pre jednotlivé
rádiologické parametre v prírodnej  minerálnej a stolovej vode
pod¾a vyhlá�ky MZ SR è.12/2001 Z.z. Odvodená zásahová
úroveò je hodnota priamo merate¾nej velièiny, ktorej prekroèenie
odôvodòuje vykonanie opatrení na obmedzenie o�iarenia.

Minerálne vody
15.marca 2004 vy�iel výnos MP a MZ SR è.608/9/2004-100,

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej re-
publiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a
balenú pitnú vodu.

Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky usta-
novuje po�iadavky na získavanie, úpravu, plnenie, dovoz a kon-
trolu prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody, na manipuláciu
s nimi a na ich uvádzanie do obehu. Tie� ustanovuje po�iadavky
na získavanie, úpravu, plnenie, dovoz a kontrolu pitnej vody bale-
nej do spotrebite¾ského obalu, na manipuláciu s òou a na jej uvá-
dzanie do obehu. Nevz�ahuje sa na prírodnú minerálnu vodu vy-
u�ívanú pri zdroji na lieèebné úèely v termálnych alebo lieèebných
zariadeniach a na vodu z prírodného lieèivého zdroja.

Vymedzenie pojmov:
Prírodná minerálna voda je druh kvalitnej, mikrobiologicky
bezchybnej podzemnej vody pôvodného zlo�enia a èistoty,
získanej zo zdroja podzemnej vody vyhláseného pod¾a osobitného
predpisu, ktorá v jej pôvodnom stave alebo po povolenej úprave
pod¾a §4 tohto výnosu, vzh¾adom na svoje zlo�enie priaznivo
pôsobí na ¾udský organizmus a je v primeranom mno�stve vhodná
ako nápoj. Od pitnej vody sa minerálna voda odli�uje svojím:
a) pôvodom, ktorý je charakteristický mno�stvom rozpustených

minerálnych látok, stopových prvkov a vo¾ného oxidu uhli-
èitého, ako aj urèitým fyziologickým úèinkom,

b) pôvodným stavom.
Pramenitá voda je druh kvalitnej mikrobiologicky bezchybnej

podzemnej vody pôvodného zlo�enia a èistoty, získavanej zo
zdroja schváleného pod¾a osobitného predpisu, ktorá v jej pôvod-
nom stave alebo po povolenej úprave pod¾a §4 spåòa po�iadavky
na trvalé a priame po�ívanie de�mi aj dospelými.

Balená pitná voda je podzemná voda získaná zo zdroja schvá-
leného pod¾a osobitného predpisu, ktorá vykazuje stálu kvalitu
a mo�no ju v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave pod¾a
§16 pou�íva� na pitie, varenie a prípravu potravín.

Z h¾adiska pôvodu a mno�stva oxidu uhlièitého sa minerálne
vody èlenia a oznaèujú slovami
a) „prírodná minerálna voda s prirodzeným obsahom prírodného

oxidu uhlièitého� � je minerálna voda, ktorá bez úpravy alebo
po úprave a opätovnom prídavku oxidu uhlièitého pochádza-
júceho z tej istej výverovej oblasti ako minerálna voda, na-
plnená do spotrebite¾ského obalu, obsahuje pri normálnej
teplote a tlaku mno�stvo samovo¾ne a vidite¾ne uvo¾òovaného
oxidu uhlièitého rovnaké ako na zdroji,

b) �prírodná minerálna voda obohatená prírodným oxidom

Tab. 1  Odvodené zásahové úrovne pre jednotlivé rádiologické
parametre v prírodnej minerálnej a stolovej vode
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uhlièitým� � je minerálna voda, ktorá bez úpravy alebo po
úprave a opätovnom prídavku oxidu uhlièitého pochádzajúceho
z tej istej výverovej oblasti ako minerálna voda, naplnená do
spotrebite¾ského obalu, obsahuje pri normálnej teplote a tlaku
mno�stvo samovo¾ne a vidite¾ne uvo¾òovaného oxidu uhlièi-
tého väè�ie ne� na svojom zdroji,

c) „prírodná minerálna voda sýtená“ – je minerálna voda, ktorá
bez úpravy alebo po úprave a opätovnom prídavku oxidu uhli-
èitého nepochádzajúceho z tej istej výverovej oblasti ako mine-
rálna voda, naplnená do spotrebite¾ského obalu, obsahuje za
normálnej teploty a tlaku mno�stvo samovo¾ne a vidite¾ne uvo¾-
òovaného oxidu uhlièitého rovnaké alebo väè�ie ne� na zdroji,

d) �prírodná minerálna voda s èiastoène odstráneným oxidom
uhlièitým� alebo �prírodná voda s úplne odstráneným oxidom
uhlièitým� –  je minerálna voda, ktorá prirodzene alebo po
úprave a po naplnení do spotrebite¾ského obalu, obsahuje
mno�stvo samovo¾ne a vidite¾ne uvo¾òovaného oxidu uhlièi-
tého men�ie ne� na zdroji, nie v�ak v men�om mno�stve ne�
v nevyhnutnom na udr�anie hydrogénuhlièitanových solí prí-
tomných vo vode v rozpustnej forme v rovnakom mno�stve
ako na zdroji.
Minerálne vody v �ir�om zmysle chápeme ako vody, ktoré sa

od obyèajných podzemných vôd odli�ujú svojím chemickým
zlo�ením a fyzikálnymi vlastnos�ami. Je to spôsobené zvlá�tnymi
okolnos�ami pri obehu podzemnej vody. Rozli�ujeme prírodné
minerálne vody, prírodné minerálne vody stolové a prírodné lieèivé
vody.

Prírodné minerálne vody sú vody z prírodného zdroja, ktoré
obsahujú v mieste výveru viac ako 1000 mg.dm-3 rozpustených
tuhých látok alebo viac ako 1 g.dm-3 rozpusteného oxidu uhli-
èitého.

Prírodné minerálne vody stolové sú vody z prírodného zdroja
bez výrazných farmakodynamických úèinkov, ktoré obsahujú
najmenej 1 g.dm-3 oxidu uhlièitého a najviac 5 g.dm-3 rozpustených
tuhých látok a ktoré svojimi chu�ovými vlastnos�ami sú vhodné
ako osvie�ujúce nápoje.

Prírodné lieèivé vody sú vody z prírodného zdroja, ktoré
vzh¾adom na svoje chemické zlo�enie a fyzikálne vlastnosti majú
vedecky dokázané farmakodynamické úèinky, tak�e ich mo�no
vyu�íva� na lieèebné úèely.

Pou�ité metodiky
V tabu¾ke 2 sú uvedené normy pou�ité pri stanovovaní

jednotlivých rádiologických parametrov.

Tab. 2 Normy pou�ité pri stanovovaní jednotlivých parametrov

Výsledky A  Diskusia
V  laboratóriu rádiochémie VÚVH sme testovali 29 druhov

balených vôd be�ne dostupných v obchodnej sieti na Slovensku.
Pre porovnanie sme zvolili 5 vôd z Èeskej republiky, 2 minerálne
vody z Maïarska a 1 minerálnu vodu zo Slovinska. Balené vody
sme rozdelili pod¾a oznaèenia na f¾a�iach na minerálne (17
vzoriek), stolové (7 vzoriek) a lieèivé vody (5 vzoriek).

V tabu¾kách 3, 4 a 5 sú uvedené výsledky stanovovaných
rádiologických parametrov v minerálnych, stolových a lieèivých
vodách: celkovej objemovej aktivity alfa, beta, objemovej aktivity
226Ra a U

nat
 [1].

Tab. 3 Rádiologické parametre v prírodných minerálnych vodách

Tab. 4 Rádiologické parametre v stolových vodách

Tab. 5 Rádiologické parametre v lieèivých vodách

* OZÚ Hodnoty odvodených zásahových úrovní (alfa, beta) a najvy��ích
prípustných hodnôt obsahu rádionuklidov v minerálnej a stolovej vode pod¾a
vyhlá�ky MZ SR è.12/2001 Z.z.

úroveò (OZÚ) 1,0 Bq.l-1. Najvy��ie hodnoty mali minerálne vody
Èerínska  2,17 Bq.l-1 a Budiš 2,14 Bq.l-1.

V stolových vodách, tabu¾ka 4, v ktorých bola nízka mine-
ralizácia, sa hodnoty celkovej objemovej aktivity alfa pohybovali
okolo detekèného limitu, len v stolovej vode Zlatá studòa sme na-
merali hodnotu 0,35 Bq.l-1.

Lieèivé vody, tabu¾ka 5, s najvy��ou mineralizáciou majú aj
najvy��ie hodnoty celkovej objemovej aktivity alfa. Najvy��ie
hodnoty sme namerali v lieèivých vodách �aratica 7,46 Bq.l–1 a
Cige¾ka 4,18 Bq.l-1.
Celková objemová aktivita beta

Zvýšené hodnoty celkovej objemovej aktivity beta sme
namerali v prírodných minerálnych vodách Santovka 2,63 Bq.l-1

a Radenska 2,21 Bq.l-1. V stolových vodách sa hodnoty celkovej
objemovej aktivity beta pohybovali od detekèného limitu po 0,2
Bq.l-1. Najvy��ie hodnoty celkovej objemovej aktivity beta, ktoré
prekraèujú OZÚ, sme namerali v lieèivých vodách Cige¾ka
4,32 Bq.l–1 a Vincentka 4,84 Bq.l–1.
Objemová aktivita 222Rn

V balených minerálnych a stolových vodách sme stanovovali

Celková objemová aktivita alfa
Z výsledkov v tabu¾ke 3  vidie�, �e hodnoty celkovej objemovej

aktivity alfa v prírodných minerálnych vodách sú pomerne
vysoké, v �iestich prípadoch prekraèujú odvodenú zásahovú
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aj objemovú aktivitu 222Rn. V�etky hodnoty boli pod detekèným
limitom 1,5 Bq.l-1.
Objemová aktivita 226Ra

V minerálnych a lieèivých vodách sme sa zamerali na sta-
novovanie 226Ra, ktorý patrí medzi najtoxickejšie rádionuklidy
a U

nat
, a ktorý je pre ¾udský organizmus nebezpeèný najmä po

chemickej stránke. V stolových vodách  sme 226Ra a U
nat 

nesta-
novovali.

Objemovú aktivitu 226Ra sme stanovovali zrá�acou metódou,
výsledky sú  v tabu¾ke 3 a 5 a pohybujú sa od detekèného limitu
a� po hodnotu 0,57 Bq.l–1. Najvyššie hodnoty sme stanovili
v prírodných minerálnych vodách Èerínska 0,57 Bq.l–1, Santovka
0,40 Bq.l–1 a Salvator 0,40 Bq.l–1.

V prírodnej lieèivej  vode Cige¾ka bol obsah 226Ra 0,46 Bq.l–1a
vo Vincentke 0,45 Bq.l–1.
Ani v jednom prípade sme nenamerali hodnotu objemovej aktivity
226Ra vy��iu ne� je najvy��ia prípustná hodnota pod¾a vyhlá�ky
MZ SR è.12/2001 Z.z.
Hmotnostná koncentrácia U

nat

V tabu¾kách  3 a 5 sú uvedené výsledky hmotnostnej kon-
centrácie

 
U

nat
 prepoèítané na objemovú aktivitu U

nat
, aby sme ich

mohli porovna� s najvy��ou prípustnou hodnotou pre urán, ktorá
je vo vyhlá�ke MZ SR è.12/2001 uvedená v Bq.l-1. Najvyššiu
hodnotu U

nat 
sme namerali v lieèivej vode Šaratica 4,81 Bq.l-1. Ani

v jednom prípade nebola prekroèená najvy��ia prípustná hodnota.

Hodnotenie rizika z príjmu rádionuklidov ingesciou
Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody pre ¾udskú spotrebu

bola prijatá v roku 1998. Pre obsah rádioaktívnych látok stanovuje
smernica dva ukazovatele: objemovú aktivitu rádionuklidu 3H
s referenènou úrovòou 100 Bq.l-1 a tzv. sumárnu efektívnu dávku
s referenènou úrovòou 0,1 mSv.rok-1.

Doporuèenia na hodnotenie zá�a�e z príjmu jednotlivých
rádionuklidov ingesciou pri konzumácii minerálnych vôd sú rôzne.
Najèastej�ie sa na hodnotenie rizika pou�ívajú doporuèenia ako
pre pitnú vodu.

Pri výpoète sumárnej efektívnej dávky sa vychádza z výsled-
kov merania objemových aktivít a z prijatých konverzných fak-
torov (Sv.Bq-1) pre ingesciu rádionuklidov dospelou osobou
(uvedených vo vyhlá�ke MZ SR è.12/2001 Z.z.).

V tabu¾kách 6, 7 sú vypoèítané úväzky sumárnej efektívnej
dávky E

I, ing
 z ingescie niektorých minerálnych a lieèivých vôd,

ktorá je v na�om prípade súètom efektívnej dávky z 226Ra a U
nat

.
Pre výpoèet úväzku efektívnej dávky E

j,ing
 [Sv.rok-1] z príjmu

rádionuklidu j ingesciou sme pou�ili rovnicu:

E
j,ing 

 = a
j
 x V x h(g)

j, ing

kde
a

j
 je objemová aktivita rádionuklidu j vo vode [Bq.l-1],

V objem skonzumovanej vody za rok [l.rok-1],
h(g)

j,ing
konverzný faktor rádionuklidu j pre prepoèet aktivity
na dávku  [Sv.Bq-1].

Pri výpoète efektívnej dávky sme brali do úvahy  predpokla-
danú spotrebu minerálnej vody 150 l.rok-1 (0,4 l.deò-1) pre
dospelých (pod¾a UNSCEAR). Hodnota konverzného faktora
pre 226Ra  je 2,7.10-7 Sv.Bq-1 a pre 238U je 4,5.10-8 Sv.Bq-1.

Podstatnú èas� U
nat

 (99,3 %) tvorí 238U, preto sme pri výpoète
efektívnej dávky pou�ili konverzný faktor pre 238U. V na�ich vý-
poètoch sme uva�ovali iba s dospelou populáciou nad 17 rokov.

Ani v jednom prípade nebola prekroèená efektívna dávka 0,1
mSv.rok-1, èo je doporuèená hodnota v smernici Rady 98/83/ES o
kvalite vody, ale je potrebné si uvedomi�, �e efektívna dávka 0,1
mSv.rok-1 sa týka v�etkej vody spotrebovanej jedným èlovekom
za rok (èo predstavuje asi 750 l za rok).

Záver
Sledované minerálne a  lieèivé vody majú v dôsledku

geologického podlo�ia viac alebo menej zvý�enú rádioaktivitu:

Tab. 6 Sumárna efektívna dávka z 226Ra a 238U
 
z ingescie

prírodných minerálnych vôd

Tab. 7 Sumárna efektívna dávka z 226Ra a 238U
 
z ingescie

prírodných lieèivých vôd

l Stolové vody majú nízku mineralizáciu a v dôsledku toho aj všetky
hodnoty rádiologických parametrov sa pohybujú okolo medze
detekcie.

l Zo sledovaných 17 balených minerálnych vôd bola v �iestich
prekroèená OZÚ pre celkovú objemovú aktivitu alfa, najvy��ie
hodnoty boli v minerálnych vodách Budi� 2,14 Bq.l-1 a Èerínska
minerálka 2,17 Bq.l-1.

l Z lieèivých vôd mali tri vody prekroèenú OZÚ pre celkovú
objemovú aktivitu alfa, a to Cige¾ka 4,18 Bq.l-1, Vincentka 1,92 Bq.l-1

a najvy��iu hodnotu sme namerali v lieèivej vode �aratica 7,46 Bq.l-1.
l V lieèivej vode �aratica bol obsah 226Ra pod detekèným limitom,

ale pomerne vysoký obsah U
nat

 4,81 Bq.l-1. Táto voda zrejme
obsahuje ïal�ie rádionuklidy - alfa �iarièe.

l Pri v�etkých minerálnych vodách, ktoré mali zvý�enú objemovú
aktivitu alfa, ani po odpoèítaní 1,5-násobku objemovej aktivity
226Ra neklesla objemová aktivita alfa pod hodnotu odvodenej
zásahovej úrovne pre minerálne vody (1,0 Bq.l-1). Je zrejmé, �e
tie� obsahujú ïal�ie rádionuklidy.

l Celkovú objemovú aktivitu beta mali zvýšenú tri minerálne vody -
Budiš 2,09 Bq.l-1, Santovka 2,63 Bq.l-1 a Radenska 2,21 Bq.l-1 a dve
lieèivé vody  - Cige¾ka 4,32 Bq.l-1 a Vincentka 4,84 Bq.l-1. Zvý�ená
objemová aktivita beta mô�e by� spôsobená prítomnos�ou
rádionuklidu 40K, ktorý je prírodným rádionuklidom nachádzajúcim
sa v zemskej kôre. Koncentráciu rádionuklidu 40K je mo�né
vypoèíta� z prítomného celkového K.

l Vypoèítali sme efektívnu dávku z príjmu minerálnej vody pre
dospelého èloveka nad 17 rokov za predpokladu spotreby  0,4
l.deò-1. Ani v jednom prípade nebola prekroèená efektívna dávka
0,1 mSv.rok-1, èo je doporuèená hodnota v smernici Rady 98/83/ES
o kvalite pitnej vody. Je v�ak potrebné uvedomi� si, �e efektívna
dávka 0,1 mSv.rok-1 sa týka v�etkej vody spotrebovanej jedným
èlovekom za rok (èo predstavuje asi 750 l za rok).
Na základe na�ich výsledkov mô�eme kon�tatova�, �e pre

vysoký obsah rádionuklidov nie sú  minerálne vody vhodné pre
deti a aj dospelá populácia by mala dáva� prednos� stolovým
vodám s ni��ou celkovou mineralizáciou.

Výsledky práce boli prezentované na konferencii: Balneotech-
nické dni 2005, ktorá sa konala 19.4. � 20.4.2005 v Bardejovských
kúpe¾och.

LITERATÚRA
Minèáková F. ,  Vr�ková M.,  Belanová A. ,  Mere�ová J . :
Zhodnotenie obsahu rádionuklidov v pitných, balených mi-
nerálnych, lieèivých a podzemných vodách Slovenska, závereèná
správa VÚVH, Bratislava, 2004.
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Zaznamenali sme

Prvé stretnutie k projektu
�Integrovaný mana�ment

krajiny � uvedenie
do �ivota�

Pokus Slovenskej vodohospodárskej spoloè-
nosti a Slovenskej akadémie vied, Ústavu krajinnej
ekológie pri organizovaní stretnutia odborníkov
v oblasti IMK nevy�iel stopercentne. Úèastníci ho
v�ak hodnotili  pozitívne, predov�etkým pre mno�-
stvo relatívne nových informácií, ktoré na stretnutí
odzneli. Neúspech vidím hlavne v neúèasti pra-
covníkov M�P SR, predov�etkým RNDr. Ambró-
�a, ktorý sa úplne na poslednú chví¾u ospravedlnil.
Na stretnutí mal informova� o postupe rie�enia
projektu IMK, ktorý zabezpeèuje M�P.

S projektom, ktorý rie�i SAV, oboznámila prí-
tomných pani Izakovièová, o databáze pre M�P,
ktorú realizuje SA�P, informoval Ing. Tuchyòa.
Diskusia vzh¾adom na prítomnos� odborníkov
z rôznych oblastí bola zaujímavá a kvalifikovaná.

Je známa skutoènos�, �e príprava a realizácie
IMK je mimoriadne nároèná úloha, ktorá si vy�a-
duje nie len naozaj kvalitný projekt, ale aj záujem
jednotlivých rezortov na jeho realizácii a v nemalej
miere výraznú zainteresovanos� obyvate¾stva.
Z tohto poh¾adu akáko¾vek iniciatíva cestou lep�ej
informovanosti odbornej, ale aj laickej verejnosti
má svoje opodstatnenie. Bolo preto celkom logické,
�e úèastníci stretnutia prejavili súhlasné stanovisko
k pokraèovaniu pracovných stretnutí. Ako prvé je
naplánované na tému �Legislatíva pre IMK a ÚP�.
Úvodný referát bude ma� pani profesorka Kozová
a stretnutie sa uskutoèní koncom mája v Bratislave.

V polovici júna pripravuje SA�P a TU vo
Zvolene konferenciu o dostupnosti environmen-
tálnych informácií a vyu�ívaní informaèných  tech-
nológií pri ich spracovaní, tak�e osud ïal�ieho pra-
covného stretnutia v júni je zatia¾ nejasný. Istotne,
konferencie sú potrebné, aby sa mohli prezentova�
získané výsledky. Organizované pracovné stret-
nutia odborníkov majú v�ak pomôc� h¾ada� opti-
málne cesty k dosiahnutiu pou�ite¾ných výsledkov
a ich propagáciu v radoch odborníkov a verejnosti.

SVHS touto formou úspe�ne rie�ila problém
malých vodných elektrárni. �ia¾, dosiahnuté rie�e-
nia nena�li uplatnenie v legislatívnej forme pre ne-
úèas� pracovníkov ministerstva. Ak sa aj teraz vy-
tvorí situácii, �e pracovníci ministerstiev budú na�u
iniciatívu ignorova�, organizovanie odborných
stretnutí stráca na význame. Nepredpokladám
v�ak takýto vývoj predov�etkým pre osobnú pod-
poru a anga�ovanos� pána ministra Miklósa, ktorý
aj v referáte ku Svetovému dòu vody v Banskej
�tiavnici vyslovil tejto iniciatíve podporu. V úèasti
na úvodnom stretnutí zabránila jemu a Ing. Supe-
kovu zahranièná pracovná cesta.

V roku 2008 sa v �panielskej Zaragoze orga-
nizuje �pecializovaná svetová výstava s hlavným
mottom � Voda a trvalo udr�ate¾ný rozvoj�.  Bolo
by istotne spoloèným úspechom odbornej a laickej
verejnosti, keby sme na tomto významnom po-
dujatí mohli prezentova� výsledky  z imple-
mentácie projektu IMK do reálneho �ivota �ivota.

JL - SVHS

Èeskoslovenská asociace
vodárenských expertù

Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Dòa 16. marca 2005 sa v priestoroch VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEÈNOSTI, a. s., Brno � Lesná, uskutoènila �Valná hromada�  Èes-
koslovenskej asociácie vodárenských expertov (ÈSAVE) s cie¾om o�ivi� èinnos�
na území Èeskej a Slovenskej republiky. Okrem zhodnotenia èinnosti za minulé
obdobie bolo cie¾om valnej hromady prijímanie nových èlenov ÈSAVE, vo¾ba
nových orgánov asociácie a diskusia nad ïal�ím smerovaním èinnosti.

ÈSAVE vznikla pod¾a zákona o zdru�ovaní obèanov è. 83/1990 Sb. a bola
registrovaná MV ÈR dòa 30.9.1991. Dòa 2.10.1991 sa konala  zakladajúca valná
hromada, ktorej sa zúèastnil i vtedaj�í minister Ing. Josef Vavrou�ek - ve¾ký
priaznivec my�lienok, ktoré si ÈSAVE dala do vienka.

Cie¾om èinnosti ÈSAVE je zdru�ova� odborníkov za úèelom odborného rastu,
aktivizácie intelektuálneho a tvorivého potenciálu èlenov, jeho �irokého sprí-
stupnenia a vyu�itia v spoloènosti a zlep�enia vzájomnej komunikácie v odbore
vodárenstva, resp. zásobovania vodou (zdroje surovej vody, technológie úpravy
vody, hygiena pitnej vody, distribúcia pitnej vody). Z uvedeného dôvodu sa
asociácia sústreïuje na:
l prenos poznatkov svetovej vedy a know-how do vodárenskej praxe,
l spoluprácu so �tátnymi orgánmi, napr. v prognózovaní trendov vývoja v od-

bore èinnosti asociácie, zavádzaní legislatívnych a ïal�ích opatrení,
l spoluprácu so štátnymi orgánmi a inými organizáciami z oblasti vodného

hospodárstva v hospodárení s fondmi urèenými pre oblas� zásobovania pitnou
vodou, vrátane vedy, výskumu a vývoja v odboroch, týkajúcich sa pôsobnosti
ÈSAVE,

l expertíznu, konzultaènú a oponentskú èinnos�,
l odbornú výchovu (konferencie, semináre a pod.)
l reprezentáciu svojich èlenov doma a v zahranièných zdru�eniach rov-nakého

alebo podobného odborného zamerania,
l obhajovanie a uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov

a dozeranie nad profesionalitou práce a nad dodr�iavaním odbornej etiky.
ÈSAVE je tvorená individuálnymi èlenmi riadnymi, pridru�enými, príp.

èestnými. Kritériom pre získanie riadneho èlenstva je kladný výsledok no-
minaèného procesu, ku ktorému je treba predlo�i� jednak urèité mno�stvo
výsledkov preukázate¾ne vlastnej tvorivej práce v odbore pôsobnosti asociácie
(t.j. odborné publikácie v knihách, èasopisoch èi zborníkoch, patenty a významné
inovácie realizované v praxi), jednak je treba získa� najmenej 60 % kladných
hlasov v tajných vo¾bách od riadnych èlenov ÈSAVE. Dosiahnuté vzdelanie ani
vedecko-pedagogické tituly nevytvárajú nárok na bonifikáciu pri nominaènom
procese pre získanie riadneho èlenstva.

Pridru�ené èlenstvo vzniká jednoduchým prihlásením sa vo výbore ÈSAVE.
Pridru�ený èlen je informovaný o v�etkej èinnosti asociácie, mô�e sa jej
zúèastòova� a má hlas poradný. Pridru�ené èlenstvo má zaisti� tesné spojenie
medzi poprednými vodárenskými odborníkmi a ich kolegami, ktorí mô�u
získavané poznatky vyu�íva�. To umo�ní dosiahnu� najintezívnej�í prenos
informácií obidvoma smermi. Pridru�ené èlenstvo má tie� iniciova� hlb�í záujem
o tvorivú prácu v odbore pôsobnosti ÈSAVE a pomáha� záujemcom o získanie
riadneho èlenstva.

ÈSAVE má právnu subjektivitu a ekonomickú samostatnos�, je nezávislá
a nepolitická. Èlenovia sú v nej zdru�ení ako súkromné osoby. Výbor asociácie
má iba riadiacu a koordinaènú funkciu a je jej komunikaèným centrom. Neprinále�í
mu akéko¾vek koneèné rozhodovanie o odborných otázkach. To prislúcha zásadne
iba celému plénu asociácie, èi konkrétnym pracovným skupinám, vzniknutým
zásadne len po informovaní v�etkých èlenov asociácie výborom o predmete
zadania k rie�eniu jednotlivých úloh.

Kontakty na ÈSAVE:
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 Èeské Budìjovice,
e-mail: petr.dolejs@cmail.cz
Prof. Ing.Václav Janda,CSc.
ÚTVP VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha 6,
e-mail: vaclav.janda@vscht.cz
Na Slovensku sa mo�no kontaktova� na èlena výboru ÈSAVE:
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava,
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
e-mail: Pavel_Hucko@vuvh.sk
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Na�i jubilanti

V apríli sa do�il 75 rokov aj �irokej slovenskej odbornej vodohospodárskej verejnosti známy a vysoko uznávaný
vedeckovýskumný pracovník a pedagóg, odborník v oblasti hydrotechniky a hydrauliky vodohospodárskych sústav.

Prof. Ing. P. Gabriel, DrSc., sa narodil 17.4.1930 v Prahe. Vysoko�kolské �túdium absolvoval v roku 1954 na
Slovenskej vysokej �kole technickej v Bratislave � Fakulte in�inierskeho stavite¾stva, kde do roku 1958 pôsobil ako
asistent a vedecký a�pirant. Formou postgraduálneho �túdia si na elektrotechnickej fakulte SV�T doplnil vzdelanie
v oblasti matematických strojov a programovania. Na technickej univerzite v Toulouse vo Francúzsku absolvoval
dlh�ie trvajúcu stá� v odbore hydrotechnického výskumu. V roku 1960 získal hodnos� kandidáta technických vied

a v roku 1970 mu bola udelená hodnos� doktora technických vied. S prihliadnutím na dlhodobú vedeckovýskumnú a pedagogickú èinnos� bol P.
Gabriel v r. 1978 menovaný za riadneho profesora pre odbor vodné cesty a plavba na stavebnej fakulte ÈVUT v Prahe.

Zaèiatok úspe�nej vedeckovýskumnej a pedagogickej dráhy profesora Gabriela spadá do obdobia jeho pôsobenia na Slovensku. Na SV�T v Bratislave
predná�al a viedol cvièenia z Hydrauliky, Hydrodynamiky a  Hydrotechnického výskumu. Poèas pôsobenia vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva
v Bratislave (od r. 1958 do r. 1966) sa podie¾al  na príprave výstavby celého radu vodných diel ako Liptovská Mara, Be�eòová, Sústava vodných diel
na Dunaji Gabèíkovo-Nagymaros a rie�ení optimálneho vyu�itia Vá�skej kaskády.

Pedagogická a predná�ková èinnos� na stavebnej fakulte ÈVUT v Prahe, ako aj v zahranièí je ve¾mi bohatá. Na ÈVUT postupne predná�al
predmety: Výpoètová technika pre vodné stavite¾stvo a vodné hospodárstvo, Hydrotechnický výskum, Vodné cesty a plavba, Výstavba vodných
ciest, Vyu�itie vodnej energie a vodné elektrárne, Automatizované systémy riadenia vo vodnom hospodárstve, Malé vodné elektrárne, ako aj pred-
met Ekológia vo vodnom hospodárstve. Absolvoval krátkodobé predná�kové pobyty na viacerých významných európskych univerzitách a in�titútoch
v Ljubljane, Petrohrade, Krakove, Drá�ïanoch. Na univerzite v Liége (Belgicko), ktorá mu v r. 1992  udelila èestný doktorát Dr h.c., pôsobil ako
hos�ujúci profesor. Dostal viacero pamätných medailí a èestných uznaní. Medzi nimi aj pamätné medaily Výskumného ústavu vodného hospodárstva
v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Výskumného ústavu vodohospodárskeho TGM v Prahe a Felberovu medailu ÈVUT.

Odrazom sústavnej a cie¾avedomej vedeckovýskumnej èinnosti, úzko prepojenej na potreby vodohospodárskej praxe, je neuverite¾ne bohatá
publikaèná èinnos�. Za 50 rokov èinorodej práce publikoval takmer 300 vedeckých a odborných prác v èeských, slovenských a zahranièných
èasopisoch na medzinárodných kongresoch a sympóziách usporiadaných spoloène èeskými a slovenskými Národnými komitétmi. Profesor Gabriel
je autorom a spoluautorom 14 monografií, uèebníc a skrípt vydaných v èeských, slovenských a zahranièných in�titúciách. V týchto prácach sú uve-
dené jeho pôvodné práce, teoretické rie�enia a ich aplikácie pre konkrétne vodohospodárske diela v Slovenskej a Èeskej republike.

Prechod z VÚVH Bratislava na ÈVUT Praha (v r.1966) vôbec neznamenal preru�enie kontaktov s odbornými organizáciami na Slovensku. Na-
ïalej sa zúèastòoval posudzovania rôznych variantov rie�enia koncepèného vyu�itia slovenského úseku Dunaja, vyu�itia elektrární  Vá�skej kaskády
pre �pièkovú prevádzku a reguláciu frekvencie, ako aj manipulaèných poriadkov vodných diel Vá�skej kaskády. Aj po rozdelení Èeskoslovenskej re-
publiky spolupracoval na �túdii splavnenia Váhu v úseku Komárno-Pie��any, vrátane rekon�trukcie VD Madunice. Bol taktie� prizvaný k expertnej
spolupráci pre rie�enie funkèných objektov v Èunove. Slovenská technická univerzita v Bratislave u� roky pozýva profesora Gabriela predseda�
komisii  pre �tátne závereèné skú�ky na Katedre hydrotechniky, vyjadrova� sa k menovaniu nových profesorov, docentov a recenzova� dizertaèné
práce. Na ÈVUT popri nároèných pedagogických povinnostiach sa dlhé obdobie intenzívne venoval problematike Labsko-vltavskej vodnej cesty,
ochrane Prahy pred povodòami. V rámci medzinárodného programu Copernicus a GAÈR koordinoval a rie�il výskumné úlohy grantových projektov
týkajúcich sa automatizácie riadenia sústavy plavebných stupòov a zlep�enia prostredia viacúèelovo vyu�ívaných vodných tokov.

V súèasnej dobe profesor Gabriel svoje bohaté vedomosti a skúsenosti naïalej poskytuje Katedre hydrotechniky na ÈVUT, ako aj pri rie�ení vý-
skumných úloh vo VUV-TGM Praha.

Odborné krédo ná�ho jubilanta: �Dobrého in�iniera te�í vykonané dielo, aj keï je autorom jeho konkurent� je ve¾avravné. Nielen�e
uznáva kvality druhých, ale naviac povzbudzuje a napomáha k zvý�enej aktivite. Pre tieto vlastnosti si profesora Gabriela vá�ia nielen jeho rovesníci,
ale aj mladí odborníci, ktorých vychoval a pomáha im k ich odbornému rastu.

V�etci vodohospodári, ktorí profesora Gabriela poznáme, mu prajeme do ïal�ích rokov hlavne ve¾a zdravia a spokojnosti z výsledkov èinorodej práce.

Ing. Anton Sikora, CSc.

Ing. �tefan Repa � �es�desiatnik
Ing. �tefan Repa sa koncom roka 2004 do�il 60 rokov �ivota a v týchto dòoch odchádza do dôchodku. Narodil

sa 18. decembra 1944 vo Svätom Krí�i na Liptove. Po absolvovaní Vysokej �koly ekonomickej v Bratislave zaèal
svoju profesnú kariéru v roku 1969 na Okresnom národnom výbore v Liptovskom Mikulá�i. V roku 1971 pre�iel na
Krajskú finanènú správu v Liptovskom Mikulá�i. E�te v tom istom roku viedli jeho kroky do �tátneho podniku
Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SeVaK, �.p.), závod Liptovský Mikulá�, kde najskôr zastával funkciu vedúceho
ekonomiky závodu (1971-1977), neskôr sa stal jeho riadite¾om (1977-1988). V roku1988 pre�iel pracova� na
Riadite¾stvo �tátneho podniku do �iliny ako ekonomický námestník riadite¾a �.p. V roku 1997 bol menovaný do
funkcie riadite¾a SeVaK �.p., ktorú vykonával a� do roku 2001. Neskôr pracoval ako �pecialista na investiènom
útvare. V roku 2002 bol menovaný do funkcie investièného námestníka. Po transformácii SeVaK, �.p. na Severo-
slovenskú vodárenskú spoloènos�, a.s. (SVS, a.s.) bol v apríli 2003 zvolený za èlena predstavenstva, túto funkciu za-

stával do októbra roku 2003. V nasledujúcom období vykonával funkciu vedúceho útvaru rozvoja a plánovania investícií a neskôr  s nástupom agendy
európskych fondov, sa stal vedúcim útvaru európskych fondov na investiènom úseku. Funkciu vykonával do 15. januára 2005, kedy bola táto agenda
presunutá do novovzniknutej dcérskej spoloènosti SVS � in�iniering s.r.o., kde na záver svojej profesnej kariéry pre�iel pracova� a venoval sa tu tejto
agende a� do svojho odchodu do dôchodku

Poèas tridsiatich�tyroch rokov pôsobenia v SeVaK š.p. neskôr v SVS, a.s., v rôznych funkciách sa podie¾al na výstavbe mnohých vodohospodárskych
diel, a tak významnou mierou prispel k rozvoju vodného hospodárstva na severe Slovenska. Pre svojich pokraèovate¾ov Ing. Repa zanechal za sebou
významnú stopu hodnú nasledovania.

Do ïal�ej etapy �ivota �eláme Ing. Repovi ve¾a zdravia, pohodu v rodine a ve¾a tvorivých my�lienok pri realizácii svojich zá¾ub.

 Zamestnanci Severoslovenskej vodárenskej spoloènosti, a.s.

Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc.

� sedemdesiatpä�roèný
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Opustili na�e rady

                                                                                                         Taký je krátky �ivot ¾udský
                                                                                                         Svieti v�ak ako briliant

Nie je to e�te ani rok, èo aj Vodohospodársky spravodajca gratuloval Ing. Bla�ejovi Nátherovi, CSc. k jeho osemdesiatke. �V�dy je ochotný
odovzda� svoje vedomosti a schopnosti v�etkým tým, ktorí o to prejavujú záujem.� - napísali vtedy Ing. Anton Sikora, CSc. a Ladislav Jo�tiak.

Dnes nám ostáva iba v tichom zármutku spomína� na vzácneho èloveka, preto�e 9. mája nav�dy odi�iel. Dotykom útechy sú slová, ktoré pri
tejto smutnej príle�itosti predniesol Ing. Juraj Brtko, CSc.:

Hlboko nás v�etkých zarmútila správa, �e nás opustil ná� kolega, výborný odborník a e�te lep�í priate¾, Ing. Bla�ej Náther, CSc. Jeho �ivot
svietil a bude naïalej svieti� ako briliant tak v èinnosti pracoviska, ako aj v srdciach kolegov a kamarátov.

Posledné kroky, tak symbolicky, ako aj v skutoènosti, viedli z jeho ústavu. Z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, rozvoju ktorého
venoval v�etky svoje pridelené talenty.

Do ústavu nastúpil v roku 1952 ako mladý absolvent SV�T so zameraním na kon�truktívne, dopravné a vodohospodárske in�inierstvo a úèinne
sa zapojil do budovania novozalo�eného výskumného pracoviska. Od zaèiatku svojej vedeckovýskumnej èinnosti sa venoval problemat ike
morfológie rieènych korýt a nádr�í, úspe�ne rie�il výskumné úlohy z oblasti erózno-sedimentaèných procesov, re�imu plavenín a splavenín, ako
aj hradenia bystrín na slovenských tokoch. Ve¾kú pozornos� venoval prognózovaniu zaná�ania nádr�í. Medzi jeho významné práce patrí pro-
gnóza vývoja pozdå�neho profilu Dunaja.

Kandidátsku dizertaènú prácu venoval hydromorfologickej tematike. Súvisela s výskumom re�imu splavenín na Dunaji. Aj v súèasnom období
sa táto metóda pova�uje za jedno z najzlo�itej�ích a najpracnej�ích hydrologických rie�ení. Výsledky týchto prác sa vyu�ili aj pri ve¾kom poète
konkrétnych rie�ení na slovenských tokoch, ale napríklad aj pri návrhu a rie�ení rôznych variantov sústavy vodných diel Gabèíkovo-Nagymaros.

V rokoch 1971 a� 1984 viedol výskumný odbor hydrológie na ústave. V tomto období koordinoval a rie�il projekty odtokových pomerov na
Bodrogu. Jeho poznatky sa vyu�ili nielen na Slovensku, ale aj pri rie�ení vodohospodárskych problémov v zahranièí.

Výsledky svojej odbornej práce zverejòoval v odborných èasopisoch a na medzinárodných konferenciách. Hoci ich je úctyhodný poèet, predsa
len dával prednos� priamej konzultácii a diskusii.

 Vïaka bohatým jazykovým znalostiam vykonával do posledných dní aj prekladate¾skú èinnos� - na vysokej odbornej a lingvistickej úrovni.
Jeho záujem o vodohospodársku problematiku a èinnos� ústavu zotrval do posledných chví¾.

Za Ing. Bla�ejom Nátherom, CSc.

Svätý Jakub vo svojom liste pí�e: �Bla�ený mu�, ktorý vydr�í v skú�-
ke, lebo keï sa doká�e spo¾ahlivým, dosiahne veniec �ivota, ktorý
Pán pris¾úbil tým, èo ho milujú.�

Bla�ej,
svojím �ivotom si dokázal, �e mô�e� by� týmto bla�eným mu�om.
Vyu�il si ka�dú príle�itos�, aby si bol nápomocný tým, ktorí pomoc
potrebovali. Nebola to len odborná parketa v ústave, pri práci v Slo-
venskom priehradnom výbore, èi pri organizovaní tradièných hydro-
logických stried, kde bude� v�etkým chýba�. Talentovane si vyu�íval
aj Tvoju druhú lásku - �port. Do jeho tajov si zasvätil ve¾ký poèet ko-
legov, aj ich priate¾ov a rodinných príslu�níkov, èi u� na ly�iarskom
svahu alebo na ihrisku. To sa z ich sàdc a du�í vymaza� nedá.

Ïakujeme Ti.

Za plné priehr�tia si rozdával dary aj svojej tretej lásky - poézie.
Tak neèudo, �e sa Ti splnilo aj vyznanie básnika

A� umriem raz, chcem umrie� v máji
bo umrie� v máji je len sen...
Pochovajú ma pod kvetami
a �ialia sotva jeden deò.
Tvár moja oèiam premení sa v tvár orgovánov, konvalín.
Nebude v máji �a�ké odís� z tohoto sveta rozvalín.

Bla�ej,
na Tvojom stole v ústave nezostala len nedokonèená krí�ovka, ale
celá studnica ïal�ích Tvojich nápadov. Zostala v�ak najmä hlboká
brázda v na�ich srdciach, ktorú si nám v�etkým Tvojou dobrotou vy-
oral. A tá sa vymaza� nebude da�. Ïakujeme Ti.

Bla�ej,
bude nám chýba� Tvoj typický úsmev, pomoc, dobré slovo, ktoré v�dy
vedelo správne pochopi� danú situáciu. A nám v�etkým budú chýba�
aj Tvoji ob¾úbení básnici. Ïakujeme Ti za v�etko, èo si nás nauèil
a èím si ná� �ivot obohatil.

Tak èasto si nám recitoval Smreka, predpokladám, �e aj pri tejto prí-
le�itosti by si nám odrecitoval jeho ver�ík. Pokúsim sa to uskutoèni�
za Teba

Ak dovolíte e�te chví¾oèku
Pripodobním sa k vode, k potôèku
A �umie� budem, pekne budem tiec�
Aj vetrom budem, èo má mnoho riec�
Kto �umí, iba ten sa poèúva
Kto hrmí v�ak a kto sa nadúva
Ten nepoèúva sa, má màtvy hlas
Ja �umím. Ako vesmír, ako èas.

VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA
Mesaèník pre vodné hospodárstvo a �ivotné prostredie
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Bla�ej, nech Ti je slovenská zem ¾ahká.
Pripájajú sa pracovníci VÚVH a priatelia, ktorým Ing. Bla�ej Náther, CSc. nav�dy zostane v srdciach a nikdy na neho nezabudnú.
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Stavby v rámci projektu „Povodne na území Slovenska v r. 1997-1999,
odstránenie následkov a preventívne opatrenia“, financované z úveru

Rozvojovej banky Rady Európy, zo štátneho rozpočtu SR
a z vlastných zdrojov SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Povodie Dunaja

Bezpečnostný priepad poldru Chvojnica na toku
Chvojnica

Sypanie telesa hrádze poldra Oreské, september 2003

Regulačný otvor vo funkcii počas povodňovej aktivity Výstavba hrádze poldra Oreské na Chvojnici

Opevňovanie dna balvanitého sklzu toku Myjava pred
vtokom do poldra v Myjave

Odstránená asfaltová vrstva pri spevňovaní hrádze Moravy

Hutnenie podkladových vrstiev Spevnená koruna hrádze v rkm 96,000
Foto: Ing. J. Stanovský, Ing. P. Virág
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Tropické vody

Biele vody tropických riek sú v skutočnosti žlté – Tembeling v Malajzii

Čierne vody mávajú na plytčine farbu čaju, v hĺbke pripomínajú kofolu – Canaimská lagúna Rio Carrao vo Venezuele
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Vá�ení èitatelia,

keï teraz otvárate Vodohospodárskeho
spravodajcu, dovolenkové obdobie sa pomaly
konèí. No v èase, keï pí�em tieto riadky, vrcholí
leto a uhorková sezóna. Poznáte to � nikde
nikoho, niè záva�né sa nedeje, rozhlasové stanice
hlásia upchaté prístupové cesty k vodným
plochám a informujú o ziskoch z predaja kli-
matizácie.

Lenivo listujem v magazíne, a znenazdajky mi
po rozume zaène chodi� zmrzlina. Podlieham
my�lienkam na túto klasickú letnú pochú�ku, kto-
rú vraj u� v druhom storoèí pred Kristom ob-
¾ubovali rímski patricijovia, a zakrátko sme
s priate¾kou v uliciach mesta. Aké je v�ak na�e
rozèarovanie, keï sa nám na jazyku rozplynie
iba èosi studené a kyslé. A slová personálu, �e
oni �to u� tak dostávajú a �e základom ka�dej
zmrzliny je citrónová chu��? Budete im vyvraca�
tento blud a presviedèa� ich, �e aj v prípade
priemyselne vyrábanej zmrzliny mô�e (má) ma�
jahodová zmrzlina jahodovú chu�, banánová
banánovú a podobne?

Leto nás èochví¾a opustí. To u� bude plati�
oficiálny názov piateho bratislavského mosta
� Apollo. Budú sa vyhodnocova� povodòové
�kody tohto leta, aj s poznatkom, �e nám pribúda
povodní na malých tokoch. Budeme dúfa�, �e
napríklad opä� raz pozitívne pokroèia rokovania
medzi Slovenskom a Maïarskom v súvislosti so
zlep�ením podmienok pre vnútrozemskú plavbu
na Dunaji. Mimochodom, toto leto k nám bol Du-
naj �tedrý a vykázal ve¾mi dobré prietoky. Viac
èi menej sa bude dari� pri uplatòovaní moder-
ných, kvalitných a spo¾ahlivých technológií
trebárs vo vodárenstve. Zaèneme sa zamý�¾a�
nad plánmi èinnosti vo vodnom hospodárstve
na budúci rok a nad takým rozde¾ovaním pro-
striedkov, aby boli naplnené smernice EÚ. Opä�
sa otvoria diskusie o nakladaní s európskymi
prostriedkami. Efektívnom, ale neraz neefektív-
nom.

Dúfam, �e ste si leto príjemne u�ili, zrege-
nerovali sily a s chu�ou sa pú��ate do práce.
A snáï ste boli zhovievaví aj k tomu môjmu zmrz-
linovému extempore. No verte èi nie, práve pri
tej zmrzline som si znova uvedomila starý známy
fakt. �e toti� bez zmrzliny, a mnohého ïal�ieho,
by sa ka�dý z nás kedyko¾vek zaobi�iel. Bez
vody � predmetu i produktu vodohospodárskej
práce � sa nezaobíde nikto nikdy. Nie je to základ
pre profesionálnu hrdos� a zároveò zdroj, z kto-
rého má prameni� vysoká zodpovednos� a mo-
tivácia pre èoraz hodnotnej�ie výstupy �pe-
cifickej vodohospodárskej práce?

                           Mgr. Tatiana �imková
              zodpovedný redaktor èasopisu

Vodohospodársky spravodajca
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Ministri Pavol Prokopoviè a László Miklós otvorili 10. mája 2005
na výstavisku INCHEBA, a.s. devä� výstav: Incheba, Interguma,
Regioninvest, Ekotechnika, Hydrotec, Inpharmed, Interlab, Logistika
a Transport C.S.I. Car subsuppliers industri. Nás, pochopite¾ne,
zaujíma predov�etkým Ekotechnika a Hydrotec, i keï samozrejme aj
medicínsky orientované výstavy majú súvislos� so �ivotným prostredím.

Vystavovate¾ov na výstavách Ekotechnika a Hydrotec bolo oproti
minulým rokom �alostne málo. Situáciu zachraòovali pravidelní vy-
stavovatelia z Ministerstva �ivotného prostredia, Slovenskej akadémie
vied a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Z praktického
poh¾adu boli zaujímavé expozície, INGEO a.s. �ilina, AERZEN
Slovakia,s.r.o., ENZO � VERONIKA � VES, a.s. a o priazeò sa uchá-
dzala po prvýkrát Francúzska firma Viachem.

Hoci firma ENZO � VERONIKA � VES, a.s., vznikla (zlúèením
troch spoloèností) len v roku 2004, úspe�ne si vedie v poskytovaní
komplexných slu�ieb v oblasti odpadového hospodárstva. Viac ne�
500 miest a obcí na Slovensku vyu�íva jej slu�by a má uzavretých
4000 zmlúv s pôvodcami odpadov. V roku 2005 získala certifikáty
ISO 9001 a ISO 14001. Ve¾ký a bohato vybavený stánok bol pripra-
vený pre náv�tevníkov a úèastníkov rokovacieho snemu  ZMOS-u,
ktorý prebieha u� tradiène v rovnakom období ako uvedené výstavy.
Viachem pôsobí v oblasti zabezpeèenia  pitnej vody a èistenia odpa-
dových vôd u� viac ne� 50 rokov a svojou úèas�ou na výstave Hydrotec
si h¾adala potenciálnych zástupcov na Slovensku. INGEO a.s. sa
prezentovalo bohatou ponukou tak prieskumne geologických  prác,
ako aj aktivitami v oblasti �ivotného prostredia, predov�etkým

èerpaním zneèistených
podzemných vôd. AER-
ZEN Slovakia, s.r.o., sa
zúèastnil na výstave
Hydrotec po prvýkrát.
Firma sa úspe�ne an-
ga�uje v oblasti dodávok
pre úpravne vody a ÈOV
na Slovensku a v Èe-
chách.

Ako je to u� na vý-
stavách a ve¾trhoch zvy-
kom, oceòovali sa najlep�í.
Ve¾trh Incheba a sprie-
vodné výstavy ude¾uje Zla-
tú Inchebu,  Environmen-
tálne vhodný výrobok
a diplomami boli ocenené
najatraktívnej�ie expozície.
I. Zlatú Inchebu získali
z rúk generálneho riadi-

te¾a a.s. Incheba, Ing. A. Rozina, CSc. a predsedu technickej
komisie Prof. Ing. D. Bako�a, DrSc. tieto výrobky:

1. Moderné keramické materiály so samodetekènou schopnos�ou
� Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava,

2. Ihriská HAGS, Hags, �védsko,
3. HERPÍK (liek na lieèenie herpesov), Globcom, a.s. Nové Zámky
4. PENROST EXTRA, moridlo na výrobky z ocele, Ing. Peter �vec

� Penta, Praha, ÈR.
II. Znaèku �Environmentálne vhodný výrobok�, ktorú ude¾uje M�P

SR, odovzdal výrobcom minister L. Miklós a generálny riadite¾
SA�P  Tonèík. Jednalo sa o nasledujúcich výrobcov:

1. TEXICOM, a.s. Ru�omberok, 16 výrobkov poste¾nej bielizne,
2. ENVIRO TRADE Slovakia, s.r.o. Bratislava, 21 adsorbèných

výrobkov,
3. TENTO, a.s. �ilina, 10 výrobkov z recyklovaného papiera,
4. COMPAG SK, s.r.o. Bratislava, 1 výrobok, drôtovo � kamenná

stavebná kon�trukcia,

Výstavy Ekotechnika a Hydrotec 2005
5. DURISOL � STAV,

s.r.o. Bratislava, 14
výrobkov drevobetó-
nových tvaroviek.

III.Diplomy za najat-
raktívnej�ie expozície
získali  z rúk generál-
neho riadite¾a a.s.
Incheba A. Rozina,
CSc., nasledujúce ex-
pozície:
AERZEN Slovakia,
s.r.o.,MK Ilumina-
tion,s.r.o., SIVAK,
s.r.o., MATADOR a.s.
Púchov, LIBRA, s.r.o.,
Èeské dráhy a.s.
Nebolo by zrejme cel-

kom správne nespome-
nú� pravidelnú úèas� ob-
èianskeho zdru�enia �
Priatelia Zeme � SPZ na ve¾trhoch a výstavách. Dôsledne sa venujú
propagácii ochrany �ivotného prostredia, predov�etkým komposto-
vaniu a triedenému zberu odpadov, èo sú, �ia¾, stále aktuálne témy
medzi obèanmi Slovenska.

Poèas výstav prebehli predná�ky tematicky orientované pre-
dov�etkým pre starostov a primátorov. Uskutoènila sa významná,
v poradí u� tretia, dvojdenná konferencia s medzinárodnou úèas�ou
�Sedimenty vodných tokov a nádr�í�, ktorú u� roky úspe�ne organizuje
Poboèka SVHS pri VÚVH Bratislava pod gesciou jej garanta, ktorým
je od zaèiatku Ing. P. Hucko, CSc.  z VÚVH.

Ako ukázala úèas� firiem na tohtoroèných výstavách  Ekotechnika
a Hydrotec, populárnej�ie sa pre men�ích výrobcov a organizácie
stávajú regionálne výstavy v Nitre, Banskej Bystrici a Trenèíne. Má
to výhodu v tom, �e predov�etkým popularizácia ekologických vý-
robkov a stavieb sa dostáva k obyvate¾om regiónov aj mimo Bratis-
lavu. V Banskej Bystrici zaèiatkom mája úspe�ne vystavovali  firmy zaobe-
rajúce sa zberom odpadu a recykláciou surovín. V Trenèíne v polovici
júna sa u� po 12-ty raz stretli vystavovatelia na výstave AQUA.

Ak by sme mali struène zhodnoti� tohtoroèné výstavy Ekotech-
nika a Hydrotec, tak musíme kon�tatova� podstatne men�iu úèas�
vystavovate¾ov, ako aj skromnej�í sprievodný program. Medzi devia-
timi súèasne prebiehajúcimi výstavami sa tieto dve akoby strácali
predov�etkým medzi výrobcami automobilových komponetov
a zdravotníckych zariadení. Je na uvá�enie, èi na malom Slovensku je
dostatoèný priestor pre organizovanie výstav a ve¾trhov v hlavnom
meste a zároveò v jednotlivých regiónoch. Tento problém zrejme
vyrie�ia ekonomické faktory, ale aj záujem vystavovate¾ov.

Ján Lichý, Slovenská vodohospodárska spoloènos�

Zaznamenali sme
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V dòoch  14. � 16.
júna �ilo výstavisko
TMM v Trenèíne Me-
dzinárodnou �peciali-
zovanou výstavou vod-
ného hospodárstva, hydro-
energetiky, ochrany �i-
votného prostredia, ko-
munálnej techniky a roz-
voja  miest a obcí AQUA.
Je mo�né smelo poveda�,
�e ide o najväè�iu výstavu
zameranú predov�etkým
na zdravotné in�inierstvo
(vodovody, kanalizácie,
úpravne vody, ÈOV)
a ochranu �ivotného pro-
stredia, èo je ale dos� �a�-
ko oddeli� od dobre fun-
gujúceho zdravotného in-
�inierstva. K úspe�nému
priebehu AQUA zrejme
prispieva aj skutoènos�,
�e výstava v Trenèíne sa

koná po Èeskej výstave Vodovody - kanalizace v Prahe.
Význam výstavy AQUA  je zrejme predov�etkým vo výmene

informácii, formálnych a neformálnych stretnutiach odborníkov. Jej
celospoloèenský význam zdôrazòuje aj zá�tita, ale predov�etkým
osobná úèas� ministra �ivotného prostredia SR László Miklósa na jej
otvorení a odovzdávaní ocenení. �e tieto ocenenia majú svoj význam
a �e si ich ocenení vá�ia svedèí  ich umiestnenie na èestnom mieste
v pavilóne a ich prezentácia v propagaèných materiáloch firiem.
Urèitým paradoxom je na jednej strane hrdos� na získané ocenenir, na
druhej strane pomerne malý poèet prihlásených do jednotlivých sú�a�í.

Tohto roku v sú�a�i o Zlatú AQUA 2005 najlep�ie uspeli:
Kategória výrobkov:

1. miesto � ATJ Slovakia, s.r.o. Plavecký �tvrtok � Datalogger tlaku
a prietoku CLA-VAL e-Log.2

2. miesto � ECM ECO Monitoring, a.s. Bratislava � Stacionárny
vzorkovaè na odber kalu MAXX SPIII � P.

3. miesto � Kanál M.P.S., s.r.o. Senec, poboèka Trenèín � Ekotoaleta
SEPARETT �VILLA� model 9000, kompostovacia.

Kategória technológii:
1. miesto � K & H Kinetic, a.s. Slovenská Lupèa � ÈOV Dolný

Kubín � dosadzovacia nádr� s re�azovým zhrabákom kalu bez
kalovej priehlbne

Výstava AQUA Trenèín po dvanásty raz
2. miesto � ASIO, s.r.o. Bytèa � Spôsob èistenia odpadových vôd
3. miesto � Hydrotechnológia, s.r.o. Bratislava � Projekt skutoènej

realizácie stavby � RSO Banská Bystrica.
V sú�a�i o najhodnotnej�iu expozíciu (najúèelovej�iu a najes-

tetickej�iu) výstavy MODRÝ AKVADUKT boli najúspe�nej�í
expozície firiem:
1. miesto �  Hobas Sk, s.r.o. Bratislava
2. miesto -  Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava
3. miesto � Glynwed, s.r.o. Trnava.

Súèas�ou slávnostného otvorenia bolo aj ude¾ovanie Èestných
uznaní a Ïakovných listov ministra �ivotného prostredia SR. Oce-
nených bolo 28 pracovníkov vodného hospodárstva, vysokých �kôl
a Slovenskej akadémie vied.

Prestí�nou cenou Milana Topoliho za prínos vo vodnom hos-
podárstve, ktorú vlani ako prvý získal minister László Miklós, bol
odmenený blízky spolupracovník Milana Topoliho pri organizovaní
výstavy AQUA, v súèasnosti podpredseda predstavenstva Tren-
èianskej vodohospodárskej spoloènosti, a.s., Ing. Ján Kardo�.

V�etkým oceneným blaho�eláme.
Pre 132 vystavovate¾ov zo Slovenska, Èeska, Rakúska a Ma-

ïarska a pre náv�tevníkov bol na výstave pripravený bohatý odborný
program, ktorý zabezpeèovali nasledujúci odborní garanti: Slovenský
národný komitét IWA, Asociácia èistiarenských expertov SR,
Slovenská vodohospodárska spoloènos� a Slovenská komora sta-
vebných in�inierov.   Pre-
dov�etkým to bola ve-
decká konferencia �Zá-
sobovanie vodou v ha-
varijných a krízových
situáciách�, odborné se-
mináre �Integrovaný ma-
na�ment krajiny�, �Eko-
nomické nástroje vypú�-
�ania odpadových vôd�,
�Nové trendy vo vodnom
hospodárstve�, beseda
�Svetová výstava 2005
v Japonsku� a firemné
prezentácie firiem Pro-
xima 76, s.r.o. Stupava
a PW Motors, s.r.o. Bra-
tislava.

Výstava ako celok
urobila na mòa dobrý
dojem. Po organizaènej
stránke nie je organi-
zátorom v zásade èo
vytknú�. Pote�ujúca je aj
skutoènos�, �e na Slovensku rastie poèet firiem, ktoré vyrábajú kvalitné
a energeticky výhodné zariadenia.  Nako¾ko výstavisko Trenèín má
e�te urèité vo¾né kapacity, bolo by zrejme dobré v súlade s tovarovou
nomenklatúrou roz�íri� prezentáciu vodného hospodárstva tak, aby
poskytovala ucelenej�í obraz  nie len pre vodohospodárov, ale  napr.
aj pre pracovníkov miest a obcí. Zatia¾ je nevyu�itá výstava pre
výchovu mláde�e v oblasti �ivotného prostredia, ale aj v propagácii
�túdia na vodohospodársky zameraných odboroch. Samozrejme, �e
takáto orientácia si vy�aduje starostlivú prípravu a urèité zainte-
resovanie aj vystavovate¾ov, ale zrejme by to stálo za to.

Výstava AQUA 2005 je za nami. Pred nami je v�ak u� 13. roèník
tejto populárnej výstavy. Nik nepochybuje o tom, �e sa organizátorom
podarí pripravi� e�te zaujímavej�ie podujatie ne� bolo tohtoroèné.

Ján Lichý,
Slovenská vodohospodárska spoloènos�

Ing. Ján Kardo� � dr�ite¾
Ceny Milana Topoliho za rok 2005

Ing. Èere�òák otvára konferenciu �Zásobovanie vodou
v havarijných a krízových situáciách�

Minister László Miklós
a jeho otvárací prejav

Zaznamenali sme



6 VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 7-8/2005

Zásobovanie vodou je jednou zo základných po�iadaviek pre
existenciu obyvate¾stva v èase mieru, ale aj v èase krízových situácií.
Pre prípady krízových a havarijných  situácií je potrebné pripravova�
sa v predstihu. Z tohto dôvodu si organizátori konferencie  kládli za
cie¾ oboznámi� �iroký okruh odbornej vodohospodárskej verejnosti
s najnov�ími poznatkami a skúsenos�ami z oblasti problematiky zá-
sobovania vodou v krízových a havarijných situáciách

12. vedecko-odbornú konferenciu AQUA 2005 organizovali pod
zá�titou  ministra �ivotného prostredia SR prof. RNDr. László Mikló-
sa, DrSc. Slovenský národný komitét IWA a Slovenská technická uni-
verzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného in�inierstva
ako sprievodnú akciu 12. medzinárodnej �pecializovanej výstavy vod-
ného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany �ivotného prostredia,
komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA.

Konferencia, ktorej odborným garantom bol prof. Ing. Jozef Kri�,
PhD., sa konala v Trenèíne 15. júna 2005 a zúèastnilo sa na nej viac
ako 80 pracovníkov vodárenských spoloèností, orgánov �tátnej vodnej
správy, viacerých vysokých �kôl a výskumných ústavov.

Po privítaní úèastníkov zástupcom Ministerstva �ivotného prostre-
dia SR Ing. Du�anom Èere�òákom odzneli na konferencii nasledovné
predná�ky:

Ing. Lýdia Bekerová, M�P SR, Bratislava: Súèasný stav v zá-
sobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov v SR.

RNDr. Jana Gajdová, Výskumný ústav vodného hospodárstva
v Bratislave: Zabezpeèenie zásobovania vodou v období krízových
situácií v zmysle novej legislatívy

Ing. Miloslava Melounová, Sdru�ení oboru vodovodù a kanalizací
ÈR, Èeská republika: Prevence záva�ných havárií a  øe�ení krizových
situací v legislativì ÈR

Ing. Radka Hu�ková, Pra�ské vodovody a kanalizace,a.s., Èeská
republika: Zabezpeèení úpravy a distribuce pitné vody proti havarijnímu
znehodnocení kvality

Ing. Zdenìk Bene�, Bratislavská vodárenská spoloènos�, a.s.,
Bratislava: Miesto a úloha krízového mana�mentu v integrovanom
systéme riadenia vodárenskej spoloènosti

Zásobovanie vodou v havarijných
a krízových situáciách

Vedecko-odborná konferencia AQUA 2005
Trenèín 15. jún 2005

RNDr. Ivona �kultétyová, PhD.,
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného in�inierstva

Ing. Jiøí Komínek, Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., Èeská republika: Krizový management pøi dlouho-
dobìj�ích výpadcích v zásobování z centrálních zdrojù Ostravského
oblastního vodovodu

RNDr. Anton Kollár, Výskumný ústav vodného hospodárstva
v Bratislave: Hlavné zásady výberu zdrojov vody pre zásobovanie
vodou v období krízových situácií

Ing. Katarína Tóthová, PhD., Ing. Danica Barloková, PhD.,
Ing. Vanda Dubová, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra
zdravotného in�inierstva: Odhad zranite¾nosti systémov zásobovania
vodou ako súèas� plánu bezpeènosti

RNDr. Lívia Tóthová, PhD., Ing. Zoltán  Krascsenits, Výskum-
ný ústav vodného hospodárstva v Bratislave: Mo�nosti vyu�itia rýchlych
detekèných metód pre identifikáciu havarijného zneèistenia pitnej vody

Ing. Marián Kuèera, DHI SLOVAKIA, Ing. Zdenìk Sviták,
DHI HYDROINFORM, Ing. Tomá� Gibala, STU v Bratislave, Sta-
vebná fakulta, Katedra zdravotného in�inierstva: Mo�nosti vyu�itia
prostriedkov hydroinformatiky vo vodárenskej praxi

Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Elena Büchlerová, PhD., Ing.
Monika Karácsonyová, Ing. ¼uboslav Gajdo�, Výskumný ústav
vodného hospodárstva v Bratislave: Technologické mo�nosti úpravy
vody v krízových situáciách

Ing. Viliam Vi�acký, PhD., Ing. Karol Munka, PhD., Výskumný
ústav vodného hospodárstva v Bratislave a prof. RNDr. Ján Ru�ièka,
DrSc. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú�obníctvo SR,
Bratislava: Pou�itie  membránovej filtrácie pri zabezpeèení pitnej vody
v krízovej situácii

Mgr. Vladimír Mojdis, Východoslovenská vodárenská spo-
loènos�, a.s., Závod Bardejov: Chemicko-biologický monitoring po-
vrchovej vody rieky Top¾a so zameraním na zamedzenie havarijného
zneèistenia úpravne vody Bardejov

Doc. Ing. Du�an Rusnák, PhD., STU v Bratislave, Stavebná
fakulta, Katedra zdravotného in�inierstva a Ing. Jaroslav Griè, Bra-
tislavská vodárenská spoloènos�, a.s., Bratislava: Havarijné stavy pri
prevádzkovaní kanalizácií.

Základné princípy integrovaného
mana�mentu povodí

Ing. Tomá� Lepe�ka
Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

Charakteristika integrovaného mana�mentu povodí
Integrovaný mana�ment povodí (IMP) mo�no definova� ako

proces, ktorý podporuje koordináciu v�etkých ¾udských aktivít
v povodí, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na kvantitu a kvalitu
povrchových a podzemných vôd za úèelom dosiahnutia sociálneho
a ekonomického prospechu, v súlade so zabezpeèením v�etkých prin-
cípov trvalo udr�ate¾ného rozvoja.

Integrovaný mana�ment povodí reprezentuje prístup k riadeniu
prírodných zdrojov v povodí integráciou environmentálnych,
ekonomických a sociálnych otázok. Je zameraný na trvalo udr�ate¾ný

prospech pre budúce generácie, prièom chráni prírodné zdroje, najmä
vodu, a minimalizuje mo�né nepriaznivé environmentálne, sociálne
a ekonomické dopady (WALMSLEY, 2002).

Cesta k zabezpeèeniu komplexnej starostlivosti o vodné zdroje
a ich vyu�ívanie vedie cez integrovaný mana�ment a komplexné
programy, akými budú napr. integrované vodohospodárske plány.
Preto je potrebné, aby v�etky opatrenia smerujúce k tomuto cie¾u
boli zalo�ené na integrovanom mana�mente (KOLLÁR, 2004).

Integrovaná starostlivos� o vodné zdroje, vrátanie integrovania
aspektov týkajúcich sa krajiny a vodného re�imu, by sa mala realizova�

Zaznamenali sme; Voda v krajine
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na úrovni povodí alebo ich èastí. Pri vyu�ívaní vodných zdrojov sa
prednostne musia uspokojova� základné potreby a záchrana eko-
systémov (AGENDA 21).
Vznik a princípy integrovaného mana�mentu

Dublinské princípy
Dublinské princípy boli sformulované v priebehu medziná-

rodných konzultácií, ktoré vyvrcholili na Medzinárodnej konferencii
o vode a �ivotnom prostredí v Dubline v roku 1992. Dublinské princípy
výrazne prispeli k formulovaniu odporúèaní Agendy 21 � kapitoly
18 (o vodných zdrojoch), ktorá bola prijatá na konferencii o �ivotnom
prostredí a  rozvoji OSN v Rio de Janeiro v roku 1992 (TECHNICAL

ADVISORY COMMITTEE, 2000).
�tyri dublinské princípy:

1. Sladká voda je vyèerpate¾ným a zranite¾ným zdrojom, nevyhnut-
ným pre udr�anie �ivota, rozvoja a �ivotného prostredia.

2. Vodohospodársky rozvoj a riadenie by mali by� zalo�ené na prin-
cípoch spoluúèasti,  zahàòajúcich v�etky u�ívate¾ské, plánovacie
a politické rozhodovacie subjekty na v�etkých úrovniach.

3. �eny zohrávajú dôle�itú úlohu pri zásobovaní, mana�mente
a ochrane vôd.

4. Voda má ekonomickú hodnotu vo v�etkých svojich protichodných
vyu�itiach a mala by sa pova�ova� za ekonomický tovar. (TECHNI-
CAL ADVISORY COMITTEE, 2000).
Ve¾mi dôle�itým krokom pre rie�enie problematiky zvy�ujúcich

sa po�iadaviek na vyu�ívanie zdrojov vody v po�adovanom mno�stve
a vo vyhovujúcej kvalite, s cie¾om zabezpeèenia jej trvalo udr�ate¾ného
vyu�ívania aj pre budúce generácie, bolo prijatie smernice è. 2000/60/
EC. Jej úèelom je vytvori� integrovaný rámec pre politiku EÚ v oblasti
vôd, s cie¾om chráni� fyzickú a biologickú integritu vodných systémov
a zní�i� nepriaznivý tlak ¾udskej populácie na zdroje vody (DIREC-
TIVE 2000/60/EC, 2000).

Ochranu �ivotného prostredia, ktorá je jedným z hlavných cie¾ov
smernice, definujú viacerí autori (napr. BARTKOVÁ, 2003, 2004).
�Integrácia� v systéme integrovaného mana�mentu povodí

Integrácia v chápaní integrovaného mana�mentu povodí mô�e by�
rozdelená do dvoch základných kategórií (spracované pod¾a TECHNI-
CAL ADVISORY COMITTEE, 2000):
- prírodné systémy s ich rozhodujúcim vplyvom na dostupnos�

zdrojov a ich kvalitu,
- ¾udský systém � spoloènos�, ktorá ovplyvòuje vyu�itie a zne-

èistenie vodných zdrojov, a ktorá tie�  vytýèi priority pre ich
rozvoj.
Integrácia prírodných systémov
Integrácia mana�mentu sladkých vôd a mana�mentu prímor-

ských oblastí: Tieto by mali by� integrované na základe �kontinua�-
spojitosti medzi sladkými vodami a morskými vodami. Sladké vody
sú dôle�itými determinantmi podmienok v prímorských oblastiach,
na èo by sa nemalo zabúda� pri tvorbe integrovaných vodohospodár-
skych plánov a programov opatrení v povodiach.

Integrácia mana�mentu krajiny a vôd: Integrovaný prístup
riadenia v oblasti vyu�ívania krajiny a vôd spoèíva v uvedomení si,
�e súèas�ou hydrologického cyklu sú pôda, vzduch, vegetácia a po-
vrchové i podzemné vodné zdroje. Z tohto faktu vyplýva, �e rozvoj
a vyu�ívanie krajiny a vegetaèná pokrývka ovplyvòujú fyzické roz-
delenie a kvalitu vôd, a preto sa musí s nimi uva�ova� v mana�mente
vodných zdrojov.

Integrácia mana�mentu povrchových a podzemných vôd: Voda,
po dopade na zemský povrch a poèas jej putovania v povodí, sa mô-
�e objavova� striedavo ako povrchová a podzemná voda. Ve¾ká èas�
svetovej populácie je závislá od zásobovania vodami z podzemných
zdrojov. Zneèistenie pochádzajúce z rôznych zdrojov znamená
významné ohrozenie kvality zásob podzemných vôd a núti k za-
mysleniu a pochopeniu súvislostí medzi povrchovými a podzemnými
vodami.

Integrácia mana�mentu kvality a kvantity vodných zdrojov:
Ochrana kvality a mno�stva vôd je nevyhnutnou zlo�kou integro-
vaného mana�mentu vodných zdrojov. Zneèis�ovanie vôd zni�uje ich
mo�nos� vyu�itia pre u�ívate¾ov v ni��ie polo�ených èastiach po-
vodia.

Integrácia ¾udských systémov
Integrácia ¾udských systémov spoèíva preva�ne v ovplyvòovaní

rozhodovania v ekonomickom sektore, integrácii mana�mentu pitnej i
ú�itkovej vody a odpadových vôd, zabezpeèení dialógu v�etkých zú-
èastnených strán, ubezpeèení, �e vládne politiky prevezmú zodpoved-
nos� za rozvoj vodných zdrojov a riziká spojené s vyu�ívaním vôd a pod.
Plány integrovaného mana�mentu povodí

Jedným z hlavných princípov, ktoré zaviedla smernica Európskeho
parlamentu a Komisie 2000/60/EC, bol integrovaný mana�ment po-
vodí. Základným mechanizmom na dosiahnutie touto smernicou
vytýèených cie¾ov v povodiach sú plány integrovaného mana�mentu
povodí. Tieto by mali obsahova� hlavne charakteristiku povodia, en-
vironmentálne monitorovacie údaje, podrobné informácie o vplyvoch
¾udských aktivít v povodí, strategický plán na dosiahnutie �dobrého
stavu� vôd a analýzy ekonomického vyu�itia vôd (GRIFFITHS, 2002).

V zmysle zákona è. 364/2004 Z.z. o vodách je plán mana�mentu
povodí základným nástrojom na dosiahnutie cie¾ov vodného pláno-
vania v oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz sú-
èasného stavu povrchových i podzemných vôd a zhodnotenia vplyvu
¾udskej èinnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a
programy opatrení. Plán mana�mentu povodia sa povinne vyu�íva
v krajinnom plánovaní.

V praxi sa pristúpilo k vypracovávaniu programov mana�mentu
vodných zdrojov. Tieto zabezpeèujú komplexnú starostlivos� o vodné
zdroje, ich dostupnos� a dostatoèné mno�stvo kvalitnej vody pre
ekosystémy, malých aj ve¾kých u�ívate¾ov a pod. Dôle�itá je tie�
protipovodòová ochrana, ustanovenie minimálnych prietokov, usta-
novenie kompetentných orgánov zodpovedných za údr�bu a sta-
rostlivos� o povodie, ochranu vody, ekosystémov a pod.(KAUFFMAN,
1976, SEUNG, CHUNG, 1975, SEUNG, SLATTERY, 1977 a i.).

V súèasnosti sa do praxe privádza nový softvérový systém GIBSI.
Je to prototyp integrovaného modelujúceho systému, ktorý bol vytvo-
rený na pomoc v rozhodovacích procesoch, pri hodnotení rôznych
scenárov v IMP, vhodnej fyzikálnej a chemickej kvality vôd a po-
dobne. (ROUSSEAU ET AL., 2000, 2005).
Krajinnoekologický prístup v IMP

Krajina má svojou podstatou integrujúcu rolu a vy�aduje si
multidisciplinárny krajinnoekologický prístup, bez ktorého ekologicky
optimálne priestorové usporiadanie a funkèné vyu�ívanie územia nie
je mo�né. Uvedené po�iadavky spåòa a umo�òuje realizova�  krajinná
ekológia (LESER, EX DRDO�, 2001).

Pod¾a IZAKOVIÈOVEJ, MIKLÓSA a DRDO�A (1997) je h¾adisko kom-
plexnosti, nadrezortnosti a priestorového nadh¾adu nevyhnutnou pod-
mienkou rie�enia ekologických problémov v krajine. Krajinno-
ekologický prístup tak nachádza svoje opodstatnenie aj v IMP.

Integrovaný mana�ment musí pozostáva� z nasledovných zá-
kladných krokov:
1.  Analýzy � ich cie¾om je poznanie vlastností jednotlivých krajino-

tvorných zlo�iek povodia. Analýzy zahàòajú výber, tvorbu,
zhodnotenie a priestorovú diferenciáciu ukazovate¾ov vlastností
krajiny povodia a jej jednotlivých zlo�iek. Ide najmä o  analýzy
zdrojov, sociálno-ekonomických podmienok, súèasného stavu
vyu�itia a ochrany prírodných zdrojov.

2.  Syntézy � zamerané na hodnotenie potenciálu krajiny a jeho sú-
èasného stavu vyu�itia. Cie¾om je vyjadri� vhodnos� krajiny po-
vodia pre realizáciu jednotlivých sociálno-ekonomických aktivít v sú-
lade s harmonickým fungovaním väzieb krajinného systému, defino-
vanie problémových bodov nevhodného vyu�itia potenciálu a odha-
lenie rezerv medzi predpokladmi krajiny a jej reálnym vyu�itím.

3. Návrhy � ich cie¾om je eliminácia súèasných a prevencia vzniku
nových environmentálnych problémov daného územia. Ide najmä
o návrhy krajinnoekologicky optimálneho vyu�itia územia,
technologických opatrení, legislatívnej ochrany, revitalizaèných
opatrení, návrh opatrení na posilnenie sociálno-ekonomického
rozvoja v povodí a pod. (IZAKOVIÈOVÁ, 2003).
Tieto kroky boli odvodené z metodiky krajinnoekologického

plánovania � LANDEP, ktorej teoretická a aplikaèná èas� sa ako
samostatná krajinnoekologická �kola vyvinula na Slovensku na prelome
70. a 80. rokov 20. storoèia (RU�IÈKA, MIKLÓS, 1982a, b). Metodika
LANDEP sa rôznym spôsobom modifikuje a najèastej�ie sa vyu�íva
pri spracovaní krajinnoekologického plánu, ekologickej únosnosti
krajiny, únosného za�a�enia územia, územného systému ekologickej
stability (HRNÈIAROVÁ, 2002).

Voda v krajine
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 V súvislosti s metodikou hodnotenia ekologickej únosnosti krajiny
sa kladie dôraz na prehodnotenie súèasného vyu�ívania územia v po-
vodí. Výsledok takéhoto hodnotenia, vrátane opatrení, predstavuje in-
tegráciu èinností v povodí a je jeden z prístupov k IMP (ZAU�KOVÁ, 2003).

Ka�dé povodie mô�e by� charakterizované z h¾adiska prvotnej
a druhotnej krajinnej �truktúry. Pre dôkladnú ochranu a trvalo
udr�ate¾ný rozvoj povodí je dôle�ité pozna� a dodr�iava� obmedzenia,
vyplývajúce z terciárnej krajinnej �truktúry � chránené oblasti
prirodzenej akumulácie vôd, chránené vodohospodárske oblasti,
ochranné pásma vodárenských zdrojov a pod.
Význam pôdy a lesa v povodiach

Pôda je trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol transformáciou
vrchnej èasti zemskej kôry pôsobením organizmov na horniny za
úèasti vzduchu, vody a slneènej radiácie. V geosystémovom chápaní
je pôda ve¾mi zlo�itý otvorený systém vo vz�ahu k ostatným prvkom
(MIKLÓS, IZAKOVIÈOVÁ, 1997). Pôda je svojím rozsahom a funkciami
rozhodujúcou esenciálnou zlo�kou prírody. Bez udr�ate¾ného vývoja
pôdy nie je myslite¾ný udr�ate¾ný vývoj prírody, ale ani udr�ate¾ný
vývoj ekonomických a sociálnych parametrov spoloènosti (DEMO,
BIELEK, HRONEC, 1999). Pôdy, okrem produkèných, plnia aj iné funkcie
-  filtraènú, pufraènú, transformaènú, akumulaènú, transportnú,
asanaènú, fungujú ako biologický habitat a génová rezerva, historické
médium, zdroj energie a surovín a ako priestor pre ¾udskú aktivitu
(DEMO A KOL., 1998).

Pôda má v ka�dom ekosystéme k¾úèové úlohy: umo�òuje rast
vy��ích rastlín, vlastnosti pôdy sú rozhodujúcim faktorom regulujúcim
vodu, pôda funguje ako prírodný recyklaèný systém, pôda poskytuje
prostredie pre miliardy �ivých organizmov (KOVÁÈ A KOL., 2003).

Pôda ako jeden zo základných prírodných zdrojov, je zdroj obme-
dzený, ktorý je mo�né najmä nevhodnou èinnos�ou èloveka po�kodi�
a znièi�. V na�ich podmienkach dosahuje intenzita tvorby pôdy 0,026
a� 0,13 mm . rok-1, resp. max. 0,2 mm . rok-1 (ZACHAR, 1970). Jedným
z najväè�ích rizík vo vz�ahu k pôde je vodná erózia. MIDRIAK (1997)
uvádza, �e intenzita odnosu pôdy vplyvom vodnej erózie je na povrchu
bez úèinnej pôdoochrannej vegetaènej pokrývky a v prípade absencie
biologicko-technických protieróznych opatrení takmer v�dy väè�ia
ako intenzita tvorby pôdy. Z poèetných analýz vyplýva, �e na de-
�trukcii pôdy v sa v na�ich prírodných podmienkach najviac podie¾a
vodná erózia. Hneï po nej nasleduje vetrová erózia a zosuny.

Pre protieróznu ochranu pôdy, hlavne v horných èastiach povodí,
majú najväè�í význam lesné porasty. Svedèí o tom fakt, �e celkové
reálne pôdne straty z nenaru�eného povrchu lesných ekosystémov
vplyvom povrchového odtoku tvoria len 0,74 % potenciálneho odnosu
pôdy (MIDRIAK, 1993). Pod¾a MIDRIAKA (1988) sa s hrúbkou nadlo�-
ného humusu významne zni�uje povrchový odtok, prièom pri hrúbke
5 a� 6 cm klesá na nemerate¾né hodnoty, èo vplýva aj na zní�enie
vodnoeróznych pôdnych strát. Najdokonalej�ou a najlacnej�ou
protieróznou ochranou je vhodný kryt pôdy vegetáciou (RIEDL, ZACHAR

A KOL., 1973).
Les plní okrem protieróznej funkcie aj rôzne iné funkcie. Pre IMP

sú dôle�ité najmä jeho hydrické a vodohospodárske funkcie. Pod
hydrickými funkciami sa rozumie prirodzene, samoèinne pôsobiaci
vplyv lesa na vodu v krajine a pod vodohospodárskou funkciou lesa
sa chápe èlovekom zámerné obhospodarovanie lesa tak, aby plnil
po�adovanú funkciu vo vz�ahu k vode (PAPÁNEK, 1978, MIDRIAK A KOL.,
1981). V obidvoch prípadoch (hydrická aj vodohospodárska funkcia
lesa) ide o vplyv lesa na vyrovnanie odtoku vody z povodia
(vodoregulaèná funkcia), tvorbu vodných zdrojov (akumulaèná
funkcia), vodnos� tokov a kvalitu odtekajúcej vody.
Záver

K riadeniu povodí je nutné pristupova� na báze integrovaného,
holistického prístupu. Je nevyhnutné pozna� a pochopi� charakte-
ristiky hydrologického cyklu a jeho interakcie s prírodnými zdrojmi
a ekosystémami. Takisto je dôle�ité zabezpeèi� dialóg medzi u�í-
vate¾mi vody v horných èastiach povodia a u�ívate¾mi v jeho ni��ích
èastiach a zabezpeèi� starostlivos� o povodie na v�etkých úrovniach.
Treba si uvedomi�, �e akáko¾vek nevhodná ¾udská èinnos� v povodí
mô�e vyvola� sériu nezvratných zmien, ktoré mô�u ohrozi� stabilitu
ekosystémov, kvalitu a dostupnos� vodných zdrojov. Preto cie¾om
integrovaného mana�mentu povodí je riadi� èinnos� ¾udských aktivít
na báze povodí, stara� sa o stabilizujúce zlo�ky krajiny a chráni� ich.
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Príspevok sa zaoberá problematikou kvality povrchových
vôd v povodiach riek Poprad a Dunajec v dvoch rovinách. Pri
hodnotení súèasného stavu vychádza z výsledkov meraní
správcu tokov v roku 2004 a kvalitu posudzuje pod¾a kritérií
NV SR è. 491/2002 Z. z. Pri odhadovaní vývojových trendov
stavia na predpokladaných dôsledkoch tlaku prebiehajúcich
legislatívnych zmien na zni�ovanie vypú��aného zneèistenia
do povrchových vôd v priemyselnej aj komunálnej sfére.

Úvod
Kvalitu povrchových vôd ovplyvòujú viaceré faktory. Medzi

najdôle�itej�ie radíme prírodné geomorfologické pomery, atmosférické
a poveternostné vplyvy a antropogénny vplyv. V posledných rokoch
sa výrazne prehlbuje predov�etkým vplyv ¾udskej aktivity na kva-
litatívne pomery v danom povodí.  Prejavuje sa  hlavne nárastom ob-
sahu cudzorodých, �kodlivých a obzvlá�� �kodlivých  látok vo vodách
a celkovo nevyhovujúcou kvalitou povrchových vôd. Èiastoène to
spôsobuje vývoj analytických detekèných metód a tie� vysoká miera
rezistencie niektorých chemických látok voèi prirodzenému bio-
logickému odbúravaniu v �ivotnom prostredí. Dôle�itými príèinami
tohto stavu sú tie� postupné zmeny v legislatíve v oblasti vodného
hospodárstva, smerujúce k aproximácii legislatívnych predpisov
jednotlivých krajín v európskom regióne s po�iadavkami Rámcovej
smernice o vodách.

Legislatívne po�iadavky
V�eobecné kvalitatívne po�iadavky pre povrchové vody na území

Slovenskej republiky ustanovuje NV SR è. 491/2002 Z. z., ktoré na-
dobudlo úèinnos� 1. septembra 2002 (redakèná poznámka, zru�ené k
1. júlu 2005 NV SR è. 296/2005 Z. z.). V prílohe è. 1 k tomuto naria-
deniu vlády sú uvedené odporúèané hodnoty koncentrácií pre 76 fy-
zikálnych, chemických, �pecifických organických a mikrobiologických
ukazovate¾ov kvality povrchovej vody a pre skupinu �a�kých kovov.
Výh¾adové dosiahnutie kvality povrchovej vody nepresahujúcej od-
porúèané koncentrácie pod¾a vy��ie uvedeného nariadenia vlády
v ¾ubovo¾nom monitorovanom kontrolnom mieste na toku bude zna-
mena� dobrý stav vôd na na�om území, èo pod¾a súèasných kritérií
pre klasifikáciu kvality povrchových vôd pod¾a STN 75 7221 zod-
povedá II., prípadne III. triede kvality, charakterizujúcej vodu ako
èistú, resp. zneèistenú.

Namerané hodnoty a diskusia
Dosiahnutie absolútneho súladu meranej kvality povrchových vôd

s platnými legislatívnymi kritériami je v súèasnosti na mnohých úse-
koch tokov nereálna predstava. Aj v dôsledku odsúvania rie�enia syste-
matického odvádzania a èistenia odpadových vôd z miest a sídiel na
na�om území sa v posledných rokoch výrazne prejavujú napr. problé-
my so zvý�enými koncentráciami dusíkatých látok a celkového fosforu
v povrchových vodách, ktoré sú inak prirodzenými biogénnymi prv-
kami v �ivotnom prostredí. V povodí riek Poprad a Dunajec bolo v sys-
tematicky sledovaných kontrolných miestach v roku 2004 zistených
celkom a� 80 prekroèení odporúèaných koncentraèných limitov,
z toho celkom 16 prekroèení bolo zistených v ukazovateli amo-
niakálny dusík (N-NH

4
), sumárne 9 prekroèení v ukazovateli celkový

fosfor (P
celk.

) a úplne najviac prekroèení, a� 55, bolo zaevidovaných

Súèasný stav a predpokladaný vývoj kvality
povrchových vôd v povodiach riek

Poprad a Dunajec
Ing. Anna Oravcová

Slovenský vodohospodársky podnik, �. p., Od�tepný závod Ko�ice

v ukazovateli dusitanový dusík (N-NO
2
). Naproti tomu v �iadnom

z hodnotených kontrolných miest na povrchových tokoch v povodí
Popradu a Dunajca neboli zistené prekroèenia nariadením vlády
ustanovených limitných koncentrácií pre ukazovatele dusiènanový
dusík (N-NO

3
)  a organický dusík (N

org.
). Je to predov�etkým z toho

dôvodu, �e koncentraèné limity pre posledné dva uvedené ukazovatele
kvality vody sú stanovené na pomerne vysokej úrovni, pre dusiè-
nanový dusík je to 5 mg.l-1 a pre organický dusík 2,5 mg.l-1. Naproti
tomu limit pre najproblematickej�í ukazovate¾ dusitanový dusík, je
ve¾mi prísny, s hodnotou 0,02 mg.l-1, èo v�ak odrá�a nestabilitu danej
formy dusíka. Do hodnotenia boli pou�ité výsledky meraní za rok
2004 z 9 stálych kontrolných miest na povrchových tokoch v povodí
Popradu a jedného kontrolného miesta v povodí Dunajca, kde je
v rozsahu základného rozboru udr�iavaná stála frekvencia odberov
a analýz kontrolných vzoriek na hodnote 12�krát roène. Podrobné
výsledky porovnania nameraných hodnôt v hodnotených kontrolných
miestach za obdobie roku 2004 s odporúèanými limitmi pod¾a prílohy
è. 1 k NV SR è. 491/2002 Z. z. sú uvedené v tab. 1.

Cieleným hodnotením kvality povrchových vôd v povodiach riek
Poprad a Dunajec pod¾a koncentraèného obsahu dusíkatých látok
a celkového fosforu  sa ïalej zistilo,  �e v hodnotenom období roku
2004 neboli ani raz prekroèené odporúèané limity v �iadnom z hod-
notených ukazovate¾ov v kontrolných miestach Dunajec - Èervený
Klá�tor a Poprad - Pod Svitom. V prípade kontrolného miesta na
Dunajci je to predov�etkým vplyvom vysokého prietoku vody
v koryte rieky v danom kontrolnom mieste (Q

355
 = 6,134 m3.s-1), ako

aj absenciou väè�ích sídelných útvarov v povodí a tie� nízkou úrovòou
rozvoja priemyselnej a po¾nohospodárskej výroby v danej lokalite,
èo v urèitej miere súvisí aj s obmedzeniami v re�ime hospodárenia zo
strany správy Pieninského národného parku, ktorý sa na danom území
nachádza. Kvalita vody v rieke Poprad pod Svitom je v pozitívnom
zmysle ovplyvnená cieleným odvedením odpadových vôd z daného
územia kmeòovým zberaèom verejnej kanalizácie mesta Poprad, prièom
tieto vody sú vyústené do toku Poprad a� o viac ako 10 kilometrov
ni��ie v mieste pri Matejovciach.

V horizonte najbli��ích 10 a� 15 rokov sa predpokladá vo v�e-
obecnosti postupné  zlep�ovanie kvality povrchových vôd v ukazo-
vate¾och celkový fosfor a dusíkaté látky vzh¾adom na to, �e stále
prebieha proces výstavby nových verejných kanalizácií a èistiarní
odpadových vôd, ako aj dostavba èistiacich stupòov na v súèasnosti
prevádzkovaných verejných kanalizáciách bez èistiacej koncovky.
Rovnaký trend bada� vo výraznej miere aj v priemyselných odvetviach.
Takisto sú v projektovej príprave alebo sa u� realizujú intenzifikácie
existujúcich èistiarní odpadových vôd, v objektovej skladbe ktorých
sú u� zaradené denitrifikaèné a nitrifikaèné stupne na odbúravanie
dusíka. A v poslednej dobe sú do praxe zavádzané tie� technológie na
zni�ovanie mno�stva celkového fosforu na odtoku z ÈOV do povr-
chového recipientu. Nástup týchto moderných èistiarenských tech-
nológií, ktoré sú finanène nároèné, a preto spôsobujú problémy pri
ich zavádzaní najmä men�ím sídelným �truktúram a menej efektívnym
výrobným odvetviam, je podmienený predov�etkým tlakom
legislatívnych po�iadaviek na kvalitu vypú��aných odpadových vôd,
ktorú stanovuje vy��ie uvádzané NV SR è. 491/2002 Z. z. v prílohe
è. 3. Tieto legislatívne po�iadavky sú vymedzené limitnými hodnotami
vybraných ukazovate¾ov zneèistenia vo vypú��aných odpadových

Z vodohospodárskej praxe
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N

vodách a osobitných vodách, osobitne stanovenými pre spla�kové
a komunálne odpadové vody a zvlá�� pre priemyselné a osobitné
odpadové vody v ïal�ej �pecifikácii pod¾a druhu priemyselného
odvetvia a prevládajúceho charakteru odpadových vôd.

V období rokov 2002 a� 2005 v rámci celoplo�ného prehod-
nocovania vypú��ania odpadových vôd z jednotlivých bodových
zdrojov zneèistenia, so sústredeným odtokom odpadových vôd do
recipientu jedným alebo viacerými výustami, povolili miestne a vecne
príslu�né úrady �ivotného prostredia mnohým producentom, na
základe opodstatnených dôvodov, vypú��anie odpadových vôd do
povrchových tokov nad rámec limitných hodnôt ustanovených v prí-
lohe è. 3 k NV SR è. 491/2002 Z. z. s obmedzeným èasovým ho-
rizontom platnosti takéhoto povolenia  najneskôr do 31.12.2015, èo
je v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskor�ích predpisov (vodný zákon). V mnohých prípadoch, predo-
v�etkým u verejných kanalizácií, sa uvedené obmedzenia vz�ahujú
práve na vypú��ané zneèistenie v ukazovate¾och celkový fosfor, amo-
niakálny dusík a celkový dusík.

U priemyselných producentov sa okrem týchto  ukazovate¾ov
èastokrát obmedzenia vz�ahujú aj na �a�ké kovy, �pecifické organické
látky, prípadne nepolárne extrahovate¾né látky (NEL). V roku 2004
v stálej monitorovacej sieti 10 kontrolných miest na povrchových to-
koch v povodiach riek Poprad a Dunajec u skupiny sledovaných
�a�kých kovov nebolo zistené ani jedno prekroèenie odporúèaných
koncentraèných hodnôt pod¾a prílohy è. 1 k NV SR è. 491/2002 Z. z.
v �iadnom zo sledovaných ukazovate¾ov. Hodnotené boli namerané
koncentrácie týchto kovov: ortu� (Hg), kadmium (Cd), olovo (Pb),
arzén (As), meï (Cu), chróm celkový (Cr

celk..
), nikel (Ni) a zinok

(Zn).  Hlavným dôvodom je nízky objem vypú��aných odpadových
vôd s obsahom �a�kých kovov z priemyselných zdrojov, kde je celý
výrobný program alebo jeho èas� zameraná na spracovanie, povrchovú
úpravu èi lakovanie kovov, a ve¾ké riediace pomery v recipientoch
v sledovaných miestach na povrchových tokoch. Ïal�ou mo�nou prí-
èinou týchto zistení je pomerne nízky poèet kontrolných analýz
v priebehu roka 2004, a to zvyèajne v rozsahu od 1 do 4, s výnimkou
hranièných miest Poprad  -  Èirè a Poprad  -  Piwniczna, kde bola
frekvencia analýz u rozhodujúcich ukazovate¾ov ortu� a kadmium a�
na úrovni ostatných sledovaných ukazovate¾ov zo základného
rozboru, t. j. 12 meraní za rok.

Koncentrácie nepolárnych extrahovate¾ných látok (NEL), kde spa-
dajú o. i. ropa, ropné látky a minerálne oleje, boli analyzované foto-
metrickou metódou v rozsahu UV-spektra s pou�itím extrakèného
èinidla cyklohexán. Z dôvodu, �e v uplynulých obdobiach boli len
výnimoène zistené zvý�ené koncentrácie zneèistenia v tomto uka-
zovateli v stálych kontrolných miestach v povodiach Popradu a Du-
najca, plánovaný a uskutoènený poèet meraní v roku 2004 bol výrazne
redukovaný. Celkovo bolo v danom období vykonaných 9 kontrolných
odberov a analýz, z toho 1 v profile Dunajec  -  Èervený Klá�tor,
5 meraní v kontrolnom mieste Poprad  -  Ve¾ká Lomnica, 2 v hraniènom
kontrolnom mieste Poprad  -  Èirè a 1 v hraniènom kontrolnom mieste
Poprad  -  Piwniczna.  Porovnaním nameraných koncentraèných hodnôt
NEL v týchto miestach sledovania s odporúèaným limitom 0,1 mg.l-1

pod¾a prílohy è. 1 k NV SR è. 491/2002 Z. z. sa zaznamenalo
prekroèenie limitu iba v jedinom prípade, a to v hraniènom kontrolnom
mieste Poprad  -  Èirè, kde  pri odbere kontrolnej vzorky povrchovej
vody bola analýzou zistená koncentrácia NEL

UV
  0,23 mg.l-1.

V ostatných kontrolných miestach nebolo zistené prekroèenie
odporúèanej hodnoty. V hranièných kontrolných miestach Dunajec  -
Èervený Klá�tor, Poprad  -  Èirè a Poprad  -  Piwniczna boli v roku
2004 vykonané tie� po 4 stanovenia NEL ako uh¾ovodíkový index
metódou plynovej chromatografie po extrahovaní hexánom. Z po-
rovnania v�etkých 12 meraní boli zistené 2 prekroèenia odporúèaného
limitu pre povrchové vody v kontrolnom mieste Dunajec  -  Èervený
Klá�tor a a� 3 prekroèenia stanovenej limitnej koncentrácie
v kontrolnom mieste Poprad  -  Èirè. V�etky výsledky porovnávacieho
hodnotenia pre ukazovate¾ NEL za rok 2004 sú uvedené v tab. 2.

Zis�ovanie prítomnosti �pecifického organického zneèistenia
v povrchových vodách bolo v rámci povodí riek Poprad a Dunajec
sústredené do troch hranièných kontrolných miest: Dunajec  -  Èervený
Klá�tor, Poprad  -  Èirè a Poprad  -  Piwniczna.  Sledované a hodnotené
boli tieto ukazovatele: polycyklické aromatické uh¾ovodíky (PAU) -
benzo(a)pyrén, fluorantén, fenantrén, fluorén, antracén, pyrén,
acenaftylén, acenaftén, chrysén, naftalén a niektoré ïal�ie. V�etky
stanovenia boli pod hranicou detekèného limitu pou�itej analytickej
metódy.

Z výsledkov sledovania základného organického zneèistenia po-
vrchových vôd, ¾ahko biologicky odbúrate¾ného, v povodiach Popradu
a Dunajca, vyjadreného ukazovate¾om BSK

5
 (biochemická spotreba

kyslíka),  je od roku 2004 evidentný mierny posun k lep�iemu. Súvisí
to èiastoène s modernizáciou technológií èistiarní odpadových vôd
pod tlakom legislatívnych zmien a tie� je to dôsledok e�te stále
uplatòovaného princípu spoplatòovania vypú��aného zneèistenia
pod¾a NV ÈSSR è. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve,
kde prevládajúcim spoplatneným ukazovate¾om je práve BSK

5
. Za

rozhodujúcu príèinu zlep�enia v danom smere v�ak pova�ujeme zmenu
metodiky stanovenia ukazovate¾a BSK

5
 po nadobudnutí úèinnosti

NV SR è. 491/2002 Z. z., a to  z klasického bez potlaèenia nitrifikácie
na stanovenie s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alyltiomoèoviny,
v dôsledku èoho sú namerané koncentrácie v tomto ukazovateli
ni��ie.

V nasledujúcich rokoch mo�no oèakáva� u producentov odpa-
dových vôd zmenu trendu v zni�ovaní vypú��aného zneèistenia sme-
rom k �a�kým kovom a �pecifickému organickému zneèisteniu. Dôraz
bude kladený tie� na zefektívnenie výstupov z ÈOV v ukazovateli
CHSK

Cr
 (chemická spotreba kyslíka) a nerozpustené látky (NL). Toto

budú toti� rozhodujúce ukazovatele pre spoplatnenie od roku 2006
v zmysle NV SR è. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje vý�ka ne-
regulovaných platieb, vý�ka poplatkov a podrobnosti súvisiace so
spoplatòovaním za u�ívanie vôd. Toto nariadenie vlády nadobudlo
úèinnos� 1. januára 2005.

Záver
Pokia¾ sa podarí zní�i� mno�stvo vypú��aného zneèistenia do

povrchových tokov z bodových zdrojov zneèistenia situovaných v po-
vodiach riek Poprad a Dunajec a zamedzi� nárastu plo�ného zne-
èistenia, mo�no následne oèakáva� zlep�enie kvality povrchových
vôd v dotknutom území. Poèet zistených prekroèení odporúèaných
limitných hodnôt, ustanovených NV SR è. 491/2002 Z. z. v prílohe
è. 1, by sa mal postupne zni�ova�, prièom výh¾adovým cie¾om je
dosiahnutie absolútneho súladu odporúèaných koncentrácií s name-
ranými hodnotami v rámci celej monitorovacej siete. Pre postupné
dosiahnutie vytýèeného cie¾a bude rozhodujúce dôsledné uplatòovanie
legislatívnych predpisov a úzka spolupráca �tátnych orgánov a in-
�titúcií, kompetentných v rámci rozhodovacej a kontrolnej èinnosti
na úseku vodného hospodárstva, ktorými sú úrady �ivotného
prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik, �.p., regionálne úrady
verejného zdravotníctva a Slovenská in�pekcia �ivotného pro-
stredia.
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V dòoch  9. - 15. júla 2005  sa v hoteli PAN PACIFIC
v Singapure konala prvá IWA-ASPIRE (Ázijsko � Pa-
cifická skupina �tátov) konferencia a výstava, ktorej
odborný program pokryl 6 hlavných tém.

Konferencie sa zúèastnilo okolo 1000 úèastníkov
z 37 krajín celého sveta. V 6 globálnych témach odznelo
spolu okolo 360 predná�ok pre odborníkov z praxe ve-
deckých a akademických  in�titúcií.

Program konferencie bol zaèlenený do 6 hlavných tém,
ktoré boli zamerané na nasledovnú tematiku:
l Nové vízie a stratégie ako i finanèné iniciatívy
l Management - riadenie v zásobovaní vody: úprava,

distribúcia a kvalita vody
l Regenerácia vody, znovuvyu�ívanie vody a jej recyklo-

vanie
l Management - riadenie v odkanalizovaní a  èistení vôd:

odvádzanie vôd, èistenie a nakladanie s vodou a kalom
l Zdokona¾ovanie a modernizácia technológií
l Ochrana �ivotného prostredia a trvalo udr�ate¾ný rozvoj

Konferencia sa zaèala slávnostným otvorením za úèasti
ministra �ivotného prostredia Singapuru, ako i mnohých
iných významných osobností. Potom nasledovalo otvorenie
výstavy a dopoludòaj�ia èas� pokraèovala dvoma odbor-
nými k¾úèovými predná�kami.

IWA � ASPIRE KONFERENCIA
 prof. Ing. Jozef Kri�, PhD.

predseda SNK IWA

Ako prvý predná�al Prof. SOHGAKY z tokijskej uni-
verzity, ktorý  predniesol predná�ku na tému: �ivotné
prostredie a vodné zdroje vo svetových ve¾komestách.

Druhým predná�ate¾om plenárnej predná�ky bol Dr. RAO
z USA, ktorý predniesol predná�ku na tému: �tandardy
a kritéria pre regeneráciu odpadových vôd a ich opätovné
vyu�ívanie v USA.

Popoludní, ako v i v nasledujúcich �tyroch dòoch, pre-
biehali predná�ky v 6 sekciách na u� spomínané horeuvedené
témy. Posledný deò konferencie boli pripravené tri trasy
exkurzií za úèelom náv�tevy vodohospodárskych zariadení.
Pred a po konferencii boli organizované �peciálne semináre
pre mladých adeptov z praxe, z vedeckej a pedagogickej ob-
lasti.

Na konferencii odzneli aj dve predná�ky zo Slovenska,
a to zo Stavebnej Fakulty STU v Bratislave a z VÚVH
v Bratislave. Predná�ky predniesol autor tohto príspevku.
Bol publikovaný ABSTRACT predná�ok, prièom samotné
predná�ky (podotýkam, �e nie v�etky) boli spracované na
CD nosièi. Podrobnej�ie informácie o konferencii, resp.
predná�kach,  mo�no získa� na SNK IWA (Prof. Kri�, PhD.)
alebo na VÚVH (Ing. Munka, PhD.).

Touto cestou sa chcem poïakova� SNK IWA za finanènú
podporu pri realizovaní tejto zaujímavej slu�obnej ces-
ty.

Z vodohospodárskej praxe; Zaznamenali sme
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Tropické vody
RNDr. Jozef Májsky

�tátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty

Základné typy pevninských teèúcich vôd v trópoch
Klimatické podmienky v trópoch sú len zdanlivo stabilné, v roz-

siahlych oblastiach sa menia  sezónne pod¾a prevládajúcej cirkulácie
ovzdu�ia, vplyvu morských prúdov, geografických pomerov (zrá�-
kový tieò) a pod. Na kolobeh vody tu nemá vplyv pokles teploty
v �zimných� mesiacoch (zní�ený výpar, viazanie vody do snehu
a ¾adu), tak�e prakticky tu mo�no rozlí�i� len obdobie (prípadne
obdobia) sucha a da�ïov. Hydrologický re�im tropických riek je teda,
podobne ako aj v na�om klimatickom pásme, závislý predov�etkým
od pravidelnej alebo nepravidelnej distribúcie zrá�ok. Vzh¾adom na
to, �e pre trópy je charakteristická väè�ia pestros� biotopov ne� u
nás, je celkom prirodzené, �e práve ich charakter má dôle�itý vplyv
na kvalitu vody, ako aj na hydrologický re�im riek, predov�etkým
rýchlos� odtoku vody z krajiny. Typ biotopu spolu s abiotickými
zlo�kami prostredia, predov�etkým geologickým podlo�ím, v roz-
hodujúcej miere ovplyvòuje typ tropických vôd. Najlep�ie sú z tohto
h¾adiska preskúmané vody Ju�nej Ameriky, no do urèitej miery je
mo�né tieto výsledky aplikova� aj v tropickej Ázii a Afrike. Pod¾a
Sidoliho klasifikácie rozli�ujeme v trópoch Ju�nej Ameriky tri typy
vôd: èierne, biele a èíre. Záujem o jednotlivé typy vôd prejavujú v na�ich
konèinách predov�etkým akvaristi, nako¾ko niektoré druhy rýb, resp.
ich populácie, sú viazané na urèitý typ vody, tak�e sa mô�u svojimi
nárokmi na kvalitu vody dos� výrazne lí�i�.
Èierne vody

Majú v skutoènosti farbu tmavého èaju, èo je spôsobené vysokým
obsahom humínových látok a tanínu, ktoré sa uvo¾òujú z roz-
kladajúcich sa rastlín. Tieto vody neobsahujú drobné èastice  (pla-
veniny), preto sú prieh¾adné do nieko¾kých desiatok centimetrov, na
plytèinách sa zdajú by� èervenohnedé, v hlb�ích partiách majú farbu
kofoly. Keï�e èierne vody sú ve¾mi chudobné na rozpustené minerálne
látky, sú ve¾mi mäkké a majú tie� nízku vodivos�. Ich typické sfarbenie
sa odrá�a aj v názve mnohých riek, asi najznámej�ou je Rio Negro.
Jeho vody, resp. vody niektorých jeho prítokov, majú celkovú tvrdos�
men�iu ne� 1 oN, ide teda takmer o destilovanú vodu s ve¾mi malou
vodivos�ou. V povodí tejto rieky toti� prevládajú minerálne ve¾mi
chudobné pôdy. Èierne vody stekajú aj zo stolových hôr (tepuis) na
Guayanskej vysoèine, ktoré sú budované z kremencov. Ak zoberieme
do úvahy e�te znaènú kyslos� èiernych vôd (pH a� 4,7), ktorú
spôsobujú hlavne humínové kyseliny, nemo�no sa èudova� tomu, �e
v nich prakticky nerastú vodné rastliny a �ije tu len minimum vodných
�ivoèíchov - bezstavovcov (èervy, kôrovce, larvy hmyzu a pod.).
Platí to aj pre larvy komárov, preto okolie èiernych vôd je prakticky
bez moskytov, ako aj pre mikroorganizmy - mnohé èierne vody majú
kvalitu pitnej vody. Ú�ivnos� takýchto pralesných vôd je ve¾mi nízka
(dusiènany-max. 1,6 mg/l, fosforeènany-menej ne� 0,1 mg/l), preto sa
tunaj�ie ryby (napríklad neónky) �ivia predov�etkým hmyzom, ktorý
spadne na hladinu z okolitého pralesa (mravce, termity). Teplota vody
v Rio Negro sa pohybuje okolo 28 oC, no pre men�ie pralesné potoky
je typická  pomerne nízka teplota - len 20-24 oC. Men�ie výkyvy poèas
roka sú aj tu mo�né, rozdiely mô�u by� aj v jednotlivých povodiach.
Napríklad v Canaimskej lagúne vo Venezuele s typickou èiernou vodou
som nameral tesne po období da�ïov - v novembri, teplotu vody
26 oC, pH 6,06 a vodivos� 10 µS/cm. Èím ïalej od rovníka na juh i
sever sú väè�ie rozdiely medzi parametrami vody poèas obdobia
da�ïov a obdobia sucha, keï sa zvy�uje dos� výrazne tvrdos� vody
a tým aj jej vodivos�. Voda v niektorých recipientoch predstavuje
prechodný typ medzi vodami èiernymi a bielymi, prípadne èírymi.
Obdobne ako v Ju�nej Amerike, nájdeme tzv. èierne vody aj
v pralesných oblastiach Afriky a Ázie, no tento fenomén tu nie je

taký výrazný, prejavuje sa lokálne predov�etkým u men�ích pra-
lesných rieèok a potokov na vhodnom - na �iviny chudobnom a kyslom
substráte.
Biele vody

Takto sú oznaèované v Ju�nej Amerike rieky, ktoré majú taktie�
málo rozpustených látok, no obsahujú ve¾a nerozpustených hlinitých
èastíc (plavenín) priná�aných z geologicky mladých Ánd. Patrí k nim
samotná Amazonka vïaka svojmu prítoku Solimoes, ako aj jej viaceré
andské prítoky, napríklad Rio Ucayali. Tvrdos� týchto vôd je u� väè-
�ia, napríklad v spomenutej Rio Ucayali bola celková tvrdos� 2,9 oN
a vodivos� 154  µS/cm, v jednom z jej prítokov v Peru a� 13,5 oN (vo-
divos� 499  µS/cm). Ide zväè�a len o ve¾mi slabo kyslé, neutrálne, prí-
padne slabo zásadité vody, napríklad v Rio Ucayali mala voda pH
7,1. Ich teplota mô�e kolísa� aj v závislosti od geografickej polohy,
napr. v Amazonke je be�ná teplota vody aj 29 oC, v Rio Paraná, ktorá
má taktie� bielu vodu, mô�e klesnú� i pod 20 oC. Mno�stvo dusiènanov
tu dosiahlo 3,5 mg/l, no je zaujímavé, �e v pririeènych periodicky
zaplavovaných tôòach bolo mno�stvo zlúèenín dusíka ove¾a men�ie,
naopak obsah oxidovate¾ných organických látok bol takmer dvoj-
násobný. Voda vo vysychajúcich tôòach býva èasto výrazne zakalená,
s nízkym obsahom kyslíka. Typické biele èi skôr �lté vody nájdeme
opä� aj v Afrike a predov�etkým v Ázii, kde spoluvytvárajú kolorit
mnohých krajín.
Èíre vody

V�ade na na�ej planéte sa spájajú predov�etkým s pramennými
oblas�ami riek. Okrem priezraènosti mô�u by� ich parametre ve¾mi
rozdielne. V Ju�nej Amerike ide predov�etkým o mno�stvo vôd
stekajúcich z hornatých oblastí. Ich tvrdos� je nízka, keï�e sú chu-
dobné na minerálne látky. Napríklad v peruánskej rieèke Rio Chinipo
mala voda celkovú tvrdos� 4,0-4,9 oN (vodivos� 116-142  µS/cm)
a pH 7,2-7,9. V prítoku venezuelskej rieèky Rio Chama (v na�ich
podmienkach by i�lo o bystrinu) som v predvianoènom období nameral
tieto hodnoty: teplota 27 oC, pH 7,5 a vodivos� 130  µS/cm. Takmer
pri prameni mala v prítoku Sungai Tembeling v Malajzii èíra a pitná
voda (zachytená do vodovodu) tieto parametre: teplota 24 oC, pH 6,1
a vodivos� 40  µS/cm. V krasových oblastiach trópov, ktoré sú hojné
napríklad v Strednej Amerike, ale aj v juhovýchodnej Ázii, sú èíre vo-
dy tvrdé a� ve¾mi tvrdé a zásadité. Potvrdzujú to aj moje merania na-
príklad v bezmennom kostarickom potoku na karbonátovom podlo�í
(t = 27 oC, pH 8,1, vodivos� 480  µS/cm).

Na rozdiel od tzv. èiernych vôd je ú�ivnos� väè�iny bielych a èí-
rych vôd vy��ia, tak�e v nich nachádzame aj poèetnej�ie populácie
�ivoèíchov, vrátane rýb. Domorodci ve¾mi dobre ovládajú �prednosti�
jednotlivých typov vôd a pod¾a mo�nosti sa ich sna�ia vyu�íva�
vo svoj prospech, podobne ako aj pravidelné záplavy v období da�ïov
a pokles hladiny v období sucha. Pre náv�tevníkov trópov, predo-
v�etkým Amazónie, sú èasto prezentované sútoky èiernych a bielych
vôd ako turistické atrakcie. Najznámej�í je urèite sútok èiernych vôd
Rio Negro a bielych vôd Solimoes, ktoré pri meste Manaus spolu
vytvárajú najmohutnej�í tok na na�ej planéte, Amazonku (e�te od ich
sútoku po ústie má då�ku 1500 km). Vïaka rozdielnym parametrom
èiernych a bielych vôd teèú obidva toky takmer oddelene v jednom
koryte �es� kilometrov a a� postupne, asi po 20-tich kilometroch, sa
ich vody zmie�ajú. Pre tropické hydrické biotopy i pri¾ahlé pralesné
ekosystémy je síce dôle�itý typ vody, jej jedineèné zlo�enie, no vzh¾a-
dom na zneèis�ovanie týchto donedávna od¾ahlých konèín (ropné lát-
ky, �a�ké kovy, pesticídy, hnojivá a pod.), je najdôle�itej�ie, aby tieto
tepny tropických pralesov zostali èisté a nestali sa màtvymi stokami.

Snímky na 4. strane obálky � autor

Postrehy zo zahranièia



14 VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 7-8/2005

Dnové sedimenty akumulované v tokoch a nádr�iach
vznikajú ako dôsledok eróznych procesov prebiehajúcich
v ich povodiach a predstavujú významnú súèas� rieèneho
ekosystému, ktorá má schopnos� akumulova� z vody
polutanty ako sú toxické (�a�ké) kovy, rádionuklidy, �iviny
a organické látky. Sorpèná schopnos� sedimentov je daná
ich heterogénnym zlo�ením, keï ved¾a anorganických
zlo�iek, ktoré pôsobia ako iónomenièe (napr. íly), obsa-
hujú sedimenty aj organickú zlo�ku, ktorá je schopná
viaza� nielen kovy, ale aj organické látky. V príspevku sú
vyhodnotené výsledky analýz sedimentov z VD Liptovská
Mara � Be�eòová pod¾a Metodického pokynu M�P SR
è. 549/98-2 z 27.8.1998 [1] a po�iadaviek Zákona è. 188/
2003 Z.z. [2].

METODIKA
Odber vzoriek sedimentov zo sústavy VD Liptovská Mara �

Be�eòová bol realizovaný z vodnej nádr�e Liptovská Mara v od-
berových miestach LM1 � priehradný múr, LM2 � Dechtáre,
LM3 � vtok Váhu, LM4 � Trnovec a z vodnej nádr�e Be�eòová
v odberových miestach LM5 � pravostranná  èas� hrádze, LM-B
� pozdå�ny profil hrádze, pri zoh¾adnení priestorového rozlo�enia
sedimentov [3]  (Obrázok 1).

Zhodnotenie kvality sedimentov
vodného diela

Liptovská Mara - Be�eòová
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Obrázok 1
Schéma odberov sedimentov z VD  Liptovská Mara - Be�eòová
(Liptovská Mara: LM1 � priehradný múr, LM2 � Dechtáre, LM3 �
vtok Váhu, LM4 � Trnovec, Be�eòová: LM5 � pravostranná èas�
hrádze, LM-B � pozdå�ny profil hrádze)

Odber sedimentov sa uskutoènil pomocou odberového
zariadenia fy UWITEC, Rakúsko. Sediment sa odoberal do
prieh¾adnej plastovej trubice - jadrovnice.

Vo vzorkách sedimentov sa stanovovali �a�ké kovy - As, B,
Be, Cd, Co,Cr

celk.
, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo Ni, Pb, Sb, V a Zn,

organické látky - PCB (Delor-103, Delor-106 a kongenéry PCB è. 8,
28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 a 203), organochlórované pesticídy
(DDT, HCB heptachlór, lindan, metoxychlór), NEL-IÈ, AOX,
PAU (acenaftén, fluorén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén,
benzo(k)fluorantén,, benzo(ghi)perylén, fenantrén, fluorantén,
indeno(1,2,3-c,d)pyrén a pyrén), benzény (benzén, etylbenzén,
TCB - trichlórbenzén) a �iviny (N

celk
 a P

celk
). Ïalej sa v se-

dimentoch stanovili su�ina, anorganický a organický podiel, uhli-
èitany a granulometrické zlo�enie.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
HODNOTENIE KVALITY SEDIMENTOV POD¼A
MP M�P SR

Namerané výsledky v jednotlivých odberových miestach sme
�tandardizovali pod¾a Metodického pokynu M�P SR è. 549/98-
2 [3] (ïalej MP M�P). Ich preh¾ad je uvedený v tabu¾kách 1 - 4.
V tabu¾ke 5 sú uvedené doplòujúce ukazovatele kvality se-
dimentov (anorganický a organický podiel, su�ina, uhlièitany a �i-
viny) a v tabu¾ke 6 je granulometrické zlo�enie sedimentov.

�a�ké kovy v sedimentoch
�tandardizované výsledky �a�kých kovov v sedimentoch VD

Liptovská Mara - Be�eòová pod¾a MP M�P sú uvedené v ta-
bu¾ke 1. As a Mo neprekroèili cie¾ové hodnoty (TV). Prekroèenie
TV hodnôt bolo zistené u Cd vo v�etkých vzorkách, u Cu, V a Zn
v piatich vzorkách zo �iestich a u Hg v �tyroch vzorkách zo
�iestich. Pb a Sb prekroèili TV hodnotu v jednej vzorke v nádr�i
Be�eòová. Cie¾ové hodnoty vo v�etkých vzorkách sedimentov
boli prekroèené u Be, Co a Ni, súèasne s prekroèením maximálne
prípustných koncentrácií (MPC) a TVd (testovacej hodnoty) u
Ni. V 3 vzorkách z Liptovskej Mary (LM1, LM2 a LM4) boli
prekroèené MPC, TVd a IV hodnoty u Cr

celk
. V jednej vzorke

z Be�eòovej (LM-B) bola prekroèená TV hodnota. Prekroèenie
MPC bolo zistené u V v jednej vzorke v Be�eòovej a v troch
vzorkách v Liptovskej Mare, v jednej vzorke (LM3) bola pre-
kroèená TV hodnota.

Polychlórované bifenyly
Zo sledovaných PCB (tabu¾ka 2) sa v sedimentoch VD

Liptovská Mara - Be�eòová stanovil nad detekèným limitom
Delor-106 vo v�etkých vzorkách okrem jednej v odberovom
mieste LM5, vzorka z nádr�e Be�eòová � pravostranná èas�.
V druhej vzorke z Be�eòovej (LM-B) sa zistila výrazne vy��ia
hodnota (vzorka ale bola odobratá z väè�ej plochy nádr�e ne�
predchádzajúca). Delor-106 sme zistili aj v �tyroch sedimentoch
z piatich v Liptovskej Mare. Ïalej sa nad detekèným limitom
stanovili kongenéry è. 138, 153 a 180, a to v sedimente nádr�e
Be�eòová (vzorka LM-B) a kongenér è. 153 v Liptovskej Mare
(LM4). Zistené hodnoty uvedených kongenérov jednotlivo
prekroèili MPC (maximálne prípustné koncentrácie). Suma

Veda, technika, technológia
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siedmich stanovených kongenérov PCB prekroèila v Be�eòovej
(LM-B) cie¾ovú hodnotu TV.

Ako vyplýva zo zistených výsledkov, sedimenty obidvoch
nádr�iach boli zneèistené deloromi (Delor-106) a vybranými
kongenérmi PCB.

Organochlórované pesticídy a NEL
Zo skupiny organochlórovaných pesticídov sme vo vzorkách

sedimentov stanovovali DDT, HCB, heptachlór, lindan a
metoxychlór. Ïalej sa v sedimentoch stanovovali NEL-IÈ.
Výsledky analýz sú uvedené v tabu¾ke 3.

�tandardizované hodnoty NEL, stanovené v IÈ oblasti spektra
(vz�ahované na hodnoty platné pre minerálne oleje), prekroèili
cie¾ovú hodnotu TV. V jednej vzorke v odberovom mieste LM1
(pri hrádzi Liptovskej Mary) bola prekroèená MPC.

V�etky stanovené pesticídy sa vyskytovali pod detekèným
limitom.

Polycyklické aromatické uh¾ovodíky
Výsledky stanovenia PAU vo vzorkách sedimentov VD Lip-

tovská Mara - Be�eòová sú uvedené v tabu¾ke 4. Pre ukazovatele
acenaftén, fluorén, benzo(b)fluorantén, pyrén a suma PAU nie sú
v MP M�P stanovené limitné hodnoty, z uvedeného dôvodu ich
nehodnotíme.

Prekroèenie cie¾ových hodnôt (TV) sme zistili vo v�etkých
hodnotených vzorkách (pre ktoré sú stanovené limitné hodnoty)
u benzo(a)pyrénu, benzo(k)fluoranténu, benzo(ghi)perylénu,  fe-
nantrénu, fluoranténu a indeno(1,2,3-c,d)pyrénu. Maximálne
prípustné koncentrácie ani testovacie hodnoty pri sledovaných
PAU neboli prekroèené.

�iviny a doplòujúce ukazovatele
Súèas�ou analýz vzoriek sedimentov boli rozbory, pri ktorých

sa stanovovali �iviny (celkový dusík a celkový fosfor) a do-
plòujúce ukazovatele (su�ina, uhlièitany, anorganický a organický
podiel).

Su�ina odobratých vzoriek sedimentov sa vyskytovala
v rozsahu od 29,32 do 57,08 %. Obsah organických látok bol
nízky, v rozsahu od 2,40 do 6,2 %. Uhlièitany prítomné v se-
dimentoch sa vyskytovali v rozsahu od 12,75 do 36,65 %.

Zo �ivín sa v sedimentoch nádr�í VD Liptovská Mara -
Be�eòová vyskytoval N

celk
 v rozsahu od 1,12 do 3,18 g/kg a P

celk

v rozsahu od 0,80 do 2,16 g/kg. Hodnoty celkového fosforu boli
v sedimentoch v Liptovskej Mare zistené v porovnaní s výsled-
kami sledovaných sedimentov v ïal�ích nádr�iach Váhu  [4].

Granulometrické zlo�enie sedimentov
Výsledky granulometrických analýz sedimentov odobratých

z VD Liptovská Mara - Be�eòová sú uvedené v tabu¾ke 6.
Z tabu¾ky je vidie�, �e sa jedná o ve¾mi jemný sediment s vý-
razným podielom lutitovej � prachovo-ílovej frakcie, v ktorej je
predpoklad pre sorpciu podstatnej èasti zneèis�ujúcich látok, a
to ako organických, tak aj anorganických.

Najväè�ie zrnitosti sedimentov sa zistili v prítokovej oblasti
Liptovskej Mary a v pravostrannej èasti Be�eòovej. Ve¾kos� zrna
je dôle�itá pre sorpèné schopnosti samotného sedimentu a tie�
pri hodnotení a interpretácii získaných výsledkov.

HODNOTENIE KVALITY SEDIMENTOV POD¼A
ZÁKONA è. 188/2003 Z.z.

Zákonom è. 188/2003 Z.z. sa pod¾a § 1, odstavec 1a, upravujú
podmienky aplikácie èistiarenského kalu a dnových sedimentov

do po¾nohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby sa vylúèil
ich �kodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie
¾udí a zvierat.

Pred samotnou aplikáciou dnových sedimentov je potrebné
v zmysle § 6, odstavec 1, uskutoèni� analýzu na zistenie obsahu
rizikových látok.

V tabu¾ke 7 sú uvedené hodnoty ukazovate¾ov, ktoré boli
stanovené v sedimentoch VD Liptovská Mara � Be�eòová. Ziste-
né hodnoty sú porovnané s medznými koncentráciami rizikových
látok v dnových sedimentoch z prílohy è. 3, Zák. 188/2003 Z.z..

Porovnanie získaných výsledkov s medznými hodnotami
v dnových sedimentoch ukazuje, �e zákonu vyhovujú v�etky
hodnotené ukazovatele. Diskutabilný je obsah organických látok
v su�ine sedimentu. Ich výskyt v rozsahu od 2,40 do 6,20 %
nevyhovuje po�iadavkám § 5, odstavec 1 zákona, ktorý vy�aduje
viac ako 18 % organických látok v su�ine. Obsah organických
látok v sedimentoch bude vo v�eobecnosti najväè�ím problémom
pri hodnotení kvality, preto�e ich hodnoty bývajú pomerne nízke.

Su�ina sedimentov sa vyskytovala v rozsahu od 29,32 do 57,08 %.
Hodnota pH bola v rozsahu od 7,17 do 7,72, èo je vy��ie ne�
hodnota 5, limitná pre po¾nohospodársku pôdu a pre lesnú pôdu,
pod ktorú je aplikácia dnových sedimentov zakázaná.

ZÁVERY
Hodnotenie kvality sedimentov VD Liptovská Mara - Be-

�eòová pod¾a MP M�P è. 549/1998-2 ukazuje, �e �tan-
dardizované výsledky nevyhovovali v jednom a� viacerých od-
berových miestach v prípade �a�kých kovov (prekroèenie cie-
¾ových, maximálne prípustných, testovacích, príp. inter-venèných
hodnôt) u ukazovate¾ov Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb,
V a Zn.

Zo sledovaných organických látok nevyhovoval obsah PCB �
Delor-106 a kongenérov è. 138, 153 a 180, ïalej NEL-IÈ, z PAU
nevyhovovali hodnoty benzo(a)pyrénu, benzo(k)fluoranténu,
benzo(ghi)perylénu, fenantrénu, fluoranténu a indeno(1,2,3-
c,d)pyrénu.

Porovnanie zistených hodnôt sledovaných ukazovate¾ov v se-
dimentoch VD Liptovská Mara - Be�eòová s po�iadavkami Zá-
kona è. 188/2003 Z.z. naznaèilo, �e zákonu vyhovujú v�etky
hodnotené ukazovatele okrem obsahu organických látok, ktorý je
ni��í ne� po�adovaných 18 %. Ukazuje sa, �e obsah organických
látok v sedimentoch bude vo v�eobecnosti najväè�ím problémom
pri vyu�ití sedimentov, preto�e ich hodnoty bývajú pomerne nízke.

Výsledky granulometrických analýz sedimentov odobratých
z obidvoch nádr�í VD naznaèujú, �e sa jedná o ve¾mi jemný sedi-
ment s výrazným podielom lutitovej � prachovo-ílovej frak-
cie.
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Historický význam a postavenie VD
Liptovská Mara v priehradnom

stavebníctve Slovenska
h. doc. Ing. Dušan Chlapík, CSc.,
SVP, �.p., Od�tepný závod Pie��any

V júni si odborná verejnos� pripomenula 30. výroèie
uvedenia do prevádzky jedného z najvýznamnej�ích vod-
ných diel na území Slovenska, ktorým je sústava vodných
diel Liptovská Mara � Be�eòová.

Ve¾ké vodné stavby mo�no pova�ova� za reprezentatívne znaky
úrovne vedy a techniky svojej doby, a tým vlastne hmotnej a du�evnej
úrovne spoloènosti, ktorá ich vytvorila. Historické korene vodných
stavieb na Slovensku siahajú do zaèiatkov 16. storoèia. Bolo to obdobie
budovania tajchov v okolí Banskej �tiavnice, kedy poèas rozkvetu
ná�ho baníctva v 18. storoèí sa tieto zaraïovali medzi �pièkové
európske vodné diela. V prvých desa�roèiach 20. storoèia preva�ovali
hydrotechnické stavby slú�iace potrebám energetiky. Prelom v spô-
sobe prípravy a realizácie hydrotechnických stavieb nastal v rokoch
1945 a� 1948. Ukázalo sa to najmä pri etapovom budovaní Vá�skej
derivaènej kaskády.

Charakteristickým obdobím zaèiatku budovania ve¾kých priehrad
a vodných nádr�í v povodí Váhu je obdobie tridsiatych rokov minulého
storoèia. V sedemdesiatych rokoch sa zaèína nová etapa vodo-
hospodárskej výstavby, ktorá sa zamerala na komplexné vyu�ívanie
vodných zdrojov, pri súèasnom zvy�ovaní dôrazu na vyu�ívanie do-
mácich zdrojov energie a na zlep�ovanie prietokov a kvality vody. Do
tejto etapy sa zaèleòuje aj prvé napú��anie nádr�e vodného diela
Liptovská Mara, ktorá spoloène s vyrovnávacou nádr�ou Be�eòová
a svojím komplexom stavieb a objektov patrí medzi najväè�ie a naj-
významnej�ie nielen v povodí Váhu. Spoloène s vodným dielom Orava
patrí tie� Liptovská Mara ku k¾úèovým nádr�iam ovládajúcim prietoky
na Váhu.

Nie je ojedinelým javom pri ve¾kých investièných celkoch, �e ich
potreba, prípadne akútnos� sa prejavuje v èasových sínusoidách, aby
sa po rokoch, niekedy v zmenenej podobe, objavila znova. Na rie�enie
ve¾kých investièných zámerov musí jednoducho �dozrie�� doba
ekonomicky a technicky. A tak tomu bolo aj s ve¾kou vodnou nádr�ou
na hornom Váhu. Èím dlh�ie trvali nejasnosti okolo tohto ve¾kého
investièného zámeru, tým viac hlasov sa ozývalo proti nemu. Spor
o priestor Liptovskej kotliny trval takmer �es� rokov a� do schválenia
investiènej úlohy v roku 1957, v ktorej sa vymedzilo situovanie nádr�e
nad obcou Be�eòová

V rokoch 1968 a� 1971 sa skúmalo pä� variantov rôznych typov
priehrad. Vybraný bol variant sypanej zemnej priehrady s hlinitým
jadrovým tesnením. Ako ka�dá dobrá vec, aj priehrada sa stala sku-
toènos�ou. Potrebné bolo e�te sanova� územie ohrozované zosuvom
pri pravom svahu priehrady � medzi pravostranným zaviazaním
a kostolom v Liptovskej Mare.

Od�tepný závod Pie��any, závod Povodie horného Váhu Ru-
�omberok, datuje zaèatie prevádzky prvým zápisom v manipulaènom
denníku dòom 11. marca 1975. V tento deò sa zaèala vlastná vo-
dohospodársko-prevádzková èinnos�, ktorá bola v tomto období ria-
dená a vykonávaná pod¾a doèasného manipulaèného poriadku.
Dostavba vodného diela pokraèovala ve¾kým tempom. Prvé plnenie
nádr�e Be�eòová sa zaèalo 14. 7. 1975. Pokraèovalo sa v plnení nádr�e
za priebe�ného dosýpania priehradného telesa Liptovská Mara
a dokonèovania objektov v nádr�i. Stavba vodného diela s definitívnym
odovzdaním objektov prevádzkovate¾om vodohospodárskej a ener-
getickej èasti sa ukonèila v decembri 1977.

Z poh¾adu získaných skúsenosti a prevádzkového re�imu máme
pri hodnotení na zreteli predov�etkým celospoloèenský záujem
zabezpeèi� stály dostatok kvalitnej vody, nielen ako hlavného zdroja
vyrobenej energie, priemyselnej výroby, produkcie pôdy a ochranu
pred úèinkami ve¾kých vôd, ale aj ukazovate¾ celkovej kvality �ivotného
prostredia. Výstavba a samotná 30-roèná prevádzka vodného diela
Liptovská Mara priniesla viaceré priame i nepriame celospoloèenské
efekty. Pre dosiahnutie rozvojových cie¾ov bolo nevyhnutné aj
zasahova� do prírodného prostredia.

Dnes je u� neod�kriepite¾né, �e sa forma spoloèenských priorít
k uvedomovaniu si �ir�ích súvislostí v rámci modelu trvalo udr�ate¾-
ného rozvoja stáva aj jedným z kontrolných mechanizmov ïal�ieho
rozvoja. Deklaratívne sa zmenili aj základné ciele hospodárenia s vodou.

V�eobecne je mo�né poveda�, �e pôvodné zámery vodného diela
Liptovská Mara sú splnené. Objekt vodného diela Liptovská Mara
nielen ako celok plnohodnotne, spo¾ahlivo slú�i svojmu úèelu, ale aj
vo vzájomnej súèinnosti s vodným dielom Orava zabezpeèuje po-
�adovaný retenèný efekt v spádovej oblasti Váhu.

Foto: Ing. Pavel Hucko, CSc.,

Zaznamenali sme
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Ing. Ján Hummel,  Ing. Peter Panenka
Vodohospodárska výstavba, �tátny podnik Bratislava

Závod technicko-bezpeènostného doh¾adu  a �peciálnych meraní

 

Medzinárodná odborná konferencia
k 30. výroèiu

èinnosti technicko-bezpeènostného doh¾adu

V dòoch 24.-26. 5. 2005 sa v kongresovej sále SÚZA na
Drotárskej ceste è. 46 konala odborná konferencia
o bezpeènosti vodných stavieb pri príle�itosti 30. výroèia
èinnosti TBD.

Trojdòovú konferenciu s medzinárodnou úèas�ou zor-
ganizoval �tátny podnik Vodohospodárska výstavba Bra-
tislava (VVB) Závod TBD a �peciálnych meraní v spo-
lupráci s poboèkou  SVHS pri VVB. Hlavnými partnermi
boli M�P SR, SVP, �. p. B. �tiavnica, STU BA a Slovenský
priehradný výbor. Na konferencii sa zúèastnilo vy�e 250
odborníkov z firiem zaoberajúcich sa problematikou TBD
a bezpeènos�ou vodných stavieb, geotechniky, geodetic-
kých a geofyzikálnych meraní, projektovania a prevádz-
kovania, ako aj rekon�trukcií a sanácií vodných a hydro-
technických stavieb. Okrem domácich sa podujatia zú-
èastnili odborníci z ÈR, Maïarska, Po¾ska, �vajèiarska
a Turecka.

Slávnostné otvorenie konferencie sa uskutoènilo za
úèasti ministra �ivotného prostredia, prof. RNDr. László
Miklósa, ktorý pri tejto príle�itosti odovzdal èestné uzna-
nia za dlhoroèné a mimoriadne výsledky v TBD a prínos
v starostlivosti o �ivotné prostredie vybraným pracov-
níkom Vodohospodárskej výstavby, �.p.,  Slovenského
vodohospodárskeho podniku, Slovenských elektrární, a.s.,
M�P SR, ako aj partnerských organizácií z Èiech a Po¾-
ska.

Úèastníci sa poèas pracovných rokovaní sústredili na
nieko¾ko tematických okruhov zameraných najmä na:

I. Históriu výkonu TBD a príslu�nej legislatívy
II. Bezpeènos� vodných stavieb (skúsenosti z pre-

vádzky a výkonu TBD nad vodnými stavbami v SR i v za-
hranièí, starnutie a rekon�trukcia vodných stavieb, skú-
senosti s automatizáciou, prevádzkou a vyhodnocova-
ním meraní

III. Protipovodòovú ochranu a výkon TBD nad vod-
nými stavbami poèas povodòovej aktivity

Zároveò si pripomenuli 40. výroèie pretrhnutia OH
Dunaja.

K jednotlivým témam prijali organizátori a úèastníci
konferencie nasledujúce závery:

I.   Je treba venova� zvý�enú pozornos� malým vodným
stavbám (III. a IV. kategória), kde vlastníci nie sú po-
vinní technicko-bezpeènostný doh¾ad zabezpeèi� pro-
stredníctvom poverenej organizácie. Tým sa stráca
preh¾ad o skutoènom stave týchto stavieb (najmä po-
kia¾ nie sú v správe SVP, �.p.), lebo ani dozor vy-
konávaný �tátnou vodnou správou v súèasnosti ne-
kontroluje dostatoène túto oblas�. Na týchto vodných
dielach by bolo tie� potrebné doplni� zariadenia pre
meranie a pozorovanie, keï�e v minulosti sa tejto
problematike nevenovala dostatoèná pozornos�.

II. V oblasti starnutia vodných stavieb sa ako výrazný
problém javí otázka sanácie netesností na prívodných
kanáloch Vá�skej kaskády, ktoré sú spôsobené roz-
s iahlou degradáciou betónového tesnenia  na  de -
siatkach kilometrov kanálov. Tento problém je treba
rie�i� komplexne a nielen lokálnymi opravami v prí-
pade zistených výverov.
V mnohých príspevkoch rezonovala otázka výkonu

doh¾adu na odkaliskách. Keï�e táto oblas� sa dotýka aj
�ivotného prostredia, odporúèame:
-  Vytvori� legislatívnu zábranu prevodu vodných stavieb

na subjekty, ktoré nie sú odborne, technicky ani eko-
nomicky schopné prevádzkova� ich tak, aby neohro-
zovali obyvate¾stvo a prírodu v dotknutom území.

-  Rie�i� ïal�iu zodpovednos� prevádzkovania vodných
stavieb v prípade zániku pôvodného vlastníka, resp.
jeho ekonomickej neschopnosti stara� sa o ne.

-  Vytvori� fond, alebo nájs� zdroj financovania, z ktorého
by sa hradila prevádzka, sanácia, prípadne uvedenie
do ne�kodného stavu a rekultivácia takýchto vodných
stavieb spolu s nákladmi na merania, pozorovania a
analýzy v rámci výkonu TBD.

III.V oblasti protipovodòovej ochrany odporúèame aj
ïalej budova� suché poldre, pokladáme ich za jej vý-
znamný prvok. I  t ieto stavby treba vybavi� v zod-
povedajúcej miere merným a pozorovacím zariadením.
Doporuèujeme vo zvý�enej miere vyu�íva� mo�nosti
automatizácie meraní najmä na líniových vodných stav-
bách .
V priebehu konferencie sa konalo zasadanie pléna Slo-

venského priehradného výboru a prvé zasadanie novo-
zvoleného predsedníctva SK COLD, ktorého predsedom
sa stal Ing. Vladimír Holèík. Predsedníctvo SK COLD
súhlasí s uvedenými odporúèaniami a závermi konferen-
cie.

 Na zorganizovaní a úspe�nom priebehu tohto po-
dujatia sa podie¾alo Ministerstvo �ivotného prostredia
SR a spolupracovali  ïal�ie organizácie ako Slovenský
vodohospodársky podnik, �. p. Banská �tiavnica, Slo-
venská technická univerzita Bratislava a Slovenský prie-
hradný výbor. Generálnymi reklamnými partnermi akcie
boli  Regortans Sauter, s. r. o., Kooperatíva, a. s. Ïal�ími
významnými èiastkami prispeli VODNÍ DÍLA  - TBD, a. s.,
AGE, a. s. Praha, Geoexperts, spol. s r.o., GEOTECH Bra-
tislava, SAT, s r. o., TEXIPLAST, a.s., �TOR CAD Com-
puters, s r.o., TIWO, HYDAC, s r.o., Minova Slovakia, s.r.o.,
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Keller �pe-
ciálne zakladanie, spol. s r.o. a YMS, a.s.

V�etkým uvedeným touto cestou ïakujeme a v ne-
poslednom rade vyslovujeme uznanie  a j  zar iadeniu
SÚZA, v ktorého priestoroch sa konferencia konala.

Zaznamenali sme
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V príspevku popisujeme v súèasnosti najèastej�ie pou�í-
vané výpoètové programy pre matematické modelovanie v tech-
nicko-bezpeènostnom doh¾ade nad vodnými stavbami. V prí-
spevku sú uvedené aj konkrétne výsledky pre niektoré stavby,
ktoré autori rie�ili matematickým modelovaním v priebehu
posledných pä� rokov spolu so zov�eobecòujúcimi zisteniami
a doporuèeniami.

Matematické modelovanie � pojem, ktorý na prvý poh¾ad pôsobí
príli� zlo�ito - zahàòa v prípade stavebníctva zahàòajúceho betónové
a kovové kon�trukcie modelovanie pomerne jednoznaène defino-
vate¾ných vz�ahov a zákonitostí. U� zlo�itej�ie je modelovanie stavu
a správania sa zemných kon�trukcií a obzvlá�� ich podzákladia.
V súèasnosti poverená organizácia vyu�íva pri výkone technicko-
bezpeènostného doh¾adu nad najvýznamnej�ími vodnými stavbami
na Slovensku viacero výpoètových programov pre matematické mo-
delovanie stavu zemných telies. Z najpou�ívanej�ích by sme mali
spomenú� balík programov GEO4 (hlavne programy MKP, Stabilita
svahu, Pokles a pod.), GGU-SSFLOW2D, GGU-SSFLOW3D, GGU-
STABILITY, ïalej GLEITKREIS, SURFER a ïal�ie. Vzh¾adom na
rozsah popisu a aplikácie vy��ie uvedených výpoètových progra-
mov budeme v nasledujúcej èasti tohto èlánku popisova� iba dvojicu
programov GEO4 MKP a GGU-SSFLOW2D.

Program GEO4 MKP ponúka pomerne rozsiahlu �kálu mo�ných
výsledkov, z ktorých pre technicko-bezpeènostný doh¾ad vyu�ívame
hlavne modelovanie horizontálnych a vertikálnych deformácií, priebeh
napätí a výpoèty stability svahov. Pri tomto programe je výhodou
mo�nos� modelovania stavu pred výstavbou a následne poèas jed-
notlivých etáp výstavby a napú��ania, ako aj prevádzkovania vodnej
stavby. Jednotlivé etapy výpoètu pritom na seba nadväzujú. Vyu�itím
programu GEO4 MKP je mo�né v technicko-bezpeènostnom doh¾ade
stanovova� medzné a kritické hodnoty deformácií, úrovne depresnej
krivky, príp. pórových tlakov. Najväè�ou výhodou a zároveò nevý-
hodou tohto programu je komplexnos� zoh¾adnenia geotechnických
faktorov a z toho vyplývajúce nároky na rozsah a presnos� vstupov
(laboratórnych rozborov). Pri ka�dej zemine musíme definova� jej
model, ktorý sa sna�í vierohodne popísa� správanie zeminy (èi hor-
niny). GEO4 MKP umo�òuje zada� Lineárny model, Mohr-Coulom-
bov model, Drucker-Pragerov model, Cam-clay model a modifikácie
týchto modelov. Pri výpoète kon�trukcie pomocou koneèných prvkov
výsledky závisia nielen od správnych vstupných údajov, ale aj od
správne vygenerovanej siete, okrajových podmienok a pod., preto
tento program kladie pomerne vysoké po�iadavky na teoretické aj prak-
tické znalosti z mechaniky zemín, matematiky a matematického mode-
lovania.

Doteraz sme vzh¾adom na èasovú nároènos� zrealizovali mate-
matické modelovanie programom GEO4 MKP iba pre èas� Sloven-
ských priehrad. Modelovaním získané výsledky sme pou�ili pre po-
rovnanie so star�ími výpoètovými modelmi, s pôvodnými predpo-
kladmi projektantov a s výsledkami meraní technicko-bezpeènostného
doh¾adu.

Pre lep�iu názornos� priná�ame na 3-tej strane obálky niektoré z
grafických výstupov matematického modelovania v programe GEO4
MKP.

Hlavný nedostatok vo výkone technicko-bezpeènostného doh¾adu
nad ochrannými hrádzami je v efektívnosti meraní. Desiatky a� stovky
kilometrov ochranných hrádzí nie je vzh¾adom na náklady mo�né vy-
bavi� mernými zariadeniami na úrovni priehrad a hatí, a taktie� nie je

Matematické modelovanie
v technicko-bezpeènostnom doh¾ade

Ing. Radovan Hudec, Ing. Andrej Kasana
Vodohospodárska výstavba, �.p., Stredisko TBD

mo�né merania vykonáva� v takej hustote, alebo zavies� takú auto-
matizáciu meraní ako u priehrad a hatí. Tu má svoje nezastupite¾né
miesto matematické modelovanie, ktoré by sa malo pou�íva� nielen
pri projekènom rie�ení hrádzí, ale aj v období trvalej prevádzky vodnej
stavby na overovanie predpokladov projektu a hlavne na lokalizovanie
problematických a oslabených úsekov hrádze.

Matematické modelovanie má na základe teoreticky odvodených
a empirickým pozorovaním upravených vz�ahov simulova� stav, v akom
sa ochranná hrádza nachádza alebo mô�e nachádza� pri rôznych kom-
bináciách za�a�ovacích stavov. K dispozícií je pomerne �iroké spek-
trum programov, ktorých výsledkom sa darí viac alebo menej priblí�i�
ku skutoènému stavu, no a� porovnanie namodelovaných výsledkov
so skutoène nameranými  výsledkami overí vhodnos� ich pou�itia.

Pre hydraulické výpoèty základových pomerov (modelovanie
prúdenia podzemnej vody, analýzu priesakových línií, rozdelenie
pórových tlakov v zeminách a sledovanie sufóznych a eróznych pro-
cesov) sme pou�ili program GGU-SSFLOW2D od spoloènosti GGU,
ktorý vyu�íva metódu koneèných prvkov.

Program umo�òuje výpoèet ustáleného prúdenia podzemnej a prie-
sakovej vody v horizontálnom, vertikálnom alebo osovo symetric-
kom smere pomocou metódy koneèných prvkov.

Hlavný nedostatok vo výkone technicko-bezpeènostného doh¾adu
nad ochrannými hrádzami je v efektívnosti meraní. Desiatky a� stovky
kilometrov ochranných hrádzí nie je vzh¾adom na náklady mo�né
vybavi� mernými zariadeniami na úrovni priehrad a hatí a taktie� nie
je mo�né merania vykonáva� v takej hustote alebo zavies� takú auto-
matizáciu meraní ako u priehrad a hatí. Tu má svoje nezastupite¾né
miesto matematické modelovanie, ktoré by sa malo pou�íva� nielen
pri projekènom rie�ení hrádzí, ale aj v období trvalej prevádzky vodnej
stavby na overovanie predpokladov projektu a hlavne na lokalizovanie
problematických a oslabených úsekov hrádze.

Matematické modelovanie má na základe teoreticky odvodených
a empirickým pozorovaním upravených vz�ahov simulova� stav, v akom
sa ochranná hrádza nachádza alebo mô�e nachádza� pri rôznych
kombináciách za�a�ovacích stavov. K dispozícií je pomerne �iroké
spektrum programov, ktorých výsledkom sa darí viac alebo menej
priblí�i� ku skutoènému stavu, no a� porovnanie namodelovaných
výsledkov so skutoène nameranými  výsledkami overí vhodnos� ich
pou�itia.

Pre hydraulické výpoèty základových pomerov (modelovanie
prúdenia podzemnej vody, analýzu priesakových línií, rozdelenie
pórových tlakov v zeminách a sledovanie sufóznych a eróznych
procesov) sme pou�ili program GGU-SSFLOW2D od spoloènosti
GGU, ktorý vyu�íva metódu koneèných prvkov.

Program umo�òuje výpoèet ustáleného prúdenia podzemnej a
priesakovej vody v horizontálnom, vertikálnom alebo osovo symetric-
kom smere pomocou metódy koneèných prvkov.

Pre ¾avostrannú ochrannú hrádzu Dunaja pod Sapom sme zrea-
lizovali matematické modelovanie prúdenia filtraèných a podzemných
vôd programom GGU-SSFLOW2D. Vzh¾adom na skutoènos�, �e
ochranná hrádza je po rekon�trukcii (hlavne vybudovaní zavesenej
podzemnej tesniacej steny a tesniacej fólie so �trkovitým prísypom),
sme zrealizovali aj porovnanie medzi stavom bez a s PTS, fóliou
a s prísypom. V tejto lokalite sú u� takmer desa� rokov vykonávané
merania technicko-bezpeènostného doh¾adu vrátane geofyzikálnych
meraní rýchlosti prúdenia, èo nám umo�nilo porovna� filtraèné
rýchlosti, aké sme získali z matematického modelovania programom
GGU-SSFLOW2D a aké boli skutoène namerané (s drobnou korekciou

Veda, technika, technológia
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meraní, ktoré boli za�a�ené nejakou chybou). Z porovnania vyplýva,
�e PTS, fólia a prísyp zní�ili filtraèné rýchlosti o polovicu a� o jeden
rád a taktie� zní�ili úroveò hladiny priesakových a podzemných vôd
o cca. 1m (napr. v rie�enom profile to zní�ilo tlakový horizont takmer
pod úroveò terénu, èím sa výrazne zní�ila pravdepodobnos� hydrau-
lického prelomenia nepriepustných pokryvov).

V nasledujúcom grafickom zobrazení je zrealizované porovnanie
medzi výsledkami geofyzikálnych meraní a matematickým modelom.

Záverom mô�eme kon�tatova�, �e vhodne a správne pou�ité mate-
matické modelovanie mô�e vlastníkom a stavebníkom vodných stavieb
u�etri� nemalé finanèné prostriedky a to ako pri optimalizácii pro-
jektového rie�enia, tak aj pri vèasnom a efektívnom odha¾ovaní mo�-
ných závad zni�ujúcich funkènos� alebo ohrozujúcich bezpeènos�
vodných stavieb, k èomu dopomáha neustále zlep�ovanie jednotlivých
softwarových nástrojov.

Príspevok vznikol ako súèas� rie�enia grantovej úlohy
è. 1/0329/03.

História TBD a príslu�nej legislatívy v SR
Ing. Du�an Abaffy, PhD.

Ministerstvo �ivotného prostredia SR

Vodné hospodárstvo, vrátane výstavby a prevádzky vodných
stavieb, tvorí významnú zlo�ku národného hospodárstva. Vod-
né stavby svojou existenciou poskytujú viacero ú�itkov, ako
je zabezpeèenie pitnej a ú�itkovej vody a ochranu pred povod-
òami. Voda je významným zdrojom energie, vodné stavby naj-
mä priehrady a hate a nimi vytvorené nádr�e poskytujú vý-
borné podmienky pre rekreáciu, �portové vyu�itie, chov rýb,
dotvárajú �ivotné prostredie a pod. Priehrady v�ak súèasne
vytvárajú nebezpeèenstvo ohrozenia verejných a celospo-
loèenských záujmov, priemyselnej výroby, urbanizovaných
celkov, �ivotov ¾udí a majetku v lokalite pod vodnou stavbou,
ktoré sa mô�u vyskytnú� pri mimoriadnych situáciách.

Vodné diela v priebehu svojho trvania sú vystavované ve¾kému
za�a�eniu, poveternostným úèinkom, vplyvom prostredia a iným èi-
nite¾om, ktorých úèinky sa pri príprave, projekcii a výstavbe dajú len
predpoklada�. K overeniu správnosti predpokladaných èinite¾ov
a k zabezpeèeniu bezporuchovej prevádzky je potrebné pravidelne
vykonáva� rôzne pozorovania a merania a ich výsledky vyhodnoco-
va�. To znamená, �e vodné diela treba sústavne kontrolova� z technic-
ko-bezpeènostného h¾adiska, v ktorom meranie a pozorovanie diela
je jedným z hlavných kritérií. Tvoria preto nedelite¾nú súèas� odbor-
ného doh¾adu a dozoru a kontroly vlastníka, resp. prevádzkovate¾a diela.
Okrem toho je potrebné tie� sledova� a zoh¾adòova� poznatky a skú-
senosti z prevádzky, údr�by a revízie diel, s osobitným zrete¾om na dô-
sledky mimoriadnych manipulácií a priebeh povodòových prietokov.

Stabilita a bezpeènos� vodných diel je jedným zo základných èi-
nite¾ov pre spo¾ahlivú, bezporuchovú prevádzku vybudovaného diela,
a tým aj zabezpeèenia ochrany verejných záujmov a predchádzania
vzniku ve¾kých národohospodárskych �kôd.

Jedným zo základných predpokladov úspe�nej èinnosti technicko-
bezpeènostného doh¾adu na vodných dielach (najmä priehradách) je
optimálna zostava meracích objektov a zariadení (z h¾adiska druhu
a poètu), ako aj zvolená metóda meraní celkovej bezpeènosti a jej
jednotlivých kon�trukèných prvkov. Je v�ak potrebné zrovnávacie
kritérium, aby bolo mo�né meranú (vyhodnocovanú) velièinu � napätie,
priesaky, posuny a pod. � verifikova� s predpokladmi projektu.

Znaèný rozsah porúch a katastrof priehrad, najmä zemných
a kamenitých, viedli priehradárov vo svete k tomu, �e otázky bezpeè-
nosti a s nimi súvisiace problémy meraní a pozorovaní na priehradách
sa stali priamo alebo v rôznych súvislostiach predmetom rokovaní
viacerých priehradných kongresov, sympózií,  resp. konferencií v rámci
ICOLDu, napr. Stockholm, Istambul, Edimburg, Madrid, Mexico,
Montreal, Barcelona, atï.

Podobne aj u nás do�lo k nieko¾kým haváriám na vodných stav-

bách, ktoré spôsobili ve¾ké �kody ná�mu hospodárstvu. V rámci
vtedaj�ej Èeskoslovenskej republiky doslova a� katastrofy boli spô-
sobené pretrhnutím priehrad Pilska, Bíla Desná, Vy�né Zbojné, ako aj
pretrhnutím ochranných hrádzí pri èerpacej stanici v Kamoèi, Ondav-
ských a Dunajských hrádzí. Okrem toho do�lo u nás na priehradách
aj k celému radu porúch men�ieho, resp. väè�ieho rozsahu. Na základe
�tatistického hodnotenia najväè�ie percento výskytu porúch v Èes-
koslovenskej republike bolo na priehradách vysokých do 15 m a ïalej
s vý�kou sa percento zni�uje. Najväè�ie percento poruchovosti prie-
hrad je spôsobené najmä priesakom a to priesakom podlo�ím, telesom
priehrady a v oblasti zaviazania.

V súvislosti s tým sa �iada poznamena�, �e rýchly rast výstavby
vodných diel po II. svetovej vojne a stále rastúce po�iadavky na vodu
si vynútili budova� vodohospodárske diela aj v menej kvalitných lo-
kalitách a v zlo�itých geologických podmienkach. U star�ích vodo-
hospodárskych diel sa prejavili problémy starnutia, s èím úzko súvisí
aj otázka správneho rie�enia ich údr�by a rekon�trukcií.

Uvedené skutoènosti vyvolali nutnos� sústavného sledovania stavu
vodných diel z technického h¾adiska a ochrany verejných záujmov.
Tak zaèínajú vznika� zárodky systematického sledovania vodných
diel, èi�e èinnos� technicko-bezpeènostného doh¾adu v dne�nom po-
nímaní, ktorú mo�no datova� zhruba od roku 1955. Celé desa�roèie sa
zameriavala predmetná èinnos� hlavne na pravidelné merania a po-
zorovania na vodných dielach, ïalej sústreïovanie a spracovávanie
nameraných výsledkov. Postupne sa prechádzalo ku komplexným
hodnoteniam stavu diela z h¾adiska stability a funkènosti jeho prvkov,
ako aj zov�eobecòovania získaných poznatkov. Rozvoj èinnosti
podporili tie� v tomto období vydané zákonné predpisy a smernice
(vydané v rokoch 1959 a 1962).

V roku 1966 UNESCO vydalo �Doporuèenie� zamerané na bez-
peènos� vodných diel. Obsahuje základné zásady doh¾adu a kontroly
vodných diel, ktoré sú potrebné k vytvoreniu najlep�ích mo�ných
podmienok pre bezpeènos� ¾udí a majetkov v oblastiach, ktoré by
mohli by� ohrozené.

V období pred II. svetovou vojnou aj napriek znaènému budovaniu
vodných diel, najmä v ÈSR, ale aj na Slovensku (èas� Vá�skej kaskády),
nebolo u nás organizácie, ktorá by sa bola sústavne odborne zaoberala
èinnos�ou technicko-bezpeènostného doh¾adu. Meranie a pozoro-
vanie a ich vyhodnocovanie sa vykonávalo sporadicky a to len
zásluhou nieko¾kých obetavých pracovníkov tejto doby, najmä prof.
Kratochvíla, Dr. Losmana, Dr. Petzného a ïal�ích.

Prvé hydraulické merania na vodohospodárskom diele � vodnej
stavbe  v Èeskoslovenskej republike - sa vykonávalo vo väè�om roz-
sahu v r.1925 na dnovom výpuste rybníka Ro�nberk.

Porovnanie ve¾kosti vypoèítaných a skutoène nameraných
filtraèných rýchlostí v sonde PS -76

Z vodohospodárskej histórie
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S meraním a pozorovaním v Èeskoslovenskej republike sa zaèalo
v roku 1931 na masívnej betónovej priehrade Vranov n. Dyji a od tej
doby sa ka�dá budovaná priehrada zaèala vybavova� aspoò najnut-
nej�ími meracími zariadeniami. Prvé teplomery na dia¾kové meranie
èasového priebehu teploty masívneho betónu boli u nás osadené do
priehrady Vranov. Prvýkrát boli tu tie� merané deformácie tejto
priehrady geodetickými metódami a vykonané hydraulické merania
vo väè�om rozsahu. Tenzometre boli prvýkrát  zabudované na
Oravskej priehrade v r.1953. Zo star�ích priehrad sú najkomplexnej�ie
vybavené pozorovacími zariadeniami priehrady Vranov, Kninièky,
Vír, Orava, Nosice a Orlík.

S rie�ením otázky starostlivosti o bezpeènos� vodných stavieb
sa stretávame u v�etkých �tátov s vyspelým priehradným stavite¾-
stvom.

Zárodky systematického sledovania vodných stavieb v Èesko-
slovenskej republike, èi�e èinnos� technicko-bezpeènostného doh¾adu
v dne�nom ponímaní, ako som u� uviedol mo�no datova� zhruba od
roku 1955.

Od roku 1962 pre èinnos� technicko-bezpeènostného doh¾adu
platili u nás �Smernice pre meranie a pozorovanie na priehradách�,
uverejnené v Zbierke smerníc pre NV, èiastka 21 z 18.6 1962, vydané
býv. MPLVH. Tieto smernice nadväzovali na smernice z roku 1959
o vykonávaní technicko-bezpeènostných prehliadok vodohospodár-
skych diel a zariadení, uverejnené tie� v uvedenej zbierke pre NV
èiastka 21, ktorých vykonávanie bolo ulo�ené v ustanovení § 25
vládneho nariadenia è.14/1959 Zb., ktorým sa vykonával zákon
o vodnom hospodárstve.

U nás sa od roku 1973 vodohospodárskymi stavbami a ich ochra-
nou zaoberal Zákon è.138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon, ktorý vo
svojej siedmej èasti hovorí okrem iného aj o zaistení riadneho technicko-
bezpeènostného doh¾adu nad stavom vodohospodárskych diel, ktorý
má nemalý význam nie len z h¾adiska vodohospodárskeho, ale aj ce-
lospoloèenského, preto�e zanedbanie povinností by mohlo ma� v nie-
ktorých prípadoch, najmä u priehrad, nedozierne následky. V zákone
v § 41 bola priamo urèená aj povinnos� a zodpovednos� správcov
vodohospodárskych diel udr�iava� dielo v riadnom prevádzkyschop-
nom stave a zabezpeèova� na òom technicko-bezpeènostný doh¾ad.

Pod¾a uvedeného zákona è.138/1973 Zb. o vodách a pod¾a zákona
národnej rady è.135/1974 Zb. o �tátnej správe vo vodnom hospodár-
stve, bola Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR
ustanovená vyhlá�ka è.169/1975 Zb. o �Odbornom technicko-bez-
peènostnom doh¾ade na niektorých vodohospodárskych dielach
(vrátane odkalísk) a o technicko-bezpeènostnom dozore nad nimi.
V tomto roku teda uplynie práve 30 rokov od tejto udalosti, ktorá
znamenala uzákonenie tejto èinnosti de jure.

Od roku 2002 bol predmet èinnosti Technicko-bezpeènostného
doh¾adu upravený novým zákonom o vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (vodný zákon) è.184/2002 Z.z. z 19.2.2002 (§
52) a Vyhlá�kou è.524/2002 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva SR,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-
bezpeènostného doh¾adu a o zaraïovaní vodných stavieb do jednotli-
vých kategórií.

Národnou radou SR 13. mája 2004 bol prijatý Z8kon è.364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è.172/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích predpisov (vodný zákon),
ktorým sa § 56 ustanovuje výkon odborného technicko-bezpeè-
nostného doh¾adu nad vodnými stavbami. Na základe predmetného
zákona è.364/2004 Z.z. Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej
republiky pripravuje novú Vyhlá�ku o výkone odborného technicko-
bezpeènostného doh¾adu a o zaraïovaní vodných stavieb do jed-
notlivých kategórií a o výkone technicko-bezpeènostného dozoru, kto-
rá je v súèasnosti v �tádiu medzirezortného pripomienkového konania.

Uskutoèòovanie, èi�e vykonávanie èinnosti �technicko-bezpeè-
nostného doh¾adu� vychádza z povinnosti investorov, vlastníkov,
správcov, prevádzkovate¾ov vodných stavieb a zariadení zabezpeèi�
na nich technicko-bezpeènostný doh¾ad tak, aby sa predi�lo nebez-
peèným situáciám, poruchám a haváriám v dobe výstavby, skú�obnej
a trvalej prevádzky.

Vlastníci, správcovia, prevádzkovatelia diela majú za úlohu vy-
konáva� pravidelné pozorovania a merania, ktoré sú nedelite¾nou sú-
èas�ou prevádzky diela. Vlastníci, správcovia, prevádzkovatelia teda
sledujú poveternostné a prevádzkové pomery, vykonajú pravidelné
merania na zabudovanom meracom zariadení a namerané výsledky
tabelárne a graficky spracovávajú.

�peciálne práce a merania, ktoré vy�adujú úzko �pecializované
odborné znalosti a skúsenosti kvalifikovaných pracovníkov, nákladné
a zlo�ité prístroje si zabezpeèujú investori, správcovia a prevádzko-
vatelia u povereného �pecializovaného pracoviska pre èinnos�
�technicko-bezpeènostného doh¾adu�, ktorou je na Slovensku Vodo-
hospodárska výstavba, �.p. Bratislava.

Vodohospodárska výstavba, �.p. Bratislava sa stala v súlade so
zákonom è.138/1973 Zb. poverenou organizáciou pre výkon èinnosti
Technicko-bezpeènostného doh¾adu pre vodné stavby I. a II. kategórie
v roku 1978 a dodnes úspe�ne plní pre òu vyplývajúce úlohy v prí-
prave, výstavbe, skú�obnej a trvalej prevádzke realizovaných vodných
stavieb.

Prostredníctvom èinnosti TBD sa Vodohospodárska výstavba �.p.
ako poverená organizácia podie¾a na monitorovaní stavu vodných
stavieb z h¾adiska bezpeènosti, stability a mo�ných príèin porúch,
ako aj na navrhovaní potrebných opatrení na nápravu. Od roku 2002
bol v rámci tejto organizácie vytvorený samostatný Závod pre TBD
a �peciálne merania, ktorý plní spomínané úlohy poverenej organizácie.

Na základe dosiahnutých výsledkov èinnos�ou Technicko-bez-
peènostného doh¾adu mo�no kon�tatova�, �e touto èinnos�ou sa
podarilo v mnohých prípadoch predís� nepriaznivým situáciám, prí-
padne priamym �kodám na vodných stavbách v SR, a významnou
mierou tak prispie� k bezpeènej a bezporuchovej prevádzke vodných
stavieb na Slovensku.

Vodná nádr� Såòava je súèas�ou viacúèelového vodného diela
(VD) Hlohovec-Pie��any, vybudovaného v rámci výstavby Vá�skej
kaskády vodných elektrární (VE) v rokoch 1956-59/60. VD Pie�-
�any - Hlohovec má tieto hlavné èasti: l Hydrouzol Drahovce
v r.km 113,4 Váhu. Ha� vzdúva vody Váhu trvale 3,5 a� 4,0 m nad
okolitý terén. lVodnú nádr� Såòava pod kúpe¾ným mestom Pie�-
�any, hru�kovitého tvaru, s då�kou okrúhle 6 km v osi, s najväè�ou
�írkou, okrúhle 1,6 km, nad hydrouzlom Drahovce. Akumuluje
vodu pre výrobu elektrickej energie a závlahy. lVodnú elektrá-
reò Madunice, na prívodnom kanále, polo�pièkovú, MW

i
 = 44,25

Hrádze nádr�e Såòava pri Pie��anoch
Ing. Anton Kijovský, CSc,

A.I.

s priemernou výrobou 165 GWh/r.  lOchranu termálnych pra-
meòov kúpe¾ného ostrova, pred vzdutými vodami z oboch strán,
so zachovaním tvorby lieèivého bahna v ramene, pomocou 2 hatí
regulujúcich prítok a odtok do ramena.

Prvým objektom, ktorým zaèínala výstavba a pre ktorý sa
pripravoval prvý technický projekt (TP), bola �¼avostranná hrádza
nádr�e� [12]. Úvodný projekt (ÚP) nádr�e [3] projektoval nádr�
ako celok, t.j.na oboch brehoch. Výstavba v�ak musela prebieha�
oddelene, jedna stavba na ¾avom a druhá stavba na pravom brehu
Váhu. Tak vznikol 1. objekt stavby -�¼avostranná hrádza nádr�e�
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[12], ktorým výstavba zaèínala a 2.objekt stavby -�Pravostranná
hrádza nádr�e� [13], zaèínajúci o tri mesiace neskôr. Èlánok sa týka
týchto podobjektov:
l ¼avostrannej hrádze nádr�e - hlavného nového objektu då�ky

3,546 km
l Rekon�trukcie ¾avej inundaènej hrádze na hrádzu nádr�e då�ky

2,019 km
l Pravostrannej hrádze nádr�e - hlavného nového objektu då�ky

3,650 km
l Rekon�trukcie pravej inundaènej hrádze na hrádzu nádr�e då�ky

2,088 km

Pri �túdiu ÚP nádr�e [3] sa zistilo, �e výpoèet kubatúry objemu
oboch nových hrádzí nádr�e, z ktorého vychádza prepoèet nákladov,
zapoèítava len polovicu skutoènej kubatúry nových hrádzí. Zre-
te¾ne ne�lo o náhodnú chybu. Podhodnotenie nákladov týchto hrádzí
cca o polovicu nebolo jediné. Okrem iného nebol tu súlad s hydro-
technickým výpoètom [3], ktorý poèítal s tesniacim kobercom
då�ky 80 a� 220 m, s hrúbkou 80 cm (obr.1-a). Rozpoèet ÚP
zapoèítaval len pau�álnu då�ku tesniaceho koberca 30 m, rovnakej
hrúbky (t.j.cca 1/3)! ÚP nepamätal na zachytenie a odvedenie
priesakov hrádzou a podlo�ím do odvodòovacieho rigola.

Eufória z úspechu opadla a objavil sa strach, �e aj v tomto
prípade ide o èastý trik zaradenia podhodnotenej stavby do plánu, so
v�etkými neblahými dôsledkami. Stresu a nervozite z toho dôvodu sa
nevyhlo najmä spracovanie technického projektu prvého objektu -
�¼avostrannej hrádze nádr�e� [12]. Naraz v jeho rámci bolo treba
jednak dotvori� zásadné technické rie�enie hrádzí nádr�e na
rovine pre obe strany, ¾avú aj pravú, a jednak h¾ada� mo�nosti
podstatného zní�enia nákladov stavby vo v�etkých smeroch.
Predstavovalo to viac ne� dvojnásobok predpokladanej práce, prièom
predå�enie termínu a zvý�enie ceny projektu boli pre spoluúèas�
zodpovedných na PÚ �tabu�. Tieto dva smery h¾adania rie�enia sú
hlavnou témou èlánku. Metódy výpoètov preto neuvádzame - len
orientáciu na literatúru. Hlavný in�inier projektu (HIP = zodpovedný
projektant) UHLIAR, rozhodoval o prijatom rie�ení, no presadzoval
dodr�anie ÚP, napriek jeho chybám. Pre autora, zaèínajúceho
projektanta, nebolo ¾ahké presadi� potrebné zmeny. O väè�ine
rozhodol nadriadený prof. DANI�OVIÈ. Prednos� malo dorie�enie
projektu a zní�enie nákladov.

Výsledky geologického a pedologického prieskumu potvrdili
predpoklady PÚ [3]. Materiály Vá�skej nivy, a to ako podlo�né �tr-
kopiesky (10-12 m), tak pokryvné vrstvy preplavených spra�í (s ne-
rovnonernou prímesou pieskov a hlín), s hrúbkou cca 0,80 m na ¾avej
strane a 1,5-3,5 m na pravej strane, sú ve¾mi vhodné na výstavbu
zemných hrádzí a tesniacich prvkov. Podstatná èas� priesakov pre-
nikala �trkopieskovým podlo�ím hrádzí. Priemerný súèinite¾ prie-
pustnosti  k  bol 2,5 a� 5,0 . 10-3 ms-1. ¼avá strana má priepustnej�ie
podlo�ie. Priepustnos� spra�ovej pokrývky , neporu�ených aj
poru�ených vzoriek bola klasifikovaná ako zeminy v prirodzenom
stave priepustné (k = 5,6.10-4ms-1 na ¾avej strane a  k = 1,2 .10-5ms-1 na
pravej strane). U� pri zhutnení na 2 kg.cm-2 bolo mo�né v�etky zeminy
klasifikova� ako zeminy ve¾mi málo priepustné a� vodotesné s
najväè�ou hodnotou  k = 2,685.10-7ms-1.

Hrádze nádr�e Såòava: Na zaèiatku nádr�e, v hornej èasti, je
Váh ohrádzovaný osvedèenými inundaènými hrádzami nasypanými
z rieèneho �trkopiesku (Q

100
 + prevý�enie 1,0 m). Max.hydrostatická

hladina je tu iba málo nad terénom, 0 a� 1,5 m, a mô�eme tu oèakáva�
nízke priesaky.V týchto úsekoch bolo mo�né ponecha�, samozrejme
po rekon�trukcii, doteraj�ie inundaèné hrádze, vo funkcii hrádzí nádr�e.
Tak vznikli dva prieène profily hrádzí nádr�e a to:

Prieèny profil novobudovaných hrádzí nádr�e: Prieèny prierez
hrádze na oboch brehoch pod¾a ÚP [3] je na obr.1-a. Prevý�enie a

�írka koruny sú minimálne aj pod¾a dne�ných kritérií. Návodný svah
nad max. hydrostatickou hladinou v TP (obr. 1-b) je strmej�í, v sklone
1:2. Získala  sa tak úspora objemu hrádzí zaokrúhlene 9,2 %.
U�etrenú dla�dicu sme pou�ili na ve¾mi úèinný vlnolam umo�òujúci
súèasne bezpeèný prístup k vode, dôle�itý pre rekreáciu. Viac sa
nedalo. Navrhli sme preto, (obr.1-b), aby v nezamoèenej èasti hrádze
(kóty 157,50 za clonou, 159,00 pred clonou a kótou 159,50), boli
ukladané zeminy, ktoré za sucha majú vyhovujúce vlastnosti. I�lo tu
o 12,5 % objemu hrádze. Tak sme umo�nili ulo�i� do hrádze prakticky
v�etky miestne materiály, aj zeminy nahradzované �trkopieskom, a
mno�stvo zmie�anej zeminy zo skrývky plytkých materiálových
jám, ktorá potom nemusela by� vyvá�aná a ukladaná na skládky. Cel-
kový objem zemných prác a dopravy sa tak zní�il takmer o 20 %.
Jadro pravostrannej hrádze nad hrub�ími vrstvami spra�í bolo výhodné
nasypa� zo spra�í s krycou vrstvou a pätkou zo �trkopiesku.

Odvodòovací rigol v ÚP [3], obr. 1-a, �podsekáva� hrádzu.
Zväè�ili sme lavièku na 2,5 m. HIP trval na zjavne nevyhovujúcom
rigole pod¾a ÚP [3]. Vznikol kompromis: Prvý krok -odstránenie
pokryvných vrstiev a ich nahradenie �trkopieskom (obr.1-b) pre zachy-
tenie priesakov rigolom, tak�e u� ne�lo o svah rigolu 1:1,5 v hlinách,
ale v �trkopiesku. Druhý krok mal nasledova� po ustálení priesaku po
1-2 rokoch a pozostával zo zosunutia �trkopiesku z èasti lavièky do
rigola, so súèasným vytvorením vyhovujúceho sklonu svahov rigola v
sklone 1:2,5 a so zmen�ením kapacity odvodòovacieho rigolu úmerne
zní�eným priesakom, obr.1-b. Takto sa vlastne a� v TP - objekte 1
vytvoril technicky kompletný a realizovate¾ný návrh vlastnej
hrádze nádr�e na rovine. �ia¾, táto dvojetapová výstavba
definitívneho odvodòovacieho rigola, sa neuskutoènila. Do rigola na
odvedenie priesakov bol zaústený ¾avostranný prítok, Ratnovský
potok (obr.1-c), a spolu s priesakmi odvedený pod ha�. Poèas výstav-
by, na jar r.1959 sa potok rozvodnil spôsobom, ktorý dnes poznáme
z povodní v posledných rokoch napríklad na východnom Slovensku.
Tra� od zaústenia potoka do rigola, po vyústenie rigola do Váhu,
v då�ke 2,2 km bolo treba dimenzova� pod¾a opravených hydro-
logických údajov s takmer dvojnásobným prietokom v Rat-
novskom potoku (pod¾a HMÚ cca 1000-roèná voda) � obr .1-c, vrá-
tane ochrany troch dotknutých domov drénom [14].

Vá�nej�ou udalos�ou pre odvodòovací rigol a hrádzu bolo skú�obné
plnenie nádr�e v lete r.1959. Objavili sa ako klasické výrony zo
vzdu�nej päty hrádze - gejzírky, vrátane aktivovania preferovaných
ciest-chodieb hlodavcov, tak deformácie lavièky a hlinitých svahov
rigola - odtrhnutie pod tlakom priesakových vôd. Sku�obné plnenie
nádr�e muselo by� preru�ené. Po nevyberaných útokoch na jakéhos´
Slováèka, vedúci Technickej dozornej správy, SMRÈEK, po
pochôdzke stratil reè. Na pochôdzke sa toti� zistilo, �e poèas výstavby
neboli pod vzdu�nou stranou hrádze a v priestore rigola odstrá-
nené hlinité pokryvné vrstvy a nahradené �trkopieskom � pod¾a
TP, obr. 1-b, a nevytvoril sa tak priestor na zachytenie priesakov
z hrádze a podlo�ia do odvodòovacieho rigola a pre jeho stabilitu.
I�lo zjavne o návrat ku chybe-nedorie�enému PÚ [3] obr.1-a. Toto
faux-pas týkajúce sa nebezpeène HIP-u a zodpovedných za výstavbu
(sabotá� socializmu) bolo príèinou, �e sa vec zamlèovala a o tejto skú-
senosti sa nemohlo písa�. Lehoty umo�òujúce postih v�ak u� uplynuli.
TDS zabezpeèila urýchlenú výstavbu náhradného zachytenia
priesakov, tentoraz u� dôsledne vykonanú pozdå� celej då�ky
novobudovanej ¾avostrannej hrádze. Hliny z lavièky a rigola
nahradil �trkopiesok, lavièka bola roz�írená na 4,0 m, so sklonom
svahov rigola 1:3 (obr.1-c)- [15]. Vznikla tak vítaná ¾avostranná
prístupová cesta.

Návrh prieèneho profilu rekon�trukcie inundaèných hrádzí:
V úsekoch rekon�truovaných inundaèných hrádzí bolo mo�né
vynecha� tesniace prvky a regulova� priesak hrádzou a podlo�ím
vzdialenos�ou odvodòovacieho rigola od vzdu�nej päty hrádze.
Jestvujúce inundaèné hrádze (obr.2), dimenzované zhodne na Q

100
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+1,0 m, majú korunu �irokú 3,0 m. Návodný svah má sklon 1:2 a
1:2,5. Sklon 1:2 je opevnený kamennou dla�bou nasucho (cca na 1.500
m3s-1). Sklon 1:2,5 je zatrávnený, rovnako ako vzdu�ný svah, so
sklonom 1:3. Rekon�trukcia (obr.2) pozostávala zo zvý�enia kamennej
dla�by na návodnej strane do vý�ky 1,0 m pod úroveò koruny hrádze
(tj. hladiny Q

100
) a prísypu vzdu�nej päty hrádze �trkopieskom v

sklone 1:5, aby priesaková krivka nevystúpila na povrch. Súèasne
boli zasypané v�etky terénne priehlbne za hrádzou do vzdialenosti
50-60 m, od päty hrádze po odvodòovací rigol.Pri tomto návrhu sme
za úèelom zní�enia nákladov vyu�ili mo�nos� zní�i� podstatne objem
prísypov vzdu�nej päty hrádze. Vychádzali sme, na rozdiel od odpo-
rúèania prieskumu, z predpokladu, �e inundaèné hrádze sú u� u¾ahlé
a do znaènej miery zakolmatované a v dôsledku toho priesaková krivka
na päte hrádze klesne do takej miery, �e prísyp v sklone 1:5, vychá-
dzajúci z bodu výstupu priesakovej krivky v èerstvej-nezakol-
matovanej hrádzi (pod¾a odporúèania), poskytne dostatoèné krytie
priesakovej krivky skutoènej, vrátane ochrany pred mrazom. Tieto
predpoklady sa splnili a nebolo potrebné vybudova� naznaèené
dodatoèné odvodòovacie rigoly u päty hrádze. Východzí bod prísypu
na vzdu�nom svahu hrádze bol v praxi urèovaný jednoduchým spô-
sobom odvodeným z hladiny Q

100
, (pozri obr. 2). Týmto rie�ením

sme u�etrili a� 28 % chýbajúceho objemu hrádzí.
Celkovo sme teda na hrádzach vy��ieuvedenými zmenami

u�etrili 28 + 9,2 = 37,2 % chýbajúceho objemu hrádzí. Úsporu
zodpovedajúcu zvy�ným zaokrúhlene 13 %-tám objemu novobu-
dovanej ¾avostrannej hrádze nádr�e sme dosiahli jednak spomenutým
zní�ením celkového objemu zemných prác a súvisiacej dopravy
o takmer 20 % a jednak ïal�ími úspornej�ími rie�eniami, naprí-
klad kon�trukcie drénov, spresnením-zní�ením cien práce scraperom
a graderom (R-polo�iek), atï.

Tesniaci koberec -horizontálny tesniaci prvok - umo�òuje zní�i�
priesak podlo�ím hrádze na po�adovaný 1,0 lit./bm hrádze. Då�ka
koberca je za tohto predpokladu závislá od hrúbky podlo�ia, jeho
priepustnosti a rozdielu hladín v nádr�i a v odvodòovacom rigole.
Èas� tesniaceho koberca je pod telesom hrádze, podstatná èas� je
pred hrádzou na dne nádr�e. Nie je to malý rozsah prác. Pod¾a
podrobnej�ích výpoètov TP je voèi ÚP potrebná då�ka koberca pod-
statne úspornej�ia - od 55 do 155 m. Aj tak predstavuje rozlohu
takmer 38 ha, respektíve nutnos� spracova� min. 298.000 m3 tes-
niacich zemín. V rozpoète bolo zapoèítaných len 85.000 m3

(rozdiel 213.000 m3). Jedinou mo�nos�ou ako vystaèi� s nákladmi na
vodorovné tesniace prvky-tesniaci koberec, zapoèítanými v rozpoète
ÚP, bolo pripravi� k tejto úlohe prirodzené pokryvné vrstvy. Pod¾a
vy��ieuvedeného poh¾adu na zeminy pokryvných vrstiev sa dalo
oèakáva�, �e tlak telesa hrádze a vody na tesniaci koberec a pokryvné
vrstvy z nerozbredavých zemín bude ma� konsolidaèný úèinok.
Tomuto sa prispôsobil návrh spôsobu výstavby tesniaceho koberca
na dne nádr�e (obr.1-b). Po odstránení porastov a humusu boli zeminy
prirodzených povrchových vrstiev preorané do håbky 30 cm a zhutnené
valcovaním na 2-3 kg/cm2. V prípade potreby bola takto pripravená
prirodzená vrstva zosilnená na 80 cm zhutneným násypom ïal�ích
vrstiev, respektíve bol vybudovaný tesniaci koberec v celej hrúbke 80
cm. Navrhnutá hrúbka tesniaceho koberca 80 cm, je v daných pod-
mienkach cca o 20 cm hrub�ia ne� minimálna potrebná hrúbka. Rov-
nakým spôsobom sa pokraèovalo pri výstavbe tesniaceho koberca aj
na pravej strane nádr�e [13]. Dnes u� mô�eme poveda�, �e tesniaci
koberec pripravený týmto priekopníckym spôsobom plní svoju
funkciu a �e ku konsolidácii zemín na dne nádr�e skutoène do-
�lo. Poèas prevádzky, ani pri revízii, poèas vyprázdnenia nádr�e, sa
nena�li náznaky vady funkcie tesniaceho koberca. Tento spôsob
výstavby tesniacich kobercov mal nasledovníkov aj na viacerých
ïal�ích vodných dielach, no väè�inou u� v kombinácii s novým
kon�trukèným prvkom - tesniacimi fóliami.

Koneèná úprava prieèneho profilu novobudovaných hrádzí:

Dodatoèné úpravy rie�ili e�te tieto problémy: lNapriek prepoètom
sa HIP obával, �e betónové dla�dice na svahu vytlaèí voda pri poklese
hladiny. Nedovolil vy�károva� pás vlnolamov cementovou maltou.
Vlnolamy-dla�dice sa v exponovaných úsekoch vykývali a vyplavili.
Vlny v tých miestach potom dosahovali a po�kodzovali korunu hrádze.
lVá�nej�ie bolo, �e pri minimálnych hladinách v nádr�i dochádzalo
ku odplaveniu lavièky s pätkou dla�by a tá padala. Kúpajúci sa väè�inou
vyhýbali pripravenej a predå�enej plá�i u Kúpe¾ného mosta a obsadili
korunu hrádzí nádr�í napriek neuverite¾ným problémom s prístupm
a pohodlím. Koneèná úprava prieèneho profilu (obr. 1-c) je výsledkom
�ir�ích zámerov prevádzkovate¾a nádr�e (MIÈEK, JAMBOR G.,
DUDA), ktorý potreboval vyrie�i� aj ïal�ie problémy. Najmä ulo�enie
vybagrovaných nánosov [7],[8],[11]. Z podnetu prevádzkovate¾a
vznikli projekty [5],[6],[10], pod¾a ktorých sa vybagrované nánosy
priamo loïami dopravili do prísypu návodnej strany pravej a ¾avej
hrádze (pozri obr. 1-c). Po úprave povrchov potom vznikla 0,5 m nad
maximálnou hladinou nádr�e zatrávnená lavièka � plá�, ideálna pre
rekreáciu, bez ru�enia dopravy na korune hrádze. Návodný svah má
sklon 1:6 pod¾a výsledkov výskumu, a je opevnený kobercom z lo-
mového kameòa prekladaným vàbovými rezkami. Tento svah, spolu s
opevnením, vegetáciou a lavièkou ideálne tlmí a zne�kodòuje vlny od
vetra aj motorových èlnov. Mô�eme kon�tatova�, �e prevádzkovate¾
tak významne zvý�il kvalitu a úroveò prostredia nádr�e vo viacerých
smeroch, najmä pre �port a rekreáciu. Pri pravej hrádzi zásluhou tejto
úpravy dokonca vznikla dnes u� svetoznáma rezervácia vodného
vtáctva.

Záver
Nepriaznivé zistenia na zaèiatku stavby a vèasné varovanie, asi

pomohli k technickému dopracovaniu stavby VD tak, �e dosiahlo
významné a viaceré prvenstvá:

Prvenstvá nádr�e Såòava:
l je prvou nádr�ou tohto typu postavenou u nás �na rovine� so

vzdutou vodou nad úrovòou terénu. Nádr� tu netvorí krátka údolná
priehrada, ale plných 11,3 km hrádzí obkolesujúcich nádr�,v tej�e
funkcii, z toho 7,2 km s hlinitým kobercom na dne a clonou v
hrádzach. Akumuluje vodu pre výrobu elektrickej energie a závlahy.

l je prvou nádr�ou na Váhu postavenou v teplej oblasti, za-
ruèujúcou plné rekreaèné a �portové vyu�itie. Prispela ku
zve¾adeniu a atraktívnosti kúpe¾ného mesta Pie��any.

l je prvou nádr�ou s odvá�nou a úspe�nou koexistenciou ovlá-
daného umelého vzdutia a termálnej pramennej oblasti vý-
znamného kúpe¾ného mesta (výskum [2]) .

Aj VD Pie��any-Hlohovec ako celok má viaceré prvenstvá:
l Je prvým VD tohto druhu, ktorého prípravu zabezpeèil v

záujme vyu�itia svojich kapacít dodávate¾ (býv. Hydrostav), a
nie príslu�né �tátne plánovacie orgány. Dosiahol jeho zaradenie
do plánu a financovanie zo �tátnych prostriedkov.

l je prvým VD tohto typu s kolesovou dopravou zemín autami,
scrapermi a gradermi. Býv. Hydrostav prís¾ubom výstavby za
4 roky, oproti 7-8 rokom budovania vodných diel s dopravou
úzkoko¾ajkami, dosiahol pridelenie inak takmer nedostupných
nákladných tatroviek, buldozérov , bagrov, scraperov a graderov.

l je prvým VD uvedeným do prevádzky za 4 roky, èo bolo
mimoriadnym výkonom.

l je prvým VD toho druhu, ktoré neprekroèilo schválené roz-
poètové náklady stavby a to napriek vy��ieuvedeným problémom
a samozrejme aj iným (napr. zatopenie stavebnej jamy vodnej
elektrárne povodòou, atï.).
VD Pie��any � Hlohovec je takto, zásluhou jeho navrhovate¾ov,

stavite¾ov a prevádzkovate¾ov, u� 46 rokov v bezchybnej prevádzke.
Splatilo sa najmenej 3-4 krát.

Z vodohospodárskej histórie
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Obr. è. 2: Rekon�trukcia inundaèných hrádzí - prieèný profil - Technický popis

Obr. è. 1: Vývoj prieèneho profilu novobudovaných hrádzí: 1 a - Úvodný projekt, 1 b - Technický projekt,
1 c - Koneèný tvar s dodatoènými úpravami
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�tudovaná bola adsorpcia polyetylén glykolu
(HO(CH2CH2O)

n
�H) s rozliènou molekulovou hmotnos-

�ou. Aktívne uhlie, GAC 207 EA(12X40) bolo pou�ité ako
adsorbent na elimináciu polyetylén glykolu z vodného
roztoku. Mno�stvo PEG adsorbované na aktívnom uhlí
závisí od teploty, ale teplota významne neovplyvòuje ad-
sorpciu PEG s ni��ou molekulovou hmotnos�ou. Naopak,
adsorpcia PEG je silne závislá od hodnoty pH. Adsorpèné
kapacity boli urèené pomocou adsorpèných izoteriem. Z vý-
sledkov adsorpèných izoteriem a kinetických testov, mô�e
by� adsorpèný proces dobre charakterizovaný Langmuiro-
vým modelom.

Úvod
Polyetylén glykol je vo vode rozpustný, je to voskovitá pevná

látka, ktorá sa v znaènej miere pou�íva v kozmetickom priemysle.
So zväè�ujúcou sa molekulovou hmotnos�ou vzrastá aj viskozita
a teplota tuhnutia. Polyetylén glykoly (PEGs) sú prítomné v od-
padových vodách ako povrchovo aktívne zlo�ky [1-2], alebo ich
katabolické produkty [4-6].

Existujú dva základné procesy fyzikálno-chemického od-
straòovania PEG z vody resp. odpadovej vody: de�truktívne pro-
cesy ako sú ozonizácia [7, 8], ozonizácia/UV [9], alebo H

2
O

2
/UV

oxidácia [10] a procesy ako adsorpcia na aktívnom uhlí [11-12].
Adsorpcia polyetylén glykolu s rôznou molekulou hmotnos�ou
z vodného roztoku na aktívnom uhlí publikovaná Zhaom et al.
[13], poukazuje na vysokú adsorpènú kapacitu PEG na aktívnom
uhlí. Polarita PEG slabne a afinita PEG k molekulám vody sa zni-
�uje s rastúcou molekulovou hmotnos�ou [13].V tomto èlánku je
uvedená adsorpèná rovnováha PEG s rôznymi molekulovými
hmotnos�ami a vplyv pH na proces adsorpcie. Taktie� bol pre-
skúmaný vplyv teploty na adsorpciu na aktívnom uhlí a vy-
hodnotená pou�ite¾nos� izotermických modelov (Langmuir
a Freundlich model).

Materiál a metódy
Aktívne uhlie, GAC 207 EA (12x40) (B.M.D. S.r.l., Bagni di

Tivoli, Taliansko) pou�ité ako adsorbent bolo premyté destilo-
vanou vodou. Fyzikálne vlastnosti aktívneho uhlia sú: povrch
(BET N

2
) 950 � 1050 m2/g, objemová hmotnos� 0.47 � 0.53 g/cm3,

jódové èíslo 1250mg/g. Neexistuje aktívne uhlie, ktoré by bolo
ideálne pre ka�dú aplikáciu. Preto je dôle�ité prispôsobi� vlast-
nosti aktívneho uhlia vhodným výberom pod¾a po�iadaviek procesu.

Pou�itý polyetylén glykol bol produktom firmy Aldrich. Ex-
perimenty boli uskutoènené s PEG s molekulovou hmotnos�ou:
1450, 3350 a 8000. Na úpravu pH bol pou�itý 0.1 M a 1 M roz-
tok NaOH a 0.1 a 1 M roztok HCl.

Adsorpèná rovnováha PEG bola získaná pou�itím rovnakého
mno�stva roztoku 0.1 dm3 s rôznou poèiatoènou koncentráciou
PEG v rozmedzí 0.2 � 3.0 g/L a mie�ané pomocou magnetického
multimixéra s 500 mg aktívneho uhlia. Pred meraním absorbancie
pri 192.4 nm (VARIAN TECHTRON DNS 200) boli vzorky pre-
filtrované cez 0.45-µm filter.

Výsledky a diskusia
Vplyv poèiatoènej koncentrácie

Èasová zmena mno�stva PEG o rôznej molekulovej hmotnosti
adsorbovaného na aktívnom uhlí pri 20 °C je uvedená na obr.1 a

Adsorpcia polyetylénglykolu (PEG)
z vodného roztoku na aktívnom uhlí

Ing. ¼uboslav Gajdo�
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

obr.2. Cie¾om bolo zisti� èas potrebný na dosiahnutie adsorpènej
rovnováhy. Èas potrebný na dosiahnutie adsorpènej rovnováhy
je krat�í pre prípady, kedy je poèiatoèná koncentrácia ni��ia.
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Obr. 1 Kinetická krivka pre PEG-3350 pri rôznych poèiatoèných
koncentráciách PEG

Obr. 2 Kinetická krivka pre PEG-8000 pri rôznych poèiatoèných
koncentráciách PEG

Obr. 3 Sorpèná izoterma pre PEG-1450, PEG-3350 a PEG-8000
vo vodnom roztoku

na aktívnom uhlí pri pH = 5.2 a laboratórnej teplote

Adsorpèná  izoterma
Na urèenie maximálnej adsorpènej kapacity PEG na GAC (obr.

3) boli pou�ité v�eobecne známe modely, teda údaje boli analy-
zované pomocou Langmuirovho a Freundlichovho modelu.

Veda, technika, technológia
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Parametre izoteriem pre adsorpciu PEG na aktívnom uhlí vo
vodnom roztoku sú uvedené v tabu¾ke 1. Na základe dosiahnutých
výsledkov mô�eme kon�tatova�, �e Langmuirova izoterma po-
pisuje dobre adsorpciu PEG na GAC, èo sa odrá�a aj na kore-
laèných koeficientoch, ktoré sú v rozmedzí od 0.97 do 0.98. (pozri
tab.1).

Pod¾a Freundlichovho modelu, smernica 1/n, v rozmedzí 0
a 1, je meradlom pre adsorpènú intenzitu alebo povrchovú he-
terogénnos�, viac heterogénnym sa stáva vtedy, keï jeho hodnota
sa blí�i k nule. Hodnota smernice 1/n pod jedna indikuje be�nú
Langmuirovú izotermu, zatia¾ èo 1/n nad hodnotou jedna indikuje,
�e ide o kooperatívnu adsorpciu. Grafické znázornenie log q

e 
vs

log C
e
 umo�òuje urèi� empirické kon�tanty Kf a 1/n z úseku

a smernice lineárnej regresie. V tabu¾ke 1 sú uvedené parametre
pre Langmuirovu a Freundlichovu izotermu. Výsledky získané
z Langmuirovho modelu poskytujú uspokojivú koreláciu medzi
predpovedaným modelom a experimentálnymi údajmi. Pod¾a
Langmuirovho modelu boli dosiahnuté tieto hodnoty Q

0
: 188.68

mg/g pre PEG-1450, 126.58 mg/g pre PEG-3350 a 81.30 mg/g pre
PEG-8000.

Hodnota exponentu 1/n pre v�etky typy PEG majú hodnotu
pod 1, èo indikuje, �e Langmuirov model nám lep�ie vystihuje ad-
sorpciu polyetylén glykolu na granulovanom aktívnom uhlí.

Tabu¾ka 1 Parametre pre izotermický model adsorpèného
procesu PEG na aktívnom uhlí.

(pozri obr. 5)

          Langmuir                          Freundlich

Curve            Q
0
 [mg/g]   B R2   Kf [mg/g]    1/ n        R2

PEG-1450 188.68 5.88 0.9836 144.97 0.3396 0.7328

PEG-3350 126.58 3.16 0.9744 79.82 0.5905 0.7801

PEG-8000 81.30 24.60 0.9849 81.99 0.2104 0.7826

Prieniková krivka získaná s PEG-1450 s poèiatoènou koncentráciou
3.0 g/L a pH 3.55 zobrazuje, �e 26 - 28 BV mô�u by� upravené pred
dosiahnutím bodu zlomu (obr. 4). Adsorpcia v reaktore s fixným
lô�kom (fixed bed reactor � FBR) bola vedená s prietokom zhora
nadol. Vo v�eobecnosti, èas potrebný na dosiahnutie bodu zlomu pre
�pecifický typ adsorbentu a daný adsorbát sa zni�uje: zväè�ením
ve¾kosti èastíc adsorbentu, zvý�ením koncentrácie adsorbátu v roz-
toku, zvý�ením prietoku [14].

Obr. 4 Prieniková krivka pre PEG-1450 na GAC vo fixnom
lô�kovom reaktore s prietokom zhora nadol.

Poèiatoèné koncentrácia
PEG-1450 3.0 g/L, pH = 3.55,

prietok 0.6-0.8 ml/min a BV = 50 ml

Vplyv pH a teploty na adsorpciu PEG

Obr. 5 Adsorpcia PEG s rôznou molekulovou hmotnos�ou
pri rôznych hodnotách pH

Na základe dosiahnutých výsledkov s PEG adsorbovaného na GAC
pri rôznych hodnotách pH sme dosiahli najlepšie výsledky v rozmedzí
pH 2 -3 a 10 -12.  Adsorpcia PEG je silne závislá na hodnote pH
(Obr. 5).

Obr. 6 Adsorpcia PEG pri rôznych teplotách, pH 5.2 -5.5

Záver
Na základe získaných výsledkov s polyetylén glykolom (PEG-

1450, PEG-3350, PEG-8000) odstraòovaného z vodného roztoku
aktívnym uhlím mô�eme kon�tatova�, �e Langmuirova izoterma
je vhodná na charakterizovanie jeho adsorpcie, èo sa odrá�a na kore-
laèných koeficientoch, ktoré sú od 0.97-0.98. Èas potrebný na do-
siahnutie adsorpènej rovnováhy bol pre prípady s ni��ou poèia-
toènou koncentráciou PEG men�í ne� pre prípady s vy��ou poèia-
toènou koncentráciou. Adsorpcia polyetylén glykolu je silne závislá
od pH. Najlep�ie výsledky sa dosiahli pri pH v rozmedzí 2-3 a 10-12.

Vplyv teploty je tie� významným faktorom pri adsorpcii
PEG a jeho úèinok na adsorpèný proces je pre PEG s ni��ou
molekulovou hmotnos�ou ni��í ne� pre PEG s vy��ou mo-
lekulovou hmotnos�ou. Aktivaèné energia pre PEG s vy��ou mo-
lekulovou hmotnos�ou je vy��ia. Výsledky tejto práce sú podobné
ako sa dosiahli podobným adsorpèným systémom, systém PEG-
zeolit [15].
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Torysa � tepna �ari�a
Tamara Hrabková

HORSMAN, s.r.o, Pre�ov

Rieka Torysa je z vodohospodárskeho h¾adiska hlavnou
tepnou celej pri¾ahlej èasti �ari�ského regiónu. Pramení
v juvenilnom prostredí ju�ných svahov Levoèských vrchov
priamo pod Javorinou vo vý�ke 1140 m n.m. Jej pramenisko
je celkom nenápadné, dôverne ukryté v spletí hustých les-
ných porastov. Okrem iného sa vyznaèuje tým, �e je situované
priamo na európskej rozvodnici medzi úmoriami Baltského
a Èierneho mora. Vzh¾adom na enviromentálnu funkciu
povodia by si rozhodne zaslú�ilo adekvátnej�iu úpravu
s potenciálnym spropagovaním prírodného prostredia.

V poèiatoènom úseku povrchový tok má výluène bystrinný
ráz. Napriek tomu vytvára mohutný meander, ktorým sa z juhu
výrazným oblúkom otáèa na sever. Neskôr mení smer na východ
a pri meste Lipany si zaèína razi� cestu na juhovýchod. Od
Pre�ova definitívne naberá ju�ný smer s ustáleným ní�inným
charakterom a nad obcou Ni�ná My�¾a vo vý�ke 176 m n.m.
ústi priamo do Hornádu ako jeden z jeho najväè�ích a naj-
vodnatej�ích ¾avostranných prítokov. Poèas 129 km púte
prekonáva 964-metrový vý�kový rozdiel, èo dokumentuje po-
zoruhodné spádové pomery s plochou povodia 1349 km2

a lesnatos�ou 30 %. Dlhodobý priemerný roèný prietok, meraný
na pozorovacej stanici v Ko�ických O¾�anoch, predstavuje
hodnotu 7,99 m3.s-1.

Prvým vidieckym sídlom, ktorým Torysa preteká, je malebná
dedinka Torysky, situovaná na úpätí pohoria. Hneï za òou nad
Vy�nými Repa�mi pozvo¾na vstupuje do Bla�ovskej doliny
a postupne obmýva brehy bývalej obce Bla�ov. Táto vidiecka
usadlos� bola v minulosti vysídlená z dôvodu vymedzenia pri-
¾ahlého územia Javorina pre vojenské úèely. Dnes tu stojí iba
symbolická kaplnka, ktorú dali postavi� pôvodní obyvatelia pri
príle�itosti spomienkového aktu 50. výroèia ich násilného
vys�ahovania. Neuvá�enos� a dôsledky vybudovania kontro-
verzného areálu akiste èasom nekompromisne zhodnotí história.
Nie je toti� �iadnym tajomstvom, �e v chotári obce je na Toryse
situovaný povrchový odberný objekt, ktorý pomáha dotova�
skupinový vodovod pre zásobovanie sídelných aglomerácií
horného �ari�a pitnou vodou. Rozsiahly vojenský areál roz-
hodne nepridával na jej pozitívnych kvalitatívnych vlast-
nostiach. Záva�nou argumentáciou je tie� skutoènos�, �e v tejto
oblasti je e�te stále aktuálna výstavba vodárenskej nádr�e Tichý
Potok s plochou povodia 112 km2, ktorá by mala s definitívnou
platnos�ou eliminova� deficit pitnej vody pre naj¾udnatej�ie
sídla východného Slovenska � Pre�ov a Ko�ice.

V pokraèovaní trasy povrchový tok súbe�ne sleduje hlavnú
dopravnú komunikáciu, v¾avo zanecháva vidiecke sídlo Tichý
Potok a následne vstupuje do najväè�ej obce hornotoryského
regiónu, Brezovice. Mimochodom, v �es�desiatych rokoch mi-
nulého storoèia tu bola na Toryse vybudovaná malá vodná
elektráreò, ktorá dodávala elektrickú energiu pre verejné osvet-
lenie. Dôle�ité je tie� spomenú�, �e v chotári je situovaný vý-
znamný komplex zdrojov podzemnej vody, ktoré sú výsledkom
intenzívneho hydrogeologického prieskumu a svojou výdat-
nos�ou kontinuálne pomáhajú dotova� gravitaèný vodovod
Vy�ný Slavkov � Pre�ov. Od roku 1982 je v katastri obce sú-

èasne prevádzkovaná ve¾kokapacitná úpravòa, ktorá 11 km
dlhým potrubím privádza povrchovú vodu zo spomínaného
záchytného objektu v Bla�ove.

Pri rozlúèke s Brezovicou rieka priberá svoj najväè�í pravo-
stranný prítok, Slavkovský potok, a kopírujúc severozápadné
úpätie Bachurne vchádza do obce Torysa, ktorá nevdojak
evokuje spomienky na dnes u� takmer zabudnutú usadlos�.
Toti� práve túto menovkyòu s celým pri¾ahlým potorysím v roku
1813 postihla ve¾ká povodeò, pri ktorej úplne zanikol vzácny
dvojve�ový kostol z 1. polovice 13. storoèia. V jeho susedstve
bol rovnako zaplavený a celkom znièený aj klasicistický ka�tie¾,
v ktorom bol umiestnený cenný archív s historickou doku-
mentáciou.

V katastri vidieckeho sídla Krivany sa dodnes pri Toryse
zachovali dva unikátne vodné mlyny z 18. storoèia. Vy��ie
umiestnený je murovaný a druhý, ni��ie polo�ený, má drevenú
kolesovú kon�trukciu v majstrovsky rie�eným horným
náhonom. �ia¾, obidva objekty sú v súèasnosti opustené a na-
vidomoèi chátrajú. Vzh¾adom na ich nemalú historickú hodnotu
by si neodkladne zaslú�ili nále�itú renováciu, ktorá by ich
opätovne povzniesla na úroveò ojedinelých technických pa-
mätihodností.

Juhovýchodne Torysa postupne míòa sympatické mesteèko
Lipany, následne obchádza obce Ro�kovany, Èervenicu,
Peèovskú Novú Ves a pod Sabinovom preteká u� výrazne
posilnená poèetnými ¾avostrannými prítokmi, stekajúcimi
z pri¾ahlých svahov Èergovského pohoria. Zanechajúc za
sebou �ari�ské Micha¾any v bezprostrednej blízkosti obnýva
�ari�ský hradný vrch s ruinami starobylej pevnosti a ihneï za
mesteèkom Ve¾ký �ari� majestátne vstupuje nápadne úzkym
prielomom do samotnej metropoly �ari�a. A práve v týchto
konèinách niekdaj�ie divoèenie rieky muselo by� poriadne
�pacifikované�. Preto�e v minulosti napáchala nevyèíslite¾né
�kody, následne ju spútali a brehy spevnili reguláciou. Nako¾ko
v lete roku 2001 takmer zaplavila rozsiahle pre�ovské Sídlisko
III., bývalú ha� museli odstreli�, èím sa tok definitívne navrátil
do pôvodného koryta. Následne bola vodná plocha adekvátne
upravená a okolitý terén postupne premenený na vyh¾adávanú
prímestskú rekreaènú zónu Pre�ovèanov.

V tejto súvislosti treba doda�, �e v problematických loka-
litách boli vybudované èistiarne odpadových vôd, ktoré do
znaènej miery vylep�ili jej kvalitatívne vlastnosti.

Od základov vynovená a primerane sanitárne o�etrená
Torysa takto ïalej preteká presne vymedzeným tektonickým
zlomom cez Ko�ickú kotlinu v ústrety svojmu sútoku s Hor-
nádom. V okrajovej èasti Pre�ova sa k nej pridru�ujú e�te po-
sledné dva najvodnatej�ie prítoky � Sekèov a Delòa. Dotovaná
výdatnou posilou pomaly pulzuje malebnou východosloven-
skou krajinou a svojou �ivotodarnou tekutinou vytvára èo naj-
optimálnej�ie podmienky pre zdravý �ivotný �týl predov�etkým
tých, ktorí sú od nej bytostne závislí. Spätnou väzbou práve od
nich sa vy�aduje, aby si cenili tento dominujúci rieèny koridor
a v rámci ekológie nezabúdali striktne dodr�iava� vymedzené
príbre�né pásma hygienickej ochrany, ktoré sú neodmysli-
te¾nou súèas�ou významnej vodohospodárskej tepny �ari�a.

Voda v krajine
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Pri príle�itosti tohtoroèného medzinárodného ve¾-
trhu IFAT v Mníchove sa 22. 4. 2005 uskutoènilo výroèné
zasadnutie Rady European Water Association (EWA).
K tomu dátumu EWA zdru�uje 22 národných èlenských
organizácií a 15 firiem a spoloèností ako korpora-
tívnych èlenov. Prostredníctvom svojich èlenov EWA
reprezentuje okolo 55 000 individuálnych èlenov
národných organizácií, ktorí pracujú profesionálne
v rozlièných oblastiach vodného hospodárstva.

Najvy��ím orgánom EWA je Rada (Council), ktorá po-
zostáva z delegovaných zástupcov èlenských národných
asociácií. Èlenovia Rady EWA (Rada) sa stretávajú spravidla
raz roène na výroènom zasadnutí. Èinnos� asociácie medzi
jednotlivými zasadnutiami Rady riadi Výkonný výbor (Man-
agement Committee) a operatívne zabezpeèuje Sekretariát
EWA pod vedením generálneho sekretára (General Secretary).

V správe, ktorú predniesol predchádzajúci prezident
EWA Haakon Thaulow,  boli zvýraznené tri hlavné strate-
gické oblasti pre diskusiu na zasadnutí Rady:
l Posilnenie spojenia s Európskou komisiou (European

Commision) a Európskou Environmentálnou Agentúrou
(European Environmental Agency).

l Ako mô�e EWA by� viac u�itoèná svojím národným
èlenom � nová stratégia konferencií, seminárov a odbor-
ných akcií.

l Zmena �truktúry a názvu existujúcich výborov EWA.
Posilnenie prepojenia EWA s Európskou komisiou sa

oèakáva od zúèastòovania sa viceprezidenta Výkonného
výboru EWA a predsedu Výboru EWA pre európske zále-
�itosti na zasadnutiach Strategickej koordinaènej skupiny
(Strategic Coordination Group - SCG). EWA organizuje 25.
októbra 2005 ´First Brussels Conference´, kde je plánované
zasadnutie Výkonného výboru EWA s pracovníkmi EU Wa-
ter Management. Na túto konferenciu budú pozvaní aj vý-
konní riaditelia/predsedovia národných organizácií EWA.
Bli��ie informácie o tejto konferencii mo�no nájs� na stránke
http://www.ewaonline.de. Na túto stránku sa dostanete aj
cez www stránku slovenského èlena EWA http:/ /
www.acesr.sk.

Výroèné zasadanie
Rady EWA

Doc. Ing. Ján Derco, PhD.,
zástupca AÈE SR v Rade EWA a èlen výboru AÈE SR,

doc. Ing. Igor Bodík, PhD.,
èlen výboru AÈE SR

Na zasadnutí Rady bolo dohodnuté, �e za úèelom posil-
nenia prepojenia EWA s Európskou komisiou bude usta-
novená pracovná skupina ¾udí z národných asociácií, ktorí
majú záujem venova� sa zále�itos�ami EÚ. Èlenov tejto pra-
covnej skupiny majú navrhnú� èlenovia Rady a výbory ná-
rodných organizácií.

Nová stratégia konferencií (EWA Conference Strategy)
zahàòa:
l Vlastné konferencie EWA:

a/ EWA sympózia poèas ve¾trhov IFAT,
b/ ka�doroèné Bruselské konferencie (Annual Brussels

conference) v spolupráci s EÚ.
l Konferencie organizované spolu s inými asociáciami

a organizáciami, ako napr. WEF, IWA, JSWA, atï.
l Konferencie organizované národnými organizáciami

v spolupráci s EWA:
a/ ´European Water Day´ organizovaný v kombinácii s výroè-

nými konferenciami èlenských národných organizácií.
b / Odborné konferencie (Specialist Conference):
Tieto konferencie budú organizované v èlenských kra-

jinách iba s príslu�nými národnými asociáciami. EWA bude
akceptova� spoluzodpovednos� za organizovanie .

Za túto podporu EWA po�aduje 15 % z vlo�ného úèast-
níkov konferencie, prièom je mo�ná aj iná individuálna doho-
da. Pracovným jazykom EWA je angliètina. V prípade potre-
by musí by� zabezpeèený simultánny preklad.

Na zasadnutí Rady bola odsúhlasená podpora EWA
regionálnej konferencii ´Wastewater management and the
WFD implementation in CEE Danubian countries´, ktorú
plánuje usporiada� AÈE SR v Bratislave ako súèas� Európ-
skeho dòa vody.
l Národné konferencie s pou�itím EWA logo:

Vyu�itie EWA loga univerzitami alebo inými organizá-
ciami poèas vedeckých konferencií, sympózií, predná�ok
a podobných podujatí podlieha odporúèaniu príslu�nej ná-
rodnej organizácie. Takto sa má zabezpeèi� súlad so záuj-
mami EWA a národnej organizácie. Ïal�ie podmienky
pou�itia loga EWA sú uvedené v zápisnici zo zasadania Rady.
Na zasadnutí Rady bol zvolený nový Riadiaci výbor

EWA pre obdobie 2005 a� 2007 v nasledovnom zlo�ení:

Prezident Jíøí Wanner Èeská republika
Viceprezident Peter Cook Ve¾ká Británia
Predchádzajúci prezident Haakon Thalou Nórsko
Hospodár Johannes Pinnekamp Nemecko
Èlenovia Jean-Phillippe Torterotot Francúzko

Perti Seuna Fínsko
Jürg Meyer �vajèiarsko

Do funkcii predsedov výborov boli zvolení:
Európsky technický a vedecký výbor Bojan Zmaic Chorvátsko
Komunikaèný výbor Helena Marecos do Monte Portugalsko
Korporatívne èlenstvo Peter Matthews Ve¾ká Británia

  
Funkciou generálneho sekretára EWA bol poverený výkonný riadite¾ nemeckej vodárenskej asociácie DWA Johannes Lohaus.

Dokumenty
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Na zasadnutí Rady bola akcentovaná potreba ïal�ieho
skvalitòovania systému výmeny informácií. Významnú
úlohu by v tomto smere mal plni� nový elektronický èasopis
E-WAter, ktorý je nástupcom predchádzajúceho elektro-
nického èasopisu European Water Management Online.
In�trukcie pre autorov príspevkov v tomto elektronickom
èasopise sú dostupné na webovej stránke http://www.
ewaonline.de/journal/online.htm.

Pri príle�itosti výroèného zasadnutia Rady EWA bola
vydaná aktualizovaná roèenka
(Yearbook 2005), kde sú okrem
základných informácií o zlo�ení,
�truktúre, riadení, základných
koncepèných a strategických
materiálov asociácie uvedené
èíselné údaje vybraných uka-
zovate¾ov aktuálneho stavu
v oblast iach zásobovania
pitnou vodou, odvádzania
a èistenia odpadových vôd
v krajinách jednotl ivých
národných èlenov/asociácií
EWA. Súèas�ou roèenky je aj
CD-ROM zameraný na im-
plementáciu Rámcovej smer-
nice vody (Water Framework
Directive - WFD) ´Common Im-
plementation Strategy for the
Water Framework Directive´,
ktorý EWA mô�e vo¾ne roz-
mno�ova� a distribuova�. Na
CD-ROMe sú obsiahnuté v�e-
obecné informácie a dokumenty
súvisiace s WFD, vysvetlenie
spoloènej stratégie implemen-
tácie, poradenské dokumenty
a materiály, súvisiaca legisla-
tíva a základné webové stránky
súvisiace s WFD.

Na obr. 1 je pre ilustráciu
uvedené grafické porovnanie
súèasného stavu v zásobovaní
pitnou vodou v krajinách jed-
notlivých èlenských organi-
zácií EWA, u ktorých sú tieto
údaje uvedené. Obdobne je na
obr. 2 uvedené porovnanie sú-
èasného stavu v odvádzaní od-
padových vôd v týchto kraji-
nách. Kni�né vydanie roèenky
a vy��ie spomínaného CD-
ROM sú dostupné v kni�nici
AÈE SR. Elektronická forma
roèenky je dostupná na we-
bovej stránke
http://www. ewaonline.de/
downloadsYearbook_2005.pdf.

EWA bola aj jedným
z organizátorov ´13th European
Water, Wastewater and Solid
Waste Symposium´, ktoré sa
uskutoènilo poèas ve¾trhu

Obr. 1 Podiel obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Obr. 2 Podiel obyvate¾ov s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou

IFAT. V sekcii ´Water Management in Central and Eastern
European Countries´ tohto sympózia bola prezentovaná aj
predná�ka autorov J. Derco, M. Drtil a I. Bodík ´Slovak ex-
perience with the adoption of EU legislation for wastewater
treatment´.

Zborník predná�ok sympózia je dostupný v kni�nici AÈE
SR.

Obr. 1 Podiel obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov
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Preèítal a pre�tudoval som �Ko�ický protokol pre vodu
v 21. storoèí�, ktorý vydala mimovládna organizácia ¼udia
a voda pod vedením Michala Kravèíka, CSc. S viacerými
uvedenými my�lienkami mo�no súhlasi�, no �ia¾, ako mnohé
podobné aktivity takýchto organizácií, sú to viac teoretické
dokumenty ako konkrétne návrhy na praktickú realizáciu
v danom období èi pre perspektívu.

To, aká je voda dôle�itá pre ïal�í rozvoj, je v�eobecne známe, no
k niektorým návrhom na jej udr�iavanie a postupné vyu�ívanie mám
rôzne pripomienky. Citujem z protokolu �Nová kultúra vody znamená
vyu�íva� povodia tak, aby sa v�etky ekosystémy dokázali vysporiada�
s extrémnymi prívalovými da�ïami i extrémnym suchom a aby sa po-
silòovala prirodzená akumulácia vody a zabezpeèoval sa jej dostatok.�

Je to v poriadku, no nemo�no z toho vynecha� ani priehrady a ná-
dr�e, ktoré v konkrétnych prípadoch zabezpeèujú dostatok vody pre
rozvoj i ochranu pred povodòami. Preto veta v ïal�ej èasti protokolu
�Doteraz vybudované vodohospodárske investície (priehrady, úpravy
tokov, ochranné hrádze) sa stanú potenciálnym zdrojom rizík vytvá-
rania katastrofálnych záplav� je nepochopite¾ná.

Na druhej strane kon�tatovanie, �e èastej�í výskyt letných extrém-
nych zrá�ok vyvoláva katastrofálne situácie na malých potokoch v hor-
ských a podhorských oblastiach, je správne. Potvrdzuje sa to aj ïalej
ako výsledok holorubnej �a�by drevnej hmoty, ktorá vyvoláva mnoho
negatívnych javov, ako rýchly odtok da�ïových vôd, zní�enie výparu,
strata stability svahov a následné splavovanie pôdy. Príklady sú u nás
po ka�dom väè�om da�di. Holorub neskumuluje èas� vody, a tak teèie
do potoka okam�ite a splavuje zeminu. Preto obviòovanie správ-cov
povodí, �e neèistia upravené toky, sú neopodstatnené. Pri ich
projektovaní sa s holorubmi nepoèítalo, a tak dnes 20-roèná voda sa
mô�e prejavi� ako 100-roèná.

¼udia a voda
Ing. Viliam Gallo

Aj na Priehradných dòoch � konferencii s medzinárodnou úèas�ou
� sa vysoko hodnotí funkcia priehrad pre obnovu vody v povodiach.
Bolo by mo�né uvies� ve¾a príkladov � sú známe � kedy priehrady,
poldre a nádr�e úplne zabezpeèili ochranu v dolných èastiach povodí.
Konkrétny, za v�etko hovoriaci príklad, je dodr�anie s maïarskou
stranou dohodnutej hladiny Bodrogu v hraniènom profile u� desiatky
rokov. Preto vôbec nemo�no súhlasi� s kon�tatovaním v protokole
�Namiesto miliardových investièných technokratických projektov do
priehrad navrhujeme tieto peniaze investova� do zavodòovania krajiny.�

V materiáli sa taktie� odsudzuje odvodòovanie, ktoré sa vykonalo
na Východoslovenskej ní�ine. Pravda je taká, �e sa realizovalo
v komplexnom projekte meliorácií, ktorý bol v náväznosti na výstavbu
nádr�í a reguláciu tokov. Naviac, poèas prevádzky aj v odvodòovacích
kanáloch sa stále èas� vody udr�iavala. Napokon tam boli aj ryby.
Paralelne sa budovalo aj zavla�ovanie, no technologické zariadenia po
roku 1990 sa neudr�iavalo, i rozkradlo a stalo sa nefunkèné.

�Po¾nohospodársku pôdu odvodòovali, likvidovali sa moèiare,
odstraòovali mokrade, spriemyselòovala sa krajina.� � hovorí sa ïalej.
Je pravdou, �e na ponechanie niektorých moèiarov a mokradí sa malo
dba�, s tým súhlasím. No také spriemyselòovanie vo¾ne le�iacej po¾no-
hospodárskej pôdy, aké sa realizuje teraz (automobilky), nikdy nebolo.

E�te k pitnej vode. �Medzinárodné koncerny s vodnými produktmi
u� teraz pripravujú pozíciu vlastni� vodné zdroje v �tátoch, kde je
podvý�ivená ekonomika a vládnu tam skorumpované vlády. Tak sa
stane, �e v roku 2020 budú svetové koncerny vlastni� vodné zdroje
po celom svete� � uvádza sa v protokole.

�ia¾, príklad je aj u nás. Preèo sme tak urýchlene urobili prvý
krok, keï sme �tátny podnik sprivatizovali. Neviem, èi spoloènos�
¼udia a voda proti tomu nieèo konala.

To¾ko nieko¾ko poznámok ku �Ko�ickému protokolu pre vodu
v 21. storoèí�.

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. Alena Ondré�iková

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Od 30. marca 2005 do 17. mája 2005 vy�li v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN 75 7615 Kvalita vody. Stanovenie radónu 222
STN EN 1825-1: 2005 Od¾uèovaèe tukov. Èas� 1: Základné po-�iadavky
na kon�trukciu, funkènos� a skú�anie, oznaèovanie a riadenie kvality
(75 6272)
� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej

strany STN
STN EN 858-1/A1: 2005 Od¾uèovacie zariadenia ¾ahkých kvapalín
(napríklad oleja a benzínu).
Èas� 1: Zásady navrhovania, funkcie a skú�ania, oznaèovanie a riadenie
kvality (75 6271) zmena A1: 2005
� zmena bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli
STN EN 14457: 2005 V�eobecné po�iadavky na súèasti �pecificky urèené
na pou�ívanie na bezryhovú výstavbu kanalizaèných potrubí a stôk (73
6736)
STN EN ISO 15681-1: 2005 Kvalita vody. Stanovenie ortofos-
foreènanov a celkového fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA).
Èas� 1: Metóda prietokovej injekènej analýzy (75 7481)
� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej

strany STN
STN EN ISO 15681-2: 2005 Kvalita vody. Stanovenie ortofo-
sforeènanov a celkového fosforu prietokovou analýzou (FIA a CFA). Èas�
2: Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (75 7481)

� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej
strany STN

Od 17. mája 2005 do 20. júla 2005 vy�li v oblasti vodného hos-
podárstva tieto slovenské technické normy:
STN ISO 4363: 2005 Meranie prietoku kvapalín v otvorených
korytách. Metódy merania charakteristických vlastností plavenín (75
1206)
STN EN 13443-2: 2005 Zariadenia na kondiciovanie vody vnútri budov.
Èas� 2: Jemnos� filtrov od 1 µm do 80 µm. Po�iadavky na vlastnosti,
bezpeènos� a skú�anie (73 6658)
� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej

strany STN
STN EN 12873-2: 2005 Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie
(vylúhovania). Èas� 2: Skú�obná metóda pre nekovové a ne-cementové
výrobky pou�ívané na mieste (75 8702)
� norma bola vyhlásená na priame pou�ívanie v origináli bez titulnej

strany STN
STN EN 14614: 2005 Kvalita vody. Návod na hodnotenie
hydromorfologických vlastností toku
(75 7201)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 14614 Kvalita vody. Návod na hodnotenie hydromor-
fologických vlastností toku (75 7201) z apríla 2005

Názory; Predpisy, normy
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STN ISO 10523: 2005 Kvalita vody. Stanovenie pH (75 7371)
� jej vydaním sa ru�í:

STN 83 0520-9: 1975 Fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody.
Stanovenie pH
STN 83 0530-4: 1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej
vody. Stanovenie pH
STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových
vôd. Stanovenie pH

STN ISO 10530: 2005 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených sulfidov.
Fotometrická metóda s metylénovou modrou (75 7480)
STN EN 881: 2005 hemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú vodu.
Chlorid hlinitý (monomérny), hydroxid-chlorid hlinitý (monomérny)
a hydroxid-chlorid síran hlinitý (monomérny) (75 8101)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 881: 1999 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Chlorid hlinitý, hydroxid chlorid hlinitý a hydroxid chlorid
síran hlinitý (monomerické) (75 8101)

STN EN 882: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Hlinitan sodný (75 8102)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 882: 1999 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Hlinitan sodný (75 8102)

STN EN 883: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Polyhydroxid-chlorid hlinitý a polyhydroxid-chlorid-síran hlinitý
(75 8103)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 883: 1999 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Polyhydroxid chlorid hlinitý a polyhydroxid chlorid síran
hlinitý (75 8103)

STN EN 885: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Polyhydroxid-chlorid-kremièitan hlinitý (75 8104)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 885: 2003 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Polyhydroxid chlorid kremièitan hlinitý (75 8104)

STN EN 886: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Polyhydroxid-kremièitan-síran hlinitý (75 8105)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 886: 2003 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Polyhydroxid-kremièitan-síran hlinitý (75 8105)

STN EN 887: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Síran �elezito-hlinitý (75 8106)
�  jej vydaním sa ru�í:

STN EN 887: 2003 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Síran �elezito-hlinitý (75 8106)

STN EN 935: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Chlorid �elezito-hlinitý (monomérny) a hydroxid-chlorid �elezito-
hlinitý (monomérny) (75 8107)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 935: 2003 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Chlorid �elezito-hlinitý (monomérny) a hydroxid-chlorid
�elezito-hlinitý (monomérny) (75 8107)

STN EN 888: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Chlorid �elezitý (75 8140)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 888: 2000 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Chlorid �elezitý (75 8140)

STN EN 889: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Síran �eleznatý (75 8141)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 889: 2000 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Síran �eleznatý(75 8141)

STN EN 890: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Kvapalný síran �elezitý (75 8142)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 890: 2000 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Síran �elezitý (75 8142)

STN EN 891: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Síran-chlorid �elezitý(75 8143)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 891: 2000 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Síran chlorid �elezitý (75 8143)

STN EN 12902: 2005 Výrobky pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Anorganické podporné a filtraèné materiály. Skú�obné metódy
(75 8601)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN 12902: 2001 Výrobky pou�ívané pri úprave vody na pitnú
vodu. Anorganické podporné a filtraèné materiály. Skú�obné
metódy (75 8601)

Oslavy dòa Dunaja s rozpakmi

29. júna sa mali pod¾a bohato pripraveného programu na
nábre�í pred PKO v Bratislave stretnú� mladí a star�í, aby sa
pouèili a zabavili z príle�itosti Dòa Dunaja. Preèo tých ná-
v�tevníkov bolo menej ne� menej, musia porozmý�¾a� orga-
nizátori, preto�e je �koda iniciatívy organizátorov a nakoniec
aj finanèných prostriedkov, keï odozva verejnosti je mini-
málna, resp. �iadna.

Vo svojom povodí spája rieka Dunaj  81 miliónov ¾udí v 13 kra-
jinách. Rieka Dunaj znamená pre týchto ¾udí doslova �ivot, prácu, re-
kreáciu. Je preto zrejme správne, �e 29. jún sa stal Dòom Dunaja,
kedy si e�te intenzívnej�ie pripomenieme prítomnos� a význam tohto
európskeho ve¾toku. Sloganom osláv � Rieka Dunaj � viac ako len
voda, zdôraznili organizátori význam tejto najväè�ej rieky pre
obyvate¾ov Európy.

Centrum osláv na Slovensku sa stalo bratislavské nábre�ie
v priestoroch  Parku kultúry a oddychu. Tu sa stretli predov�etkým
mladí, aby vá�ne, ale aj veselo hovorili o Dunaji. Vodohospodárske
organizácie, mimovládne organizácie, pracovníci Ministerstva
�ivotného prostredia pripravili predov�etkým pre �kolskú mláde�
rôzne sú�a�e, mo�nosti oboznámi� sa s èinnos�ou Slovenského
hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného
hospodárstva, Vodohospodárskej výstavby, �.p., Slovenského
vodohospodárskeho podniku, �.p.

Na druhej strane, deti svojimi kresbami a fotografiami, ale aj prácami

na nábre�í pri PKO vyjadrili svoj vz�ah k tejto krásnej rieke. O veselú
zábavu sa starali mladí hudobníci a speváci.

A aká by to bola oslava rieky Dunaja, keby sme sa nepreviezli na
lodi na jej vlnách. Plavba od PKO po Devínsky hrad a spä� pote�ila
ka�dého úèastníka plavby.

Zaujímavým spestrením bolo preèítanie pozdravov, ktoré �koláci
z rôznych kútov Slovenska poslali cestou GWP do Bratislavy. Ich
posolstvá preèítal Ing. M. Make¾ zo Slovenského GWP.

Vyvrcholením osláv bola poobedòaj�ia prítomnos� pána ministra
L. Miklósa. Ví�azom sú�a�í odovzdal ceny, porozprával sa s de�mi
o ich pocitoch a vz�ahoch k rieke, na brehoch ktorej �ijú.  Prítomných
na nábre�í Dunaja pozdravili aj ïal�í predstavitelia mesta a organizácií.

Mimo hlavných osláv 29. júna sa k Dòu Dunaja via�u aj ïal�ie
zaujímavé akcie medzinárodného charakteru. Je to predov�etkým u�
50. výroèie plavby po Dunaji TID, poèas ktorého úèastníci majú
mo�nos� splavi� 2082 km dlhú trasu od Nemecka po Bulharsko.

S ve¾kým záujmom slovenských a rakúskych cyklistov sa stretla
cyklotúra na trase Bratislava � Orth an der Donau a� po Èunovo.

Poèas osláv bol vo¾ný prístup na objekty VD Gabèíkovo, ale aj
do laboratórií VÚVH.

Nad programom, miestom osláv v roku 2006 bude treba
porozmý�¾a�, aby oslavy Dòa Dunaja oslovili a pobavili ove¾a väè�í
poèet obèanov, ako tomu bolo v tomto roku. Rieka Dunaj si to v ka�-
dom prípade zaslú�i.

J.L.

Predpisy, normy; Názory
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Vodohospodárska situácia vo Vysokých
Tatrách si �iada konkrétne rie�enia

Práce na odstraòovaní následkov vlaòaj�ej kalamity
výrazne postupujú. Zisky z vy�a�eného kalamitného dreva
sú zrejme uspokojivé a je u� vidno vyèistené plochy
pripravené, dúfam, na výsadbu, a nie na výstavbu.

Nemilo ma v�ak prekvapilo, �e napr. pri vyèistených plochách
nie sú vyèistené korytá bystrín i napriek tomu, �e ich brehy svo-
jou vý�kou nemô�u robi� pri vy�ahovaní kmeòov vá�nej�ie prob-
lémy. Mno�stvo nespevnených ciest prechádzajúcich cez toky
vytvára nové, potenciálne korytá. Za súèasného stavu staèí jeden
intenzívny dá�ï a potok teèie v novom koryte. Naviac, hrozí
mimoriadne intenzívna erózia vzh¾adom na extrémne silne po-
�kodený povrch. Na miestach polomu, pod¾a môjho názoru, ne-
hrozí zvý�enie odtokového súèinite¾a, skôr naopak, do podlo�ia
sa dostane poèas jarných, letných a jesenných da�ïov cez vývrate
pová¾aných stromov ove¾a viac povrchovej vody ne� za normál-
neho stavu lesa. Pri mimoriadne intenzívnych zrá�kach by nás
mohli prekvapi�, ale pova�ujem to za málo pravdepodobné,
vývery na pätách svahov.

Za prvoradé nepokladám v tejto chvíli budovanie prepá�ok
na zní�enie rýchlosti vody v potokoch, ale stabilizáciu brehov
týchto potokov. Pri brodoch, ktoré sa budú pou�íva� naïalej, je
potrebné tieto upravi� a stabilizova�, ale ich poèet by mal by�
skutoène minimálny. Pri brehoch bystrín, hlavne tam, kde sú z ne-
jakých dôvodov ve¾mi nízke, treba urobi� z dreva pozdå�ne plô-

tiky, v zásade spevni� a zvý�i� brehy, aby sa korytá potokov
stabilizovali. Vzh¾adom na realitu zvý�enia vsakov do podlo�ia
nepredpokladám, �e sa zvý�ia prietoky v bystrinách nato¾ko, �e
je v prvej etape nevyhnutné budova� prepá�ky, ktoré predsa len
narú�ajú prirodzené pomery. Na druhej strane sem-tam vybu-
dovaná prepá�ka mô�e zmen�i� pohyb splavenín, pravdepodobne
v�ak pohybu jemných èastíc, hlavne humusu, sa nám nepodarí
zabráni�.

Ako mi je známe, na väè�ine územia postihnutého kalamitou
platia e�te stále povodòové stupne dva a tri. Ich platnos�, vzh¾a-
dom na to, èo som videl, pova�ujem za reálne. Je potrebné urobi�
e�te ve¾mi ve¾a práce pri uvo¾òovaní prietoènej plochy a sta-
bilizovaní brehov, aby sa povodòové stupne mohli zru�i�.

Neviem, do akej miery sa zintenzívnila pozorovacia èinnos�
v po�kodenom území a pod ním, ale myslím si, �e máme jedineènú
mo�nos�, �ia¾ za cenu vzniknutej kalamity, zisti� údaje, ktoré sú
pre lep�ie poznanie �ivotného prostredia neocenite¾né. Mám na
mysli predov�etkým sledovanie zmeny odtokových pomerov,
kvality, výpar a samozrejme ïal�ie klimatické velièiny, vzh¾adom
na rast porastov. Výsledky týchto pozorovaní pravdepodobne
u� súèasná generácia nevyu�ije, ale budú ma� nenahradite¾nú cenu
pre budúcich lesníkov a vodohospodárov.

jl,
Slovenská vodohospodárska spoloènos�

Odborno-�tudijná cesta poriadaná
SNK IWA

Slovenský národný komitét IWA v spolupráci s Hydrotech-
nológiou Bratislava s.r.o. organizoval v dòoch 28.06.2005�
30.06.2005 odborno-�tudijnú cestu na významné, resp. zrekon-
�truované vodohospodárske diela v Èeskej republike � v Morav-
skosliezkom kraji. Odborno-�tudijnej cesty sa zúèastnili pra-
covníci vodárenských spoloèností a organizácií pôsobiacich vo
vodnom hospodárstve z celej Slovenskej republiky.

Záujem o odborno-�tudijnú cestu bol enormný. Autobus bol
obsadený do posledného miesta, t.j. celkový poèet 49 osôb pô-
sobiacich v rôznych oboroch vodného hospodárstva, mal záujem
o nové poznatky, výmenu skúseností a v neposlednom rade aj
o spríjemnenie pobytových dní dobrou náladou.

V rámci �tudijnej cesty sme absolvovali exkurzie s odborným
výkladom na rôzne vodohospodárske zariadenia v správe a pre-
vádzke akciovej spoloènosti Severomoravské vodovody a kana-
lizácie Ostrava. Úèastníci sa mali mo�nos� zoznámi� s objektmi,
ktoré sú súèas�ou oblastného vodárenského systému. Ostravský
oblastný vodovod je rozsiahly vodárenský systém, ktorý zabez-
peèuje výrobu a dodávku vody pre viac ako jeden milión oby-
vate¾ov. Voda je odoberaná z troch centrálnych povrchových zdro-
jov vody v Jeseníkoch a Beskydách. Z tohto systému sme na-
v�tívili dve úpravne pitnej vody a dve vodárenské nádr�e, a to:

l ÚV Podhradie u Vítkova  - úpravòa vody vodárenského systé-
mu Ostravského oblastného vodovodu o výkone 2 200 l.s-1,
ktorá upravuje odoberanú surovú vodu z vodárenskej nádr�e
Kru�berk

l ÚV Vy�ní Lhota � malá úpravòa o výkone 450 l.s-1, upravujúca
surovú vodu z vodárenskej nádr�e Morávka

l Povrchové vodárenské nádr�e � Kru�berk a Slezská Harta, vy-
u�ívané pre odber surovej vody pre Ostravský oblastný vodovod
V oblasti ��pinavej vody� mali slovenskí vodári mo�nos� zo-

známi� sa s dvomi ÈOV:
l ÈOV Frýdek-Místek � s kapacitou 38 541 m3.deò-1 bola re-

kon�truovaná v rokoch 1990 a� 1995. Rekon�trukcia ÈOV
patrí medzi najväè�ie ekologické investície SmVAK. Cie¾om
rekon�trukcie bolo zvý�i� kapacitu ÈOV, zvý�i� úèinnos� od-
straòovania organických látok a vyrie�i� potrebu eliminácie
dusíkatých látok.

l ÈOV - Karviná, s kapacitou 31.000 m3.deò-1 patrí medzi naj-
väè�ie investície v histórii spoloènosti SmVAK. Táto moderná
ÈOV je v prevádzke od roku 2001, je vybavená �pièkovou
èistiarenskou technológiou, vrátane automatizácie riadenia
prevádzky. Stavba priniesla významné zlep�enie �ivotného
prostredia, ako i zvý�enie èistoty hranièného toku rieky Ol�e.

Názory; Zaznamenali sme
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V�etci úèastníci získali ïal�ie nové poznatky vyu�ite¾né
v praxi. Zoznámili sa s rôznymi technologickými zariadeniami,
ktoré boli v rámci rekon�trukcie ÈOV a ÚV zabudované. V dne�nej
dobe je snaha v�etkých vodárenských spoloèností naplni� záväzky
SR voèi EÚ (súlad s prijatými platnými smernicami). Dosiahnutie
legislatívnych cie¾ov kladie vysoké nároky na pracovníkov vo
vodnom hospodárstve hlavne v oblasti èistiarenstva. Rie�enie
zodpovedajúceho èistenia odpadových vôd z komunálnych
zdrojov zneèistenia sa stalo jedným z hlavných cie¾ov  naplnenia
komplexných opatrení v ochrane vôd. V súèasnom stave v èistení
komunálnych odpadových vôd na jestvujúcich ÈOV v správe
a prevádzke vodárenských spoloèností SR je koncepèným, stra-
tegickým, realizaèným a prevádzkovým medzníkom splnenie
po�iadaviek na odstraòovanie foriem dusíka a fosforu popri
odstraòovaní organického zneèistenia. Dve èistiarne, ktoré sme
mali mo�nos� vidie�, tieto ciele spåòajú. Tak�e vlastne na ��ivej
uká�ke� sme mali mo�nos� vidie�, èo nás èaká, s èím sú dobré
skúsenosti a prípadne èoho sa máme vyvarova�.

Nezabudnute¾ný bol i sprievodný program, o ktorý sa posta-
rala firma Kemifloc, a.s. Pøerov. Príjemne strávené spoloèné chvíle
v dru�nom rozhovore spestrili odborný program a umo�nili úèast-

níkom nadviaza� kontakty, ako aj porozpráva� sa o problémoch,
ktoré ich v be�nej praxi trápia. A bolo o èom debatova�!

Na záver chcem poïakova� v mene v�etkých úèastníkov orga-
nizátorom za profesionálne zvládnutý odborný program, ako aj
organizaèné zabezpeèenie pobytu.  Poriadané odborno-�tudijné
cesty sú prínosom pre v�etkých pracovníkov vo vodnom hospo-
dárstve. Nezanedbate¾ná je i výmena skúseností a zoznámenie sa
s kolegami z celého Slovenska. Príslovie �Rad�ej raz vidie�, ako
trikrát poèu�� i v tomto, tak dôle�itom odbore pre ¾udstvo, je
v plnej miere platné.

A na záver chcem vyslovi� e�te jedno prianie. Aby organizátori
tohto podujatia aj v budúcnosti, napriek svojej pracovnej vy�a-
�enosti, dokázali podobné aktivity organizova�. I keï v dne�nom
�uponáh¾anom svete�, s dlhou radou úloh a povinností, je urèite
ne¾ahká úloha pre ka�dého z nás vytvorenie potrebného priestoru
pre prijatie pozvania, ale v�dy je to o získaní poznatkov, skúse-
ností a vedomostí. Technický pokrok napreduje mí¾ovými krokmi
a ani my, ktorí pracujeme vo vodnom hospodárstve, by sme ne-
mali a ani nemô�eme osta� pozadu.

Ing. ¼ubomíra Kamenárová,
TVS, a.s. Trenèín

 zastúpení úèastníkov odborno-�tudijnej cesty

Kni�nica VÚVH v novom �ate
PhDr. Elvíra Kováèiková

vedúca Oddelenia kni�nièno-informaèných slu�ieb VÚVH

  Krátko po zalo�ení VÚVH pred vy�e polstoroèím zaèala fungo-
va� aj kni�nica � dôle�itý zdroj informácií pre odborníkov vo vod-
nom hospodárstve. Kni�nica sa postupne vyprofilovala na odbor-
né informaèné pracovisko VÚVH a jej poslaním sa stalo zabezpe-
èovanie kni�nièno-informaèných slu�ieb pre pracovníkov ústavu
a rezortu, ako aj pre ostatných výskumných pracovníkov a odbor-
nú verejnos�. Je �pecializovanou kni�nicou s informaènou gesciou
pre oblas� vodného hospodárstva. Jej náplòou je získava�, spra-
cúva�, uchováva�, ochraòova� a sprístupòova� vedeckú a odbornú
kni�nú, èasopiseckú a �peciálnu literatúru a vedecko-technické
informácie z oblasti vodného hospodárstva, ako aj príbuzných
technických a prírodovedných odborov súviasiacich s èinnos�ou
VÚVH (hydrológia, hydraulika, ochrana �ivotného prostredia,
odpadové hospodárstvo, ekológia, geológia, geografia, atï).
     Momentálne obsahuje kni�nièný fond okolo 35 500 kni�-
nièných jednotiek. Nájdete tu 47 domácich a 40 zahranièných ti-
tulov periodík. Kni�nièný fond tvorí nieko¾ko èiastkových  fon-
dov: knihy, zborníky, výskumné a cestovné správy, normy, videá
a CD nosièe.  Databáza èlánkov z periodík a zborníkov (Aqua)
obsahuje bibliografické záznamy s retrospektívou od roku 1990-
2005.
     Z odborných externých databáz na CD spomeòme napríklad
viacjazyèný slovník vodohospodárskych termínov, Water Re-
sources Abstracts, Datares � preklady zahranièných èlánkov,
Agrobibliografia a tlaèená verzia databázy Aqualine Abstracts.
V rámci projektu Integrovaný informaèný systém vedecko-tech-
nických informácií rezortu MP SR zasiela kni�nica svoje záznamy
do databázy Agrokatalóg, vystavenej na internete.
Od jesene by mala by� k dispozícii aj odborná on-line databáza
ENVIROnetBASE, pozostávajúca zo 160 titulov elektronických
kníh z oblasti vodného hospodárstva a �ivotného prostredia.
     Súèasné základné slu�by kni�nice mo�no zhrnú� nasledovne:
l výpo�ièné slu�by (absenèné a prezenèné)

l informaèné a re�er�né slu�by (on-line re�er�e z databáz
kni�nice)

l prístup k elektronickým slu�bám na internete (databázy
EBSCO, t.j. e-èasopisy a iné on-line informaèné zdroje)

l konzultaèné slu�by (informácie o fondoch a slu�bách kni�nice)
l slu�ba SUBITO (zabezpeèenie kópií plných textov èlánkov,

ktoré sa nenachádzajú vo fondoch kni�nice)
l reprografické slu�by (xerokópie z kni�nièného fondu)
l evidencia publikaènej a predná�kovej èinnosti pracovníkov

VÚVH
l zostavovanie �peciálnych bibliografií

Od septembra má odborná verejnos� mo�nos� �túdia mate-
riálov z fondu kni�nice v príjemnom, vynovenom prostredí �tu-
dovne, kde Vám pracovníèky rady pomô�u a profesionálne poradia
v�dy v pracovných dòoch od 9,00 do 15,00 hod. Srdeène Vás, aj
touto formou do novootvorenej �tudovne pozývame.

V�etky ïal�ie potrebné informácie o kni�nici sú k dispozícii
na internetovej stránke VÚVH: www.vuvh.sk

Zaznamenali sme
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Stalo sa u� nieko¾koroènou tradíciou, �e sa organizujú zaujímavé stretnutia pre
bývalých zamestnancov toho-ktorého podniku - pre dôchodcov. Týka sa to aj závodov
Slovenského vodohospodárskeho podniku, od�tepného závodu v Ko�iciach. Takéto
stretnutia boli v Michalovciach, Poprade, Trebi�ove � v�dy spojené aj s prehliadkou
vodného diela.

Najnov�ie stretnutie bývalých pracovníkov �tátneho podniku Povodia Bodrogu a Hornádu,
od�tepného závodu v Ko�iciach s jeho vedením i zástupcami Závodného výboru odborového
zväzu pri od�tepnom závode sa konalo 19. mája 2005. Stretnutie bolo dl-hodobej�ie pripravované
na patriènej úrovni. Boli pozvaní v�etci bývalí pracovníci podnikového riadite¾stva PBaH, ako
aj predchádzajúci riaditelia závodov, ktorí sú u� na dôchodku. Priamo sa zúèastnilo 64 dôchodcov.
Niektorí pozvaní sa kvôli chorobe alebo neprítomnosti v bydlisku zúèastni� nemohli.

Atmosféra stretnutia a nálada prítomných boli neopísate¾né. Napriek pomerne zlo�itej situácii
v tento deò na niektorých tokoch východného Slovenska stretnutia sa zúèastnilo celé vedenie
od�tepného závodu.

Po otvorení oficiálnej èasti privítala úèastníkov èlenka závodného výboru odborového zväzu
p. Szinaiová básòou od M. Ha¾amovej Kruhy na vode. Nasledoval príhovor riadite¾a, Ing.
Vladimíra Kundráta, ktorý sa sna�il objasni� prítomným najmä tie udalosti, ktoré prebehli
v ostatnom desa�roèí, kedy u� mnohí z prítomných nepracovali v tejto organizaènej �truktúre.
Vysvetlil zánik samostatného �tátneho podniku, ktorý sa stal závodom SVP. Z poh¾adu star�ích
prítomných, ktorí u� nemajú väè�ie kontakty s od�tepným závodom, pova�oval za potrebné
oboznámi� ich s tým. Vysoko vyzdvihol odbornos� a úsilie vodohospodárskych pracovníkov
v celom období, bez oh¾adu na ich funkèné zaradenie, èoho výsledkom je výstavba a prevádzka
viacerých významných vodných diel. Pre znázornenie zmien, ktoré nastali na základe re-
kon�trukcie niektorých vodohospodárskych objektov, bolo vhodným doplnkom, keï sa poèas
jeho slov premietali poh¾ady na niektoré vodné diela, èerpacie stanice, rieky, potoky a pod.
Riadite¾ podèiarkol a ubezpeèil prítomných, �e nech vidia aj dnes základ v snahe kona� odborne,
v záujme rozvoja vodného hospodárstva na východnom Slovensku. Len vïaka tradíciám a od-
bornosti sa mô�u postupne napåòa� v praxi v�etky potrebné ciele aj v prípade, keby sa zhor�ovali
podmienky ich realizácie.

Príhovor riadite¾a, Ing. Vladimíra Kindráta, prijali prítomní, i keï pracovali na rôznej úrovni,
s pochopením. Za v�etkých sa vedeniu od�tepného závodu poïakoval bývalý riadite¾ Povodia
Bodrogu a Hornádu Ing. V. Gallo. Prítomných osvie�ila aj hudba a pieseò Medulienka v podaní
Ing. Rudíka.

Nasledovalo vo¾né priate¾ské stretávanie sa jednotlivcov i kolektívov, ich spomienky na
spoloènú prácu a priate¾stvo. Bolo to úprimné, èasto aj veselé a vtipné. Poèas ich diskusie
a spomínania, ktoré trvalo dlho, organizátori premietali zábery z dne�ného stretnutia.

V mene dôchodcov-vodohospodárov chcem týmto poïakova� za vynikajúcu organizáciu
stretnutia. Veríme, �e aj v budúcnosti, ako to uviedol pán riadite¾, sa takéto podujatie uskutoèní
a mo�no aj s výjazdom na niektoré vodné diela.

                                                           Ing. Viliam Gallo,
Ko�ice

Stretnutie dôchodcov vodohospodárov
v Ko�iciach

V Ï A K A
Vzácny poklad

VODA
dr�í nás

nad vodou.
Aby sme �ili
a netonuli

keï ju niekto nahnevá.
Milujme stále

nielen na poh¾ad
ve¾kos� jej krás.

Opä� sme spolu,
ktorí sme ju chránili

èinmi i slovami.
I v tomto priestore

v ka�dej chvíli
bez nevôle.

Pri spoloènom stole.

Vïaka Vám
mlad�í priatelia

za dobré vz�ahy...
Roky nás nedelia

odborne myslíme stále.
Nechc to znie

k na�ej spoloènej chvále.

�ia¾,
mnohí u� nie sú medzi nami.

Vzdajme im úctu.
Ich pamiatku chráòme

v èistej vode
v riekach i nádr�iach

v ní�inách i pod horami.
Nenechajme niè náhode.

Ïakujeme...
Veríme,

�e aj keï umrieme
nevediac deò ani hodinu

spomienky na nás
u vás nezahynú.

A e�te raz stretnutie dôchodcov

Tentokrát 14. júna 2005 v rámci závodu Povodie Dunajca
a Popradu.

Organizácia podujatia a jeho priebeh boli vynikajúce. Podujatie
usporiadalo vedenie závodu spolu so závodným výborom odborového
zväzu.

Oficiálnu èas� otvoril riadite¾ závodu Ing. Balá� a ocenil prácu
v�etkých pracovníkov závodu, ktorí vyvíjali ve¾ké úsilie v záujme
rozvoja vodného hospodárstva.

Pre o�ivenie minulosti sa premietali zábery z vodohospodárskych
diel a zariadení na území závodu, ale aj nádhernej krajiny v tomto
okolí a tie� zábery zo stretnutí a rôznych akcií, napr. zo Svetového

dòa vody alebo seminárov pri výroèiach významných vodných diel
ako Dob�iná èi Uhorná.

Potom nasledovalo posedenie, ktoré sa nieslo hlavne v znamení
spomienok na spoluprácu, dosiahnuté výsledky a priate¾stvo, bez
oh¾adu na zastávanú funkciu alebo iné kritériá. Hlavným boli pra-
covitos�, odbornos� na príslu�nom poste a charakter èloveka. Te�í
nás, �e aj medzi teraj�ími mlad�ími pracovníkmi sa tieto zásady za-
chovávajú.

Ja osobne som rád, �e ma na takéto stretnutia pozývajú a myslím
si, �e sú príkladom aj pre ostatné závody na Slovensku.

                                                              Ing. Viliam Gallo, Ko�ice

Zaznamenali sme
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K 75. narodeninám
Ing. Jiøího Kali�a, CSc.

V týchto dòoch oslávil významné �ivotné jubileum � 75. narodeniny � popredný vedec,
hydrotechnik, Ing. Jiøí Kali�, CSc. Narodil sa 1. júla 1930 vo Frýdku � Místku, kde ukonèil
�tvorroènú obecnú �kolu a osemroèné �tátne reálne gymnázium. Po maturite v roku 1948
ïalej pokraèoval v �túdiu na Vysoké �kole stavitelství v Brne, na Fakulte in�enýrskeho sta-
vitelství. Tu sa �pecializoval na vodné stavby, ktoré sa mu stali celo�ivotnou náplòou. Vy-
soko�kolské �túdium ukonèil v roku 1953 a ihneï nastúpil na vedeckú a�pirantúru. V roku
1956 obhájil kandidátsku dizertaènú prácu na tému �Statisticky ustálené proudìní kapaliny
nesoucí suspendované èástice�.

Na Vysokém uèení technickém v Brne v posledných dvoch rokoch �túdia, e�te ako po-
slucháè, pracoval vo funkcii asistenta. Po absolvovaní vedeckej a�pirantúry ïalej pracoval na
VUT ako vedecký pracovník vo výskume. Postupne sa vypracoval na tvorivého vedca za-
oberajúceho sa pomerne �irokým okruhom hydraulických problémov. Charakteristickou èrtou
jeho práce je håbka teoretického rozboru rie�ených otázok, podrobná analýza dostupných
poznatkov a informácií, metodická precíznos� výskumných postupov a schopnos� dopracova�
výsledky a� po reálne, v praxi vyu�ite¾né rie�enia. Jednou z významných etáp jeho vtedaj�ieho

obdobia vedeckej èinnosti bol pobyt na univerzite v �táte Iowa (USA), v Institute of Hydraulic Research, kde pracoval na výskumoch
problematiky turbulentnej difúzie. Poèas �tudijného pobytu v USA nav�tívil rad významných hydraulických laboratórií, medzi inými
aj Berkeley, Fort Collins, Cambridge, Denver. Poznatky a skúsenosti získané na �tudijnom pobyte významne ovplyvnili jeho prácu
a dodnes ich vyu�íva vo VÚVH Bratislava.

Ing. Jiøí Kali�, CSc. poèas doteraj�ej tvorivej vedeckej práce publikoval takmer stovku pôvodných vedeckých prác, èlánkov v na-
�ich i zahranièných odborných èasopisoch a príspevkov na medzinárodných i na domácich konferenciách. Ako zodpovedný rie�ite¾
ukonèil viac ne� 150 vedecko-výskumných úloh a poèet expertíznych prác a odborných posudkov sa u� blí�i k èíslu 400. Najmä
v technických vedných disciplínach je spo¾ahlivým indikátorom kvality vedecko�výskumnej práce realizácia výsledkov v praxi.
S výsledkami výskumov jubilanta sa stretávame na vodohospodárskych dielach a na tokoch prakticky na celom území Slovenskej re-
publiky, v Èeskej republike a aj vo viacerých ïal�ích �tátoch Európy i Ázie. Nie je ¾ahké vymenova� tie najvýznamnej�ie, preto
z mnohých spomenieme vodné diela Gabèíkovo, �ilina, Dale�ice, Morávka, �ance, Nové Mlýny, Jevi�ovice, Ra�kovice, Hodonín,
Kopèany, Pilsko, Tìrlicko a mnohé ïal�ie. Ve¾ký význam pre rie�enie úprav tokov a protipovodòovej ochrany mali jeho výskumy
hydromorfologického vývoja, splaveninového a plaveninového re�imu na tokoch v oblasti fly�ového pásma i na riekach a nádr�iach
na Dunaji, Váhu, Morave, Odre, Ostravici, Opave, Dyji, Jihlave, Svratke, Uhu a iných.

Ing. Jiøí Kali�, CSc. prispel k rozvoju hydrauliky, hydrotechniky a úprav tokov teoretickými a teoreticko-experimentálnymi prá-
cami týkajúcimi sa turbulencie vodného prúdu, stupòov drsnosti, transportu splavenín a plavenín, zaná�ania nádr�í, dimenzovania
opevnení, návrhu balvanitých sklzov, vakových hatí, mostných pilierov a aj aplikácií prístrojovej a meracej techniky v experimentálnom
výskume. Zaoberal sa i mie�aním vôd rôznej teploty v tokoch, dopravy kovového odpadu z výroby v kanáloch závodov, vplavovaním
náno�iek vojenských mostov, prielomovými vlnami a ïal�ími úzko �peciálnymi otázkami.

Poèas svojej takmer polstoroènej práce vo vede a výskume jubilant preukázal okrem odborných aj vysoké ¾udské kvality. Nielen
v minulosti ochotne pomáhal, aj teraz rád pomô�e a poradí pri rie�ení odborných i osobných problémov, hoci ani jemu samotnému
mnohokrát nebolo ¾ahko. V mene v�etkých priate¾ov a kolegov zo slovenských, ale aj z moravských, èeských a zahranièných vo-
dohospodárskych organizácií jubilantovi prajeme zdravie, ��astie a spokojnos� do mnohých ïal�ích rokov.

Ing. Du�an Abaffy, PhD.
                                                                                              VÚVH Bratislava

Doc. Ing. ¼ubomír Hyánek, PhD.

� 75-roèný

Doc. Ing. ¼ubomír Hyánek, PhD. � ná� kolega, spo-
lupracovník, pedagóg a priate¾ sa dòa 21. júna 2005 v plnom
zdraví do�il 75-tich rokov.

Slovenskú vysokú �kolu technickú v Bratislave ukonèil v roku
1954 skú�kou s vyznamenaním ako stavebný in�inier so �pecia-
lizáciou mechanizaèno-zdravotnou. Od 1.2.1953 bol pedagógom
na SV�T (dnes STU) na Katedre zdravotného in�inierstva, teda

od jej vzniku. Zaoberal sa hydraulikou prúdenia pri úprave vody
a pri èistení odpadových vôd. V tejto oblasti je zakomponovaná
aj jeho kandidátska dizertaèná práca (Prietok nahor cez vrstvu
vymieòaèov iónov, 1968) a habilitaèná práca (Vplyv prívodu na
èas zdr�ania v hrubozrnnom pórovitom prostredí, 1977). V roku
1978 bol menovaný docentom. Na Katedre zdravotného in�i-
nierstva pracoval nepretr�ite do roku 2000, kedy odi�iel do dôchodku.

Na�i jubilanti
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Pedagogicky sa venoval hlavne èisteniu odpadových vôd, vod-
nému hospodárstvu priemyselných závodov a ochrane vôd. Stal
sa iniciátorom vyuèovania predmetov z uvedenej problematiky.
Rado na jubilanta spomína najmä cca 200 in�inierov, ktorí pod
jeho vedením spracovávali a obhajovali diplomovú prácu, vedeckí
a�piranti a èlenovia krú�kov �VK.

Je autorom vysoko�kolskej uèebnice Èistota vôd, spolu-
autorom dvoch monografií a viacerých skrípt. Ve¾mi bohatá je
jeho ostatná publikaèná èinnos� (viac ako 144 titulov). Svoje
aktivity v�dy spájal s vedeckovýskumnou prácou najmä experi-
mentálneho charakteru. Bol rie�ite¾om a spolurie�ite¾om viacerých
�tátnych, rezortných a fakultných výskumných úloh. V posled-
ných dvoch rokoch svojho pôsobenia na katedre sa podie¾al na
rie�ení grantových úloh. Bohatá je predná�ková (150 na domácich
a 4 na zahranièných podujatiach) a expertízna (260), posudková,
recenzná a zlep�ovacia èinnos�.

Za svoju v�estrannú vedecko-pedagogickú èinnos� na Stavebnej
fakulte bol jubilant ocenený Striebornou (1985) a Zlatou (1990)
medailou SV�T, Pamätnou medailou Stavebnej fakulty (2003) pri
50. výroèí zalo�enia Katedry zdravotného in�inierstva. Pri prí-
le�itosti �ivotného jubilea (75 rokov) doc. Hyánkovi udelil dekan

SvF Plaketu akademika Duba za dlhoroènú pedagogickú a vedec-
kovýskumnú èinnos�. Spoloèenské, vodohospodárske a iné orga-
nizácie tie� ocenili jeho aktivity viacerými plaketami. V r. 1988
mu udelili Medailu hl. mesta SR Bratislavy za prácu v proble-
matike �ivotného prostredia.

Doc. Hyánek mal aj bohaté mimo�kolské aktivity. Bol èlenom
Vedeckej rady Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
a VÚVH Bratislava. Bol dlhodobým aktívnym èlenom rôznych
odborných skupín, redakèných rád a najmä VTS a Slovenskej
vodohospodárskej spoloènosti. Do roku 2000 bol garantom skú-
�ok odbornej spôsobilosti pre vodné stavby pri Slovenskej komo-
re stavebných in�inierov. V roku 1999 bol spoluzakladate¾om Aso-
ciácie èistiarenských expertov SR, kde sa stal èlenom jeho výboru.

Prajeme ná�mu jubilantovi ve¾a zdravia a radosti v kruhu ro-
diny, ve¾a sily na prácu v záhrade a pri skalnièkách. Te�íme sa
e�te na mnohé stretnutia na odborných podujatiach.

Doc. Ing. Jarmila Bo�íková, PhD.
                         Katedra zdravotného in�inierstva

Stavebnej fakulty STU, Bratislava

Prof. Ing. Jozef Kri�, PhD.

� 60-roèný

Dòa 18. augusta 2005 sa v plnom zdraví, �ivotnom opti-
mizme a pracovnom eláne do�íva 60 rokov vedúci katedry
zdravotného a environmetálneho in�inierstva Stavebnej fa-
kulty STU v Bratislave prof. Ing. Jozef Kri�, PhD.

Narodil sa v Záhradnom pri Pre�ove a po ukonèení stre-
do�kolského vzdelania na SP� Stavebnej pokraèoval v �túdiu na
Stavebnej fakulte SV�T v Bratislave, odbor vodohospodárske
stavby. Od 1.12.1969 a� doposia¾ je pracovníkom Katedry zdra-
votného in�inierstva Stavebnej fakulty, kde zastával rôzne pra-
covné zaradenia na pedagogických a vedeckých  miestach. Od roku
1999 je menovaný profesorom. V súèasnosti je vedúcim Katedry
zdravotného a environmentálneho in�inierstva Stavebnej fakulty
STU v Bratislave.

V rámci svojho pôsobenia na Katedre zdravotného in�inierstva
vyuèoval v pedagogickom procese rôzne základné a výberové
predmety, z ktorých sa èasom vyprofiloval na oblas� Vodárenstva
a Balneotechniky a In�inierskych sietí. Je predsedom pre �tátne
závereèné skú�ky a obhajoby diplomových prác na Stavebnej
fakulte, fakulte Chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave, Stavebnej fakulte ÈVUT Praha a VUT Brno, s kto-
rými aj úzko spolupracuje. Je garantom a �kolite¾om dokto-
randského �túdia  odboru Vodné stavby. V rámci práce na Stavebnej
fakulte je èlenom Vedeckej rady.

Popri pedagogickej práci sa aktívne zapája do organizovania
a rie�enia vedeckovýskumných úloh, z ktorých vyplýva aj bohatá
publikaèná èinnos�. Je autorom mnohých èlánkov publikovaných
na odborných a vedeckých stretnutiach ako na Slovensku, tak aj
zahranièí. Aktívne sa v poslednom èase zúèastnil na medzi-
národných vedeckých podujatiach v oblasti zdravotného in-
�inierstva, napr. v Japonsku, USA, Izraeli, Francúzsku, Taliansku,
Juhoafrickej republike, Maroku, Nemecku, Rakúsku, Argentíne,
Austrálii, Thajsku, Èíne, Po¾sku  a naposledy v Singapure, kde
prezentoval výsledky na�ej vedy a výskumu.

Prof. Kri� je mimoriadne aktívny pri organizovaní vedeckých
a odborných podujatí, sympózií, seminárov a konferencií s ná-
rodnou a medzinárodnou úèas�ou, na ktorých sa sám a tie� s ko-
lektívom katedry prezentuje. Stál pri kreovaní odbornej výstavy
a sprievodných podujatí �AQUA� v Trenèíne, medzinárodnej
konferencie �Pitná voda�, konferencie pre vodohospodárov
a iných. Od roku 2003 je prof. Kri� predsedom komisárov pre
vydávanie Osvedèenia na prevádzkovanie verejných vodovodov
a verejných kanalizácií.

Je predsedom Slovenského národného komitétu IWA, kde sa
aktívne podie¾a na organizovaní odborného �ivota podnikov,
závodov, výskumných ústavov, vysokých �kôl, ako aj rôznych
spoloèností z oblasti vodovodov a kanalizácií. V tomto smere udr-
�uje úzke kontakty so zahraniènými partnermi so snahou presadi�
slovenskú odbornú verejnos� na európsku a aj svetovú platformu.
Má nadviazaný intenzívny kontakt s SÚTN, kde je taktie� pred-
sedom odbornej  komisie è. 1 Vodovody a kanalizácie

Pedagogická, odborná, vedecká a spoloèenská práca a aktivita
prof. Ing. Jozefa Kri�a, PhD. je ve¾mi rozsiahla a spoloèensky
prospe�ná. Je autorom 2 monografií na Slovensku a 1 v zahranièí,
8 doèasných vysoko�kolských uèebníc, 30 vedeckých prác v èa-
sopisoch doma a 20 v zahranièí a desiatok ïal�ích vedeckých prác
publikovaných v zborníkoch, expertíznych posudkoch, a mno-
hých iných odborných publikácií.

V�etci, èo poznáme ná�ho kolegu a priate¾a a stretávame sa
s ním, prajeme mu pri príle�itosti tohto pekného jubilea hlavne
pevné zdravie, rados� zo �ivota, e�te ve¾a rokov plodnej práce
pri príprave na�ej novej technickej generácie a pri rie�ení nároè-
ných úloh v rámci vodohospodárskeho �ivota.

Doc. Ing. Jarmila Bo�íková, PhD.
KZEI SvF STU Bratislava

Na�i jubilanti
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Jméno tohoto významného odborníka, který byl jedním z hlavních pøedstavitelù zdravotnì technické
hydrobiologie u nás je spojeno se vznikem pøedmìtu Hydrobiologie na V�CHT Praha. Byl spoluautorem
první uèebnice Hydrobiologie pro vodohospodáøe vydané v roce 1964. Osnovy pøedmìtu Hydrobiologie
zahrnují vztahy mezi biologií pøírodních a u�itkových vod a jejich jakostí. Umo�òuje studentu blí�e pochopit

ekologické vztahy ve vodním prostøedí a poskytuje znalosti pro posuzování procesù biologického èi�tìní odpadních vod. Postupnì
do�lo k nìkterým zmìnám v náplni tohoto pøedmìtu, který byl vyprovokován novými vodohospodáøskými problémy se zdùraznìním
aspektù zdravotnì technické hydrobiologie. Jde napø. o problémy eutrofizace (zvy�ování ú�ivnosti prostøedí), stanovení a hodnocení
toxicity xenobiotik na rùzné vodní organismy, problémy nárostù v chladicích okruzích aj. Ve výzkumné práci se zabýval èi�tìním
odpadních vod aktivovaným kalem, vodními organismy jako indikátory, vypracoval systém saprobity, systém toxicity, zabýval se
standardizací hydrobiologických metod a vypracoval atlas vodních organismù. Jako expert OSN a WHO pracoval v Bosnì a Hercegovinì
a v Brazílii, hostoval 1 rok na Syracuse University, Syracuse, N.Y. a 4 mìsíce na Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 1965 -
1989 byl editorem Societas Internationalis Limnologiae  a vydal sborníky z kongresù ve Var�avì, Jerusalémì, Winnipegu, Kodani,
Lyonu, Hamiltonu a Mnichovì, v roce1992 byl vyznamenán  Naumann-Thienemannovou medailí �De Limnologia Optime Merito� na
kongresu v Barcelonì. V letech 1976-1979 byl pøedseda Èeskoslovenské limnologické spoleènosti. Zalo�il a v letech 1959-1964
redigoval Sborník V�CHT, pracoval na metodách RVHP, Svìtové zdravotnické organizace a èeskoslovenských standardních
hydrobiologických metodách. Získal Schulzovu medaili, Purkyòovu medaili, medaili VÚV v Praze, støíbrnou medaili Universidad
Nacional Autonoma Mexico a støíbrný odznak Japan Zoological Society.

Vypracoval systém biologického hodnocení jakosti vod, za který se mu dostalo mezinárodního uznání.
RNDr. Jana Ambro�ová, PhD.

Ako vysoko�kolský pedagóg a vedec úzko spolupracoval s hydrobiológmi na Slovensku. Bol �kolite¾om a�pirantov, oponentom
kandidátskych dizertaèných prác a lektorom na �determinaèných kurzoch�, ktoré boli organizované Výskumným ústavom vodného
hospodárstva v Bratislave. Jeho vysoká odbornos� ho predurèovala na èlenstvo v komisiách pre ude¾ovanie vedeckých hodností aj na
Slovensku. Ako jeden z hlavných organizátorov seminárov �Aktuální otázky vodárenské hydrobiologie� sa od zaèiatku sna�il
o pravidelnú prezentáciu prác slovenských hydrobiológov a hydrochemikov. Jeho prirodzené pedagogické vlohy sa prejavili v ne-
zi�tnom podporovaní  publikaènej a predná�kovej èinnosti najmä mladých vodohospodárov. ¼udskú stránku pána profesora nám
bude dlho pripomína� jeho typický jemný humor a schopnos� od¾ahèenia aj vá�nych situácií.

Ïakujeme, pán profesor.
RNDr. Vlasta Onderíková, CSc. a RNDr. Mária Holobradá

Oznamujeme, �e dne 26.6.2005 nás po dlouhé nemoci opustil
prof. RNDr. Vladimír Sládeèek, DrSc.
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4. bienálna konferencia s medzinárodnou úèas�ou
Rekon�trukcie stokových sietí a èistiarní odpadových vôd

Výskumný ústav vodného hospodárstva
v spolupráci s Asociáciou èistiarenských expertov SR

a Asociáciou vodárenských spoloèností
usporiada

v dòoch 24. - 26. októbra 2005
v kongresovom centre Academia a hoteli Horizont, Stará Lesná

konferenciu s medzinárodnou úèas�ou

Tematické okruhy konferencie:
- koncepèné prístupy k rie�eniu a ekonomické súvislosti pri re-

kon�trukciách èistiarní odpadových vôda stokových sietí
- technické rie�enia rekon�trukcií stokových sietí a èistiarní od-

padových vôd
- moderné mo�nosti rie�enia separácie aktivaènej zmesi na èis-

tiaròach odpadových vôd
- praktické skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov v ob-

lasti verejných kanalizácií

Termíny -  organizaèné pokyny:
- 16. september - zaslanie textov príspevkov
- 10. október 2005 - zaslanie prihlá�ok úèastníkov a avíza o platbe
- 24.-26. október - konanie konferencie

Kontakt:
Ing. Milo� Dian, VÚVH, Nábre�ie L. Svobodu 5,

812 49 Bratislava; tel.:02/593 43 487
Marta Onderová, KEI FCHPT STU, Radlinského 9,

 812 37 Bratislava; tel.: 02/ 593 25 387
e-mail: konferencia@acesr.sk, alebo dian@vuvh.sk

Vzpomínka
na Prof. RNDr. Vladimíra Sládeèka, DrSc.

Opustili na�e rady
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7-8
2005

ročník XLVIII

Tropické vody

Biele vody tropických riek sú v skutočnosti žlté – Tembeling v Malajzii

Čierne vody mávajú na plytčine farbu čaju, v hĺbke pripomínajú kofolu – Canaimská lagúna Rio Carrao vo Venezuele

VHS Spravodajca 7-8_05  8/22/05  11:39 AM  Page 2
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2005

ročník XLVIII

40 rokov
vodnej nádrže

Zemplínska šírava

30 rokov
vodárenskej nádrže

Bukovec

40 rokov
vodárenskej nádrže

Hriňová
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Ekohydrologická štúdia ramien Latorice
K článku na stranách 14-17 

Rameno Latorice Anakonda zarastené makrofytou Trapa
Natans

Rameno Latorice Anakonda zarastené makrofytou Nuphar
lutea

Deň stromu 2005
K článku na stranách 18-19

Plavenie dreva pre banské a solivarské potreby
K článku na stranách 30-31 

Európsky les

Zachovaný obrázok územia
povodia potoka Delňa od prvej
známej klauzúry navrhnutej
v r. 1691 nad Zlatou Baňou a ka-
mennej priehrady vyprojektovanej
v r. 1802 s plavebným kanálom
dĺžky 18,9 km do starého soľného
závodu (varne Ferdinand
a František) v Soľnej Bani až
po Torysu, resp. Sekčov

VHS Spravodajca 9-10_05  9/28/05  9:03 PM  Page 4
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OBSAHVá�ení èitatelia,

v�etkým vodným dielam, alebo v súèasnej termi-
nológii vodným stavbám na Slovensku pribúdajú
roky a postupne si pripomíname u� ich �bradaté�
jubileá. Priemerný vek v�etkých �iestich najväè�ích
vodných nádr�í na území spravovanom Od�tepným
závodom Ko�ice je 35 rokov a ten sa stále zvy�uje,
preto�e �ia¾, nových akosi nepribúda.

V tomto roku si teda pripomíname okrúhle výroèia
uvedenia do prevádzky dvoch vodných nádr�í, ktoré
významne ovplyvnili a ovplyvòujú vodohospodár-
ske pomery, a tým aj hospodárske a spoloèenské
dianie vo svojom regióne � 40. výroèie vodnej nádr-
�e Zemplínska �írava (v minulosti nazývanej Pod-
vihorlatská nádr�) a 30. výroèie vodárenskej nádr�e
Bukovec. Dve vodné stavby, ka�dá iná, ka�dá oso-
bitá, ka�dá v�ak zaujímavá.

Predsa len významnej�ia, dominantnej�ia a star-
�ia je vodná nádr� Zemplínska �írava, ktorá u� �tyri
desa�roèia spo¾ahlivo slú�i územiu Východoslo-
venskej ní�iny (VSN) a jej vplyv siaha a� za hranice
Slovenska. Bola vybudovaná v rámci vodohospo-
dárskych úprav na Východoslovenskej ní�ine v �es�-
desiatych rokoch minulého storoèia, ktorých hlav-
ným cie¾om bolo chráni� rozsiahle obývané a po¾no-
hospodársky vyu�ívané územia pred povodòami,
umo�ni� intenzívne hospodárenie na pôde a zabez-
peèi� dostatok vody pre  plánovaný rozvoj prie-
myslu. Je vybudovaná ako boèná nádr� rieky Labo-
rec v povodí Bodrogu. Dôle�itým objektom tvoriacim
s nádr�ou jednotný vodohospodársky celok je roz-
de¾ovací uzol Petrovce, cez ktorý je voda z Laborca
privádzaná do nádr�e. Je to prvý objekt celej sústavy,
ktorý bol úplne prebudovaný v rokoch 2004-5, v rám-
ci nedávno ukonèeného rozsiahleho investièného
programu Slovenského vodohospodárskeho podniku
na VSN a ktorý významne zvý�il bezpeènos� prevádz-
ky celej vodnej stavby. Vodná nádr� Zemplínska �í-
rava, druhá najväè�ia na Slovensku po Oravskej
priehrade, plní okrem protipovodòovej ochrany aj
funkciu nadlep�ovania prietokov na Laborci, umo�-
òujúc tak odber chladiacej vody v elektrárni Vojany,
odber vody pre závlahy po¾nohospodárskych pozem-
kov a vytvára mo�nosti pre rekreáciu. Nádr� sa vyni-
kajúco osvedèila pri ochrane územia nachádza-
júceho sa pod òou pri extrémnych hydrologických
situáciách, èi to boli povodne alebo suchá a priaz-
nivo ovplyvòuje aj povodie Bodrogu a Tisy na úze-
mí Maïarska.

V neposlednom rade je potrebné spomenú� aj
ekologickú funkciu nádr�e. Od roku 1968 je vodná
nádr� Zemplínska �írava vyhlásená za chránený
areál, ktorého úèelom je ochrana významnej migraè-
nej lokality (jarného a jesenného �ahu) vodného a
pri vode �ijúceho vtáctva a hniezdièov a umo�òuje
plni� aj vedeckovýskumnú a náuènú èinnos�. Voda
z nádr�e sa pou�íva aj na zásobovanie vodou pre

- pokraèovanie na str. 11 -

 3 V. KUNDRÁT: Úvodník

 4 V. KO�UCH: 40 rokov vodnej stavby Zemplínska
�írava
40 Years of Water Construction Zemplínska �írava

 8 J. PROSBA: Vodné dielo Bukovec
Water Work Bukovec

1 2 M. BAKALJAROVÁ: 40 rokov prevádzky vodárenskej
nádr�e Hriòová
40 Years of Water Reservoir Hriòová Operation

1 4 E. KUNÍKOVÁ, L. TÓTHOVÁ, P. HUCKO:
Ekohydrologická �túdia ramien Latorice
Ecohydrological Study of Latorica River Oxbows

1 8 J. LICHÝ: Deò stromu 2005
The Day of the Tree 2005

1 9 A. ONDRÉ�IKOVÁ: Informácie o nových STN
Information on New Slovak Water Management
Stand ards (STN)

2 0 V. BERNHAUSER: Monitorovací a riadiaci systém na
vodných dielach a tokoch
Monitoring and Management System in Water
Works and Streams

2 4 D. HÚSKA, P. KABINA: Fóliové potrubia a ich
kon�trukcie
Plastic Foil Pipes and Constructions

2 8 DEANA HIRNEROVÁ: Rekon�trukcia hrádze
a podlo�ia Dunaja
Reconstruction of the Dyke and Subsoil
of the Danube

3 0 J. BREHUV, R. MAGULA: Plavenie dreva pre banské
a solivarské potreby
Wood Floating for Mining and Saline Needs

3 2 J. VORLÍÈEK, P. KELEMEN: Bude na Vy�nej Rybnici
malá vodná elektráreò?
Will be a Small Water Power Station Built in Vy�ná
Rybnica?

3 3 M. OSTROCHOVSKÁ: Stavebná fakulta STU
v Bratislave a nový akademický rok 2005/06
Construction Faculty of the Slovak Technic
University in Bratislava and new academic year
2005/06

3 4 M. FENDEKOVÁ: O projekte Friend
About the Friend project
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40 rokov prevádzky vodnej stavby
ZEMPLÍNSKA �ÍRAVA

Ing. Valent Ko�uch
Slovenský vodohospodársky podnik, �.p., OZ Ko�ice, závod Povodie Laborca Michalovce

vo Východoslovenskej ní�ine. Objekty nádr�e boli za-
hrnuté do �iestej stavebnej èasti komplexných úprav.
Investièná úloha bola schválená vládou ÈSR výnosom
è. 487/61 zo dòa 10. 5. 1961. Zároveò boli schválené in-
vestièné náklady vo vý�ke 207,3 mil. Kès. Skutoène pre-
stavané náklady boli 188 mil. Kès.

Generálnym projektantom vodného diela bol Hydro-
projekt Bratislava. Generálnym dodávate¾om stavebnej
èasti boli Pozemné stavby n.p. Pre�ov � Michalovce a
strojnej èasti ÈKD Blansko. Stavebné práce zaèali v máji
1962, a to na najnároènej�om objekte � východnej hrádzi.

V júli 1963 sa zaèalo sypanie juhozápadnej hrádze.
Následne sa pokraèovalo na výstavbe prívodného kanála
od rozde¾ovacieho objektu hate v Petrovciach do nádr�e.
Ako posledný objekt bol ukonèený výpustný kanál z
nádr�e do Laborca - v máji 1966.

Okrem uvedených hlavných objektov vodného diela
si jeho výstavba vy�iadala aj nieko¾ko následných in-
vestícii. Boli to prelo�ka �tátnej cesty Michalovce � Jov-
sa a presídlenie obce Malé Zalu�ice, èiastoèné presíd-
lenie obcí Kalu�a, Klokoèov a Kusín, vybudovanie no-
vých �kôl v týchto obciach, prelo�ky cintorínov a po-
dobne. Z men�ích objektov pre vodné hospodárstvo to
boli úpravy potokov zaús�ujúcich do nádr�e, výstavba
domkov pre hrádznych, príjazdové cesty a ïal�ie.

Vodná stavba Zemplínska �írava sa rozprestiera seve-
rovýchodne od mesta Michalovce v povodí potoka Èier-
na voda a vo vz�ahu k hlavnému toku Laborca je boènou
nádr�ou. Zo severu nádr� ohranièujú svahy pohoria Vi-
horlat, z východu a juhozápadu zemné hrádze a z juhu
terénna vlna.

Voda do nádr�e sa privádza preva�ne z Laborca, a to
prívodným kanálom od hate Petrovce (rkm 45,1), ktorá
prietoky Laborca rozde¾uje tak, aby bol zabezpeèený trva-
lý prietok 1,4 m3.s-1 v koryte Laborca v Michalovciach. O-
krem toho do nádr�e priamo zaús�ujú potoky hornej èasti
povodia Èiernej vody � Trnavský, Viniansky, Kalu�ský,
Klokoèovský, Myslina, Kusínsky, Jovsanský a Porubský.

Z nádr�e odteká voda výpustným kanálom, ktorý je
trasovaný od objektu bezpeènostného priepadu v juho-
západnej hrádzi smerom k ju�nému okraju Michaloviec
a do Laborca kanál zaús�uje v rkm 37,100. Na úplné
vypustenie nádr�e (aj stáleho objemu) slú�i dnový vý-
pust vybudovaný vo východnej hrádzi, ktorým sa voda
vypú��a do koryta Èiernej vody.

Vodná stavba Zemplínska �írava poèas svojej doteraj-
�ej prevádzky spo¾ahlivo plnila svoju funkciu, hlavne na
úseku ochrany pred povodòami. Povodòové situácie dopo-
sia¾ nevyvolali dosiahnutie max. retenènej hladiny, podob-
ne ako malovodné situácie si nevynútili dosiahnutie mi-
nimálnej prevádzkovej hladiny, ale i napriek tomu pomoh-
li overi� pozitívne zapojenie sa nádr�e do riadenia odtoku
v povodí Bodrogu a poodhali� jej potencionálne mo�nosti.

Významnú úlohu plní nádr� pri dodr�iavaní dohody s MR
o neprekroèení prietokov (1400 m3.s-1) a hladiny (936 cm)
v hraniènom profile Streda nad Bodrogom. Po skúsenos-

Vodná stavba (VS) Zemplínska �írava sa vybudovala
v rámci vodohospodárskych úprav na Východosloven-
skej ní�ine, ktorých hlavným cie¾om bolo ochráni�
rozsiahle po¾nohospodárske územia pred povodòami.
Výstavba nádr�e sa realizovala v rokoch 1962 � 1965.

Vodná stavba Zemplínska �írava le�í na úpätí po-
horia Vihorlat, severovýchodne od Michaloviec. Je
vybudovaná v povodí Bodrogu na toku Èierna voda ako
boèná nádr� Laborca. Voda sa do nádr�e privádza
hlavne z Laborca prívodným kanálom od rozde¾o-
vacieho objektu v Petrovciach nad Laborcom.

Nádr� sa rozprestiera na ploche 32,9 km2 a svojím celko-
vým objemom Vc = 334,0 mil. m3 plní nasledujúce funkcie:
v zní�i� retenèným obsahom nádr�e (ovládate¾ný objem

� 70,0 mil. m3, neovládate¾ný objem 30,0 mil. m3) prie-
toky na Laborci Q

100
 = 600 m3.s-1 na 100 m3.s-1. Týmto

zní�ením povodòových prietokov na Laborci sa ochráni
8 900 ha pozemkov pred povodòami;

vumo�ni� ú�itkovým obsahom nádr�e (177,0 mil. m3)
doplnkovú závlahu na ploche cca 40 000 ha a ïal�ích
25 000 ha z odpadu chladiacej vody od elektrárne Vo-
jany. Ide o závlahu vysokoproduktívnych území Vý-
chodoslovenskej ní�iny v oblasti pod vodnou nádr�ou,
ktoré sú vodohospodárskymi zásahmi ochránené pred
povodòovými záplavami;

vnadlep�i� prietoky Laborca vo Vojanoch na 15,0 m3.s-1 pre
trvalé prietoèné chladenie blokov pre elektráreò Vojany;

vvyu�itie nádr�e pre rekreaèné úèely. Tento úèel nádr�e
zvlá�� v poslednom období mimoriadne stúpol (èo je
v�ak v rozpore s vodohospodárskym vyu�itím nádr�e
svojou po�iadavkou na minimálne kolísanie hladiny);

v èiastoèné vyu�itie nádr�e ako prírodnej rezervácie pre
s�ahovanie vodných vtákov.

Hlavné parametre vodného diela a hladiny:
Plocha povodia: 1 401 km2

Celkový objem: 334,0 mil. m3

(vèítane 30,0 mil. m3 neovládate¾ného retenèného ob-
jemu)
z toho retenèný: 100,0 mil. m3

(vèítane 30,0 mil. m3 n. r. o.)
zásobný: 177,0 mil. m3

stály: 57,0 mil. m3

katastrofálna hladina: 117,09 m n.m. B.p.V.
max. retenèná hladina: 116,19 m n.m. B.p.V.
max. prevádzková hladina: 113,94 m n.m. B.p.V.
min. prevádzková hladina: 107,39 m n.m. B.p.V.

Hlavné objekty vodného diela sú:
- Ha� Petrovce n/L (rozde¾ovací objekt)
- Prívodný kanál
- Východná hrádza s objektom dnového výpustu v Lúèkach
- Juhozápadná hrádza s bezpeènostným priepadom v Za-

lu�iciach
- Výpustný kanál do Laborca.

Vodná stavba Zemplínska �írava bola vybudovaná v
rámci komplexných úprav vodohospodárskych pomerov

Z vodohospodárskej histórie
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Z vodohospodárskej histórie

tiach z povodní v rokoch 1974, ale najmä 1979, 1980, 1999
a 2000 je tu významná spolupráca nádr�e s poldrom Be-
�a (nachádzajúcom sa na sútoku Laborca a Latorice), a to
rezervovaním objemu cca 15 mil. m3 v ovládate¾nom
priestore nádr�e pre zadr�anie prietokov Laborca v èase
napú��ania poldra. Zmen�uje sa tým nebezpeèenstvo ne-
úèelného �prelievania� vody z nádr�e do poldra.

V poslednom období mimoriadne stúpol význam Zem-
plínskej �íravy v oblasti zabezpeèovania rekreácie a ces-
tovného ruchu vôbec, z èoho vyplýva po�iadavka udr�ia-
vania hladiny v nádr�i na úrovni okolo 113 m n.m. Táto
po�iadavka je v protiklade s vodohospodárskou funkciou
nádr�e, preto�e práve v rekreaènom � letnom období je
potrebné z nádr�e nadlep�ova� prietoky pre elektráreò
Vojany a pre závlahy. Zladenie týchto po�iadaviek sa
rie�i racionálnym hospodárením s vodou a vyu�itím ovlá-
danej èasti retenèného priestoru nádr�e pre zásobné úèe-
ly. Táto výmena funkcií jednotlivých priestorov nádr�e
je mo�ná � pod¾a hydrologickej situácie v povodí � vïa-
ka pomerne pravidelnému, takmer roènému cyklu plnenia
a prázdnenia nádr�e.

Od uvedenia nádr�e do prevádzky postupne dochádza aj
k poruchám technického stavu jednotlivých objektov. Naj-
záva�nej�ie poruchy vznikli na rozde¾ovacom objekte hate
Petrovce, prívodnom kanáli a nápustnom objekte do nádr�e,
ale nikdy neohrozili bezpeènú prevádzku vodnej stavby.

Nápustný objekt bol vybudovaný ako betónový �¾ab
bez vývaru, dno ani svahy neopevnené, tak�e ve¾ké vo-
dy pri ni��ích hladinách v nádr�i objekt podomie¾ali. Jeho
rekon�trukcia opevnením �a�kou kamennou nahádzkou
bola uskutoènená na základe výsledkov modelového vý-
skumu /VÚVH Bratislava/.

Ove¾a vá�nej�ie poruchy boli zaregistrované na prívod-
nom kanáli do nádr�e. Vzh¾adom na to, �e od pôvodne
navrhovaného opevnenia dna kynety sa upustilo z eko-
nomických dôvodov, u� krátko po uvedení kanála do pre-
vádzky boli v inkriminovanom úseku (a zvlá�� v úseku km
1,400 � 1,700 prívodného kanála) zistené na svahoch zo-
suvy, ktoré si vynútili zhodnotenie ich stability. Napriek
rôznym sanaèným opatreniam tento problém neustále
pretrváva, pri vy��ích vodných stavoch dochádza k reak-
tivizácii zosuvov (najväè�í zosuv bol zaznamenaný v ro-
ku 1982 v objeme 50 600 m3). Zosuvy sú zaznamenané aj
v súèasnosti a pristupuje sa k ich sanácii.

Problémy na rozde¾ovacom objekte, hati Petrovce a na
prívodnom kanáli do nádr�e pravdepodobne vyvolali pri
povodni v marci 1989 vznik nepriaznivej situácie na hrá-
dzach zdr�e v Petrovciach a na prívodnom kanáli nad cest-
ným mostom Michalovce � Zbudza. Hoci prietoky Labor-
ca v povodí nad nádr�ou nedosahovali kritické hodnoty,
v oblasti zdr�e nad rozde¾ovacím objektom v Petrovciach
do�lo k prekroèeniu max. projektovanej hladiny pre Q

100
,

k preliatiu ¾avobre�enej hrádze a k jej pretrhnutiu. Ohroze-
ná bola aj pravobre�ná hrádza, av�ak zásluhou vèasného
vykonania zabezpeèovacích prác k jej pretrhnutiu nedo�lo.

Celou problematikou vodohospodárskeho uzla VS Zem-
plínska �írava sa zaoberajú analytické �túdie Katedry Hyd-
rotechniky pri STU � SF Bratislava, vypracované v rokoch
1992 � 1995. Z analýz vyplýva, �e vodohospodársky uzol
nádr�e nie je v súèasnosti schopný bez vzniku nebez-
peèných situácii zabezpeèi� povodòovú ochranu pri¾ahlého
územia na Q

100
.

Pod¾a údajov uvedenej �túdie STU � SF Bratislava pre
navrhované technické rie�enie je dimenzaèný prietok
Q

100
 = 720 m3.s-1. Na tento prietok sa navrhuje vodohos-

podársky uzol rekon�truova�, prièom je potrebné bra�

do úvahy vzájomné ovplyvnenie prietokov vo výpust-
nom kanáli z nádr�e a v Laborci v Michalovciach.

Navrhované opatrenia, ktoré rie�ia nepriaznivý stav,
vychádzajú:
- z výsledkov analýz prietokových kapacít jednotlivých

prvkov sústavy,
- z výsledkov výpoètu priebehu modelovej povodne Q

100

cez zdr� Petrovce a prívodný kanál,
- z podmienky ochrany intravilánu mesta Michalovce na

prietok Q
100

,
- z podmienky ochrany podstatnej èasti  pod nádr�ou

Zemplínska �írava pred ve¾kými vodami.
Pri návrhu rekon�trukcie sa vychádza z kapacitných

mo�ností jednotlivých úsekov korýt a kanálov, ako sú
uvedené v materiáloch STU � SF Bratislava.

Sú to:
w Laborec pod Michalovcami má kapacitu Q

max
 = 320 m3.s-1.

w Prívodný kanál k Zemplínskej �írave bez úprav a rekon-
�trukcií má kapacitu Q

max
 = 425 m3.s-1.

Maximálne prietoky vo výpustnom kanáli a v Laborci
v Michalovciach sa vzájomne ovplyvòujú. Pre dodr�anie
ich bezpeènej prietoènosti musia by� splnené nerovnosti:
Q

omax
.+ Q

L3max 
≤ 320 m3.s-1

Q
omax.

 ≤ 246 m3.s-1 � 0,53 Q
L3max.

Q
omax

je maximálny prietok vo výpustnom kanáli.
Q

L3max
je maximálny prietok v Laborci pod výpustným
kanálom.

V zmysle vy��ie uvedených zásad bolo navrhnuté tech-
nické rie�enie rekon�trukcie vodohospodárskeho uzla VS
Zemplínska �írava na Laborci v Petrovciach, kde manipu-
lácia pre prietok Q

100
 = 720 m3.s-1 bude nasledovná:

- cez prívodný kanál poteèie do nádr�e Zemplínska �írava
425 m3.s-1 a zvy�ných 295 m3.s-1 sa prepustí cez novovy-
budovaný regulaèný objekt a zrekon�truovaný rozde¾o-
vací objekt Petrovce do Laborca pod objektom, èo je ma-
ximum prietoku v jeho upravenej èasti v Michalovciach ,

- cez výpustný kanál poteèie max 25 m3.s-1. Celý prítok
z prívodného kanála bude akumulovaný v retenènom
priestore nádr�e Zemplínska �írava a po skonèení ex-
trémnych prietokov sa vypustí cez výpustný kanál do
Laborca pod Michalovcami.
Vodohospodársky uzol Petrovce je situovaný v rkm 45,100

Laborca. Pozostáva z obojstranne ohradzovanej zdr�e
Petrovce, ktorá je súèas�ou koryta Laborca po cca rkm
46,500, z rozde¾ovacieho a regulaèného objektu, úpravy
Laborca pod rozde¾ovacím objektom, ¾avostrannej a pra-
vostrannej ochrannej hrádze a z havarijného profilu.

Rozde¾ovací objekt pozostáva z vtokových krídiel,
dvojpólovej rámovej �elezobetónovej kon�trukcie s me-
dzipilierom, z dvoch hradiacich stavidiel a z vývaru s vý-
tokovými krídlami. Maximálna kapacita dvoch otvore-
ných stavidiel je 63,0 m3.s-1.

Regulaèný objekt je umiestnený v pravostrannej hrádzi
prívodného kanála v osovej vzdialenosti 49 m od rozde¾o-
vacieho objektu. Objekt je navrhnutý ako ha� s dvoma
po¾ami, ka�dé svetlej �írky 12,0 m. Vývar s då�kou 20 m
má håbku 2,5 m. Hradiacu kon�trukciu ha�ových polí tvo-
ria 2 zdvi�né segmentové uzávery so �írkou 12,0 m a hra-
diacou vý�kou 2,90 m. Maximálna prietoèná kapacita
obidvoch polí je 232 m3.s-1.

Úprava Laborca pod regulaèným objektom je v då�ke
1 080 m. Maximálny prietok prepú��aný do Laborca pod
vodohospodárskym uzlom Q = 295 m3.s-1 preteèie s prie-
mernou vý�kou hladiny 3,20 m nad dnom.

Pravostranná a ¾avostranná ochranná hrádza Laborca
zabezpeèuje ochranu územia pod vodohospodárskym uz-
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lom, prièom pravostranná má då�ku 896,20 m a ¾avostranná
248,80 m.

Havarijný profil na Laborci cca 100 m nad regulaèným
objektom pozostáva zo spevnenej plochy dlhej 45 m a
�irokej 6,0 m a� 9,0 m. Prístup k profilu je prístupovou
cestou z koruny hrádze.

Zdr� Petrovce tvorí pravostranná a ¾avostranná hrádza
Laborca. Pravostranná hrádza zaèína na rozde¾ovacom
objekte a konèí v rkm 48,900 Laborca. Då�ka hrádze je
3,299 km. ¼avostranná hrádza nadväzuje na ¾avostrannú
hrádzu prívodného kanála pri regulaènom objekte a konèí
v rkm 46,400 Laborca. Då�ka hrádze je 1,624 km.

V priebehu doteraj�ej prevádzky nádr�e bola mimoriad-
na pozornos� venovaná hrádzam nádr�e, zvlá�� v súvislosti
s exponovaným re�imom vlnenia. Úèinky vån sa prejavujú
v èiastoènom poru�ovaní kamenného opevnenia hrádze
medzi kótami 112,00 � 114,35 m n.m. (najèastej�í rozkyv
hladiny vody v nádr�i) èo si vy�aduje jeho pravidelnú kon-
trolu a doplòovanie v po�adovanom rozsahu. K záva�nej
situácii do�lo poèas povodòovej aktivity v mesiaci apríl
(6. 4. 2000) na východnej hrádzi, kde vplyvom silného vlno-
bitia a vysokej vodnej hladiny 115,87 m n.m. do�lo k naru-
�eniu a odplaveniu kamenného záhozu z návodnej strany
hrádze a len okam�itý zásah (doplnenie kamenného záhozu
v rámci zabezpeèovacích prác) zamedzil vyplavovaniu kon-
solidaènej vrstvy a poru�eniu jadra hrádze. Na vzdu�nej
strane hrádze do�lo k nieko¾kým zosuvom svahu a to:
- v roku 1994 v km 3,170 a 3,300,
- v roku 2000 v km 3,250.

Na návrh Katedry geotechniky STU Bratislava sa tieto
sanovali a prípadné ïal�ie zosuvy sa budú sanova� na-
sledovným spôsobom:
1. odstránenie zatrávnenej plochy (hr. 20 cm),
2. v zosunutom svahu vybudova� drená�ne rebrá v sme-

re sklonu svahu a �írke cca 0,8 m s hustotou cca 3,0 m
z kamenného materiálu,

3. rebrá zahåbi� tak, aby zasahovali pod kåznu plochu,
4. èelo zosuvu opatri� pozdå�nym zberným drénom z rov-

nakých materiálov, ktorý bude napojený na prieène
drená�ne rebrá,

5. zabezpeèenie povrchového utesnenia rebier zasypa-
ním pôvodným ílovitým materiálom,

6. zabezpeèenie vyústenia prieènych rebier zo svahu,
7. povrch svahu upravi� do pôvodného sklonu.

Za úèelom odvádzania presiaklych vôd boli vybudo-
vané zberné drény a odvodòovacie priekopy. Pri ukon-
èení výstavby vodnej stavby boli na päte hrádze za úèe-
lom ozelenenia krajiny vysadené stromy (topole), ktoré
svojím koreòovým systémom znaène narú�ajú zberné
drény, ako aj odvodòovacie priekopy, èím sa tieto stávajú
prakticky nefunkèné. Z uvedeného dôvodu ka�doroène
pravidelne vykonávame preèistenie upchatých drénov
a naru�ené drény a odvodòovacie priekopy rekon�tru-
ujeme. Bolo kon�tatované, �e zberný drén, ktorý je u-
miestnený pri päte hrádze a tvorí ho betónové potrubie
v φ 30 cm, o sklone o 0,4 � 0,8 � neplní svoju funkciu.
�achty v km 3,120 � 4,420 boli zaplavené. Výmena po-
trubia v då�ke 550 m sa realizovala v roku 2000 � 2001.

Pri vypú��aní vody z nádr�e o mno�stve nad 100 m3.s-1

dochádzalo k po�kodzovaniu vývaru bezpeènostného prie-
padu, prehlbovaniu dna a následnému zosuvu svahov vý-
pustného kanála. Na základe prehodnotenia bol vývar bez-
peènostného priepadu predå�ený s vybudovaním proti-
prahu a spevnením výtokových krídiel. Na výpustnom ka-
náli boli vybudované prieène kamenné prahy, svahy boli

opevnené kamennou nahádzkou s opretím o pätku.
Výpustný kanál bol projektovaný na prietok 310 m3.s-1.

Vplyvom prebujnelej vegetácie na rieke Laborec pod za-
ústením výpustného kanála, ako aj samotného kanála sa
znaène zvý�ila drsnos� koryta. Zvý�ením drsnosti koryta
rieky Laborec sa zní�ila prietoènos� a pri povodòových
prietokoch dochádza k spätnému vzdutiu a súèasná prie-
toková kapacita výpustného kanála je podstatne ni��ia.
Za úèelom zní�enia drsnosti koryta, a tým zvý�enia prie-
toku Laborca, ako aj samotného výpustného kanála sme
pristúpili k výrubu na celom úseku Laborca pod zaúste-
ním výpustného kanála.

Vzh¾adom na to, �e na segmente bezpeènostného prie-
padu v Zalu�iciach do�lo poèas vykonávanej manipulácie
k záva�nej poruche, prikroèilo sa k po�iadavke na reali-
záciu odborného posúdenia samotného segmentu.

Cie¾om rie�enia bolo:
1. Zistenie hrúbky pôvodného materiálu koróznej vrstvy

segmentu ultrazvukovou detektoskopiou.
2. Zistenie kvality zvarových spojov.
3. Zistenie povrchových porúch segmentu a zvarov ka-

pilárnou metódou.
4. Vyhodnotenie nameraných výsledkov.

Kontrolno � meraèské práce sa zaèali realizova� priamo
na segmente priepadu v Zalu�iciach dòa 20. 10. 1998.
Záver detektoskopie: plá�� segmentového uzáveru z ná-
vodnej strany je znaène napadnutý jamkovou koróziou,
ktorá preniká a� do håbky 50 % hrúbky plá��a.

Z výsledkov kontroly vyplynulo, �e stav segmentového
uzáveru v súèasnosti nevyhovoval podmienkam reálnej
bezpeènej prevádzky. Na základe zasadnutia technickej ko-
misie prevádzkovate¾a a posudku TU vydal KÚ odb. �P
dòa 16. 12. 1998 rozhodnutie, ktorým bola zakázaná mani-
pulácia na segmente a� do odstránenia havarijného stavu.

Projektovú dokumentáciu na rekon�trukciu segmentu
vypracoval Hydroconsult Bratislava, samotné práce sa
zaèali 18. 09. 2000, dodávate¾om stavby bol Istrometal
Ko�ice. Práce pozostávali z vybudovania doèasnej o-
hrádzky vo vývare bezpeènostného priepadu zo stave-
ni�tných prefabrikátov, ïalej výmeny èasti pohybové-
ho mechanizmu (gallová re�az, elektromagnetická brz-
da) a kompletnej elektrickej výstroje. Vymenil sa samotný
segment s výhrevom boèných tesnení a horného prahu.

V rámci motorickej in�talácie sa urobila rekon�trukcia
jestvujúceho rozvádzaèa RM v strojovni segmentu. Pre
potreby dia¾kového ruèného ovládania segmentu a sig-
nalizácie priebe�nej polohy segmentu sa v rámci pre-
vádzkového súboru vykonalo polo�enie signalizaèného
kábla, vyvedenie signalizaèného kábla z RM 21 v stro-
jovni segmentu a ukonèenie signalizaèného kábla na
skrinke MS v prevádzkovej budove.

Ukonèenie prác na segmente a jeho sprevádzkovanie
bolo v roku 2001.

Vodná stavba Zemplínska �írava bola uvedená do pre-
vádzky zaèiatkom roka 1965. Nádr� sa postupne plnila.
Koncom februára 1967 dosiahla hladina kótu 109,60 m
n.m. Bpv. Poèas povodne v marci 1967 zadr�ala 172 mil. m3

vody, tým sa podstatnou mierou zní�ili kulminaèné prie-
toky v dolnom povodí rieky Laborec a na Bodrogu. V
správe o vyhodnotení povodne na rieke Bodrog z marca
1967 sa udáva maximálny prietok vo vodoèetnej stanici
Humenné 450 m3.s-1. Ïalej sa v správe udáva maximálny
prítok do nádr�e 250 m3.s-1. Tieto zvý�ené povodòové
prítoky do nádr�e trvali 4 dni, prièom hladina v nádr�i
bola na kóte 111,00 a� 114,00 m n.m. Bpv. Nako¾ko pri

Z vodohospodárskej histórie
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výskyte vysokých povodòových prítokov bola v nádr�i
nízka hladina vody, pod nápustným objektom sa vytvoril
hlboký výmo¾. Výmo¾ sa ïalej zväè�oval a spätným pô-
sobením turbulencie zaèalo aj podmie¾anie výpustnej
èasti betónových objektov nápustného objektu.

V snahe zabráni� ïal�iemu podomie¾aniu nápustného
objektu bol vybudovaný provizórny nepodopretý kobe-
rec, do ktorého sa zabudovalo 300 m3 �a�kej kamennej
nahádzky. Výmo¾ pod nápustným objektom sa v�ak ïalej
prehlboval a zväè�oval. Koncom roka 1970 bola v dô-
sledku podomletia odlomená a odnesená èas� betónovej
dosky dna vrátane prahu. Na ¾avom zvislom múre vznikla
trhlina, ktorá sa postupne zväè�ovala. Koncom januára
1971 sa aj táto 13 m dlhá èas� ¾avého múru zosunula do
výmo¾a, tak ako spomenutý prieèny prah a èas� dosky
dna. Za tejto situácie u� bola ohrozená aj stabilita most-
ného objektu s cestnou komunikáciou I. triedy kri�ujúcou
nápustný objekt. Pre zabezpeèenie stability nápustného
objektu a mostného objektu cesty pred ïal�ou de�truk-
ciou, zabezpeèil správca zabudovanie �a�kej nahádzky
z balvanov o rozmeroch väè�ích ne� 1 m3 do krátkeho
provizórneho nepodopretého koberca o då�ke 10 m za
objektom. V navá�aní balvanov lomového kameòa do vý-
mo¾a sa pokraèovalo aj následne. Celkový objem zabu-
dovanej �a�kej nahádzky z lomového kameòa dosiahol
5 000 m3.

Tieto okolnosti ukazujú, �e ide o nároèný pretrvávajúci
problém. Tomu zodpovedali opatrenia u� v roku 1971 na
zistenie príèin a na odstránenie problému:
- uskutoènenie podrobného zamerania výmo¾a a nahádz-

ky z lomového kameòa pracovníkmi hydrologického
odboru VÚVH Bratislava � február 1971;

- vlastný hydrotechnický výskum, cie¾om ktorého bol
návrh urèitých zásad rie�enia, ako podkladu ku pro-
jektu rekon�trukcie nápustného objektu;

- projekt rekon�trukcie nápustného objektu a jeho do-
plnky.
Výskumné práce a súèasný stav objektu sú východzími

podkladmi pre návrh definitívneho rie�enia, samozrejme
spolu s nov�ími podkladmi a zameraním súèasného stavu
objektu a výmo¾a.

 Návrhom a popisom rie�enia sanácie výmo¾a sa zao-
berá �túdia VVE � Vyu�itie vodnej energie, ktorú vypra-
coval Ing. Anton Kijovský, CSc.

Kon�trukcia profilu oboch hrádzí � východnej i juhozá-
padnej - je takmer identická. V oboch prípadoch ide o
homogénny profil so sklonom návodného svahu 1:3 �
3,5 v hornej, resp. 1:10 v dolnej èasti hrádze, tvorenej
prísypom z nehutneného materiálu. Rozdiel je iba v uspo-
riadaní drená�e. Riziká bezpeènosti hrádzí VS vzh¾adom
na roz¾ahlos� nádr�e, intenzívne veterné pomery i vyso-
kú úroveò hladiny, predstavujú:
1. nízka miera prevý�enia koruny hrádze nad max. hla-

dinou;
2. stabilita opevnenia vyplývajúceho z nevhodnej zrni-

tosti kameòa.
 Vlnový re�im na hrádzi je obecne jedným z limitujúcich

èinite¾ov pri stanovení miery prevý�enia koruny nad
max. hladinou v nádr�i. Pri stanovení miery prevý�enia
musíme ïalej zvá�i� neistoty pri  stanovení hydrolo-
gických podkladov, ïalej oèakávané hodnoty zvislých
posunov � sadnutia, prípadne seizmické úèinky.

Pri stanovení miery prevý�enia koruny hrádzí s oh¾a-
dom na vlnový re�im treba zoh¾adni� predov�etkým tieto
faktory:

- návrhovú hladinu vody v nádr�i,
- re�im rýchlosti a smerov vetra v závislosti od trvania

v areáli nádr�e,
- rozbehovú dráhu vån,
- vý�ku vzdutia vody vetrom pôsobiacim na hladinu,
- návrhové parametre vån po�adovanej pravdepodobnosti,
- výbeh vlny na svah (v závislosti na type opevnenia).

Návodný svah hrádzí VS Zemplínska �írava je opev-
nený nahádzkou z lomového kameòa. Kameò je najstar�ím
a dodnes najviac pou�ívaným materiálom na opevnenie
návodných svahov zemných priehrad a hrádzí. Opev-
nenie návodného svahu je najviac exponované v rozme-
dzí najèastej�ieho kolísania hladiny a v úrovni max. hla-
diny. Tam dochádza ku kombinácii  namáhania vyvo-
laného vlnobitím, ako aj hydrodynamického za�a�enia,
spôsobeného prevádzkou nádr�e.

Ako vyplynulo z analýz faktorov determinujúcich bez-
peènos� hrádzí z h¾adiska pôsobenia vetrových vån, teda
mo�ných rizík, ktoré sa uplatòujú v podmienkach reálnej
prevádzky, sú nimi predov�etkým:
- riziko nedostatoènej miery prevý�enia koruny nad max.

hladinou,
- riziko opakovaných porúch opevnenia a koruny hrádzí.

Zanedbanie sústavnej sanácie vlnením atakovaných
miest � úsekov oboch hrádzí - by ohrozilo celkovú bez-
peènos� hrádzí i VS vôbec.

Navrhované opatrenia z h¾adiska:
a / rizík preliatia (preskakovanie vån na korunu)

- vybudovanie vlnolamu na korune, prièom za alter-
natívne rie�enie mo�no pova�ova� tlmenie výbehu
vån nahádzkou (0,8 � 1,0) v exponovaných úsekoch;

b / nestability opevnenia návodných svahov � vybudo-
vanie opevnenia z kamennej nahádzky, alebo alterna-
tívneho opevnenia na báze ekoko�ov.

 Navrhované sanaèné opatrenia sa odporúèajú reali-
zova� v km 0,5 � 1,0 juhozápadnej hrádze, resp. v km 0,5
� 3,5 juhovýchodnej hrádze. Pritom je mo�né vyu�i� exis-
tujúce � zabudované kamenivo a vlnolamy na korune
vybudova� a� v druhej etape � v exponovaných úsekoch.

V súèasnosti, po uvedení do prevádzky rozde¾ovacieho
objektu, je mo�né minimalizova� riziko nízkej bezpeènej
miery prevý�enia efektívnej�ím rozdelením povodòových
prietokov medzi Laborcom a nádr�ou. Realizácia funk-
èného rozde¾ovacieho objektu umo�ní aj sanáciu svahov
prívodného kanála,  ktorého stabili ta je ohrozená zo-
suvmi, ku ktorej sa v súèasnosti pristupuje.

Vodná stavba Zemplínska �írava poèas svojej prevádz-
ky potvrdila v plnom rozsahu svoje opodstatnenie. Od
premysleného návrhu a projektu cez výstavbu a� po sú-
èasné vyu�ívanie a prevádzku potvrdzuje Zemplínska
�írava svoje nezastupite¾né miesto v jednom z najex-
ponovanej�ích vodohospodárskych území východného
Slovenska � Východoslovenskej ní�iny.

Vodná stavba zabezpeèuje v�etky stanovené úèely a
funkcie aj napriek mnohým problémom a poruchám, ktoré
sa poèas jej prevádzky vyskytli. I napriek mnohým no-
vonasto¾ovaným po�iadavkám mo�no jej celkové pô-
sobenie v oblasti vodného hospodárstva na východnom
Slovensku hodnoti� mimoriadne pozitívne. Okrem toho,
�e znaènou mierou prispela k rie�eniu povodòových si-
tuácií v povodí Bodrogu, k ochrane proti ve¾kým vodám,
prispela aj k zintenzívneniu vyu�ívania po¾nohospodár-
skej pôdy a nezanedbate¾ný je jej prínos aj v rekreaènom
vyu�ívaní a v chove rýb.
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Vodárenská nádr� Bukovec bola vybudovaná v ro-
koch 1968 a� 1976, do prevádzky bola uvedená v ro-
ku 1975.

Vodárenská èas� vodného diela (priamy odber z to-
ku, úpravòa vody, prívodné potrubie do Ko�íc) bola
postavená v rokoch 1968 a� 1974 v rámci I. stavby
pod¾a projektu Hydroprojektu Ostrava.

Výstavba priehrady s úpravami v nádr�i a ochranných
pásmach sa realizovali v rámci II. stavby v rokoch 1969
a� 1976. Projektantom tejto stavby bol Hydroconsult Bra-
tislava, generálnym dodávate¾om Hydrostav Ko�ice.

Prevádzkovate¾om nádr�e je Slovenský vodohospo-
dársky podnik, OZ Ko�ice, závod Povodie Hornádu a
Bodvy. Vodárenskú èas� prevádzkuje Východoslovenská
vodárenská spoloènos� Ko�ice.

 Vodné dielo je situované západne od Ko�íc na toku
Ida v rieènom kilometri 37,600.

Hlavným úèelom vodného diela je:
a / zabezpeèi� pitnú vodu pre mesto Ko�ice vyrovnáva-

ním kolísavých výdatností zdrojov Ko�ického skupi-
nového vodovodu (priemerný vodárenský odber je
473 l.s-1)

b / zní�i� povodòové prietoky

Hlavné parametre vodného diela:
Typ priehrady: kamenitá, sypaná
Parametre priehrady:

vý�ka: 56,00 m
då�ka: 333,00 m
�írka v korune: 6,00 m

Max. retenèná hladina 417,75 m n.m.
Max. prevádzková hladina 416,75 m n.m.
Min. prevádzková hladina 380,00 m n.m.
Celkový objem nádr�e  23,4 mil. m3

z toho stály:   0,90 mil. m3

zásobný:  21,40 mil. m3

retenèný: 1,10 mil. m3

Zatopená plocha: 105,00 ha
Kóta koruny hrádze: 420,00 m n.m.
Kóta dna nádr�e: 364,00 m n.m.
Max. povolený odber: 700 l.s-1

Plocha povodia: 55,36 km2

Priemerný roèný prietok: 0,680 m3.s-1

N � roèná voda Q 100 = 37,0 m3.s-1

Zdru�ený funkèný objekt
Typ priepadu: kruhový, nehradený

Då�ka hrany priepadu: 25,0 m
Kapacita priepadu: 52,5 m3.s-1

Kapacita dnových výpustov:
2 x 7,32 = 14,64 m3.s-1

Sanaèný prietok pod VD: 74 l.s-1

Kóty odberných horizontov:
I. 400,00 m n.m.
II. 390,00 m n.m.
III. 378,00 m n.m.
IV. 373,50 m n.m.

 Povodie nádr�e sa nachádza vo Volovských vrchoch,
len nepatrná èas� v Ko�ickej kotline. Reliéf terénu po-
vodia sa v preva�nej miere pohybuje od 300 do 640 m
n.m. Najvy��ím bodom povodia nádr�e je Koj�ovská ho¾a
na kóte 1246 m n.m.

 Územie povodia nádr�e je budované kry�talickými
horninami star�ieho paleozoika (skalné podlo�ie) a útvar-
mi kvartéru (pokrývne útvary).

 Pod¾a klimatickej klasifikácie je územie nádr�e za-
radené do oblasti mierne teplej, okrsku mierne vlhkého.
Priemerný roèný úhrn zrá�ok v stanici Zlatá Idka predsta-
vuje 874 mm, prièom najviac zrá�ok � 120 mm � je v júli
a najmenej � 43 mm � v januári. S roèným chodom zrá-
�ok kore�ponduje aj priebeh teplôt � max. je 18 °C v júli
a min. � 3 °C v januári. Priemerná roèná teplota vzduchu
je 7,8 °C.

 Lesnatos� povodia nádr�e je 90 %-ná.

 Nádr� sa zaèala napú��a� v roku 1974 a k jej prvému
naplneniu do�lo v jarnom období 1977.

 Doteraz najvy��ia hladina bola zaznamenaná v máji
1978, a to na úrovni 417,06 m n.m., t.j. 31 cm nad úrov-
òou maximálnej prevádzkovej hladiny � retenèný prie-
stor naplnený na 33 %. Tento stav bol spôsobený zvý-
�eným prítokom do nádr�e a z dôvodu e�te plne nerea-
lizovaného projektovaného odberu úpravne vody. Ma-
ximálny prítok do nádr�e bol 12 m3.s-1 a odtok 8 m3.s-1.

 Najni��ia hladina bola dosiahnutá v marci 1987, a to
na úrovni 394,54 m n.m., t.j. 22,21 m pod úrovòou ma-
ximálnej prevádzkovej hladiny (zásobný priestor napl-
nený len na 26 %).

 Napätý bilanèný stav zásob vody v nádr�i v tomto
období vznikol z dôvodu extrémneho sucha a dlho-
dobého prekraèovania projektovaného odberu z nádr�e
do úpravne vody.

Zásady a predpis manipulácie na vodnom diele ob-
sahuje manipulaèný poriadok, schválený vodohospodár-

Vodné dielo BUKOVEC
Ing. Jozef Prosba

SVP, �.p., závod Povodie Hornádu a Bodvy
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skym orgánom. Schválený manipulaèný poriadok platí
do konca roku 2005.

Zásobná funkcia nádr�e bola preverená v extrémne
suchých obdobiach rokov 1982 � 1983 a 1986 � 1987.
Nízke prítoky do nádr�e, malá výdatnos� podzemných
zdrojov pitnej vody a hlavne dlhodobé prekraèovanie
projektovaného odberu z nádr�e (viac ne� 700 l.s-1 oproti
povolenému 473 l.s-1) spôsobili taký pokles zásob vody,
�e v aglomerácii Ko�íc bolo potrebné regulova� dodávku
pitnej aj teplej vody. Tieto situácie preukázali, �e nádr�
nie je schopná kompenzova� zní�enú výdatnos� pod-
zemných zdrojov a mô�e slú�i� len ako doplnkový zdroj.

Výskumnou úlohou bolo zistené, �e na pokrytie defi-
citu by bol potrebný objem nádr�e vy��í o 12 mil. m3, t.j.
o 56 % vy��í ne� projektovaný.

Po�iadavky na zvý�enie sanitárneho odtoku z 50 l.s-1

na 74 l.s-1, dotovanie havarijnej nádr�e v správe US Steel
vyvolávajú potrebu prehodnotenia vodohospodárskeho
plánu nádr�e, vypracovanie nového manipulaèného
poriadku a prehodnotenie zásobných mo�ností nádr�e,
vzh¾adom na nov�ie hydrologické údaje. Cyklus plnenia
a prázdnenia mô�e by� a� 6 rokov.

Meranie odberu vody pre úpravòu sa vyrie�ilo osa-
dením nového presného prietokomeru. V rámci postup-
nej modernizácie sa v�ak pre celé vodné dielo spraco-
váva návrh automatizovaného zberu, prenosu a vyhod-
nocovania meraní, zabezpeèovaných pre potreby pre-
vádzky a technicko-bezpeènostného doh¾adu, vèítane
meraní kvality vody na prítokoch a odbere pre úprav-
òu.

Na stavebných objektoch a technologických èastiach
vodného diela sa za obdobie doteraj�ej prevádzky ne-
vyskytli vá�nej�ie problémy.

Kontrolnými vrtmi v roku 1989 a kopanými sondami
v roku 1993 bolo preukázané, �e rovnomerne s poklesom
koruny hrádze sa zni�uje aj úroveò koruny hlinitého
tesniaceho jadra, ktorá sa v kritických úsekoch pribli�u-
je kóte maximálnej retenènej hladiny v nádr�i. Z dôvodu
zamedzenia preliatia tesnenia sa na základe posudku
Hydroconsultu Bratislava zvý�ilo ílovité jadro v telese
hrádze o 1 m. Práce na navý�ení tesniaceho jadra boli re-
alizované v roku 2003, èím sa umo�nilo prevádzkova-
nie hladiny na kóte 416,75, t.j. na maximálnej prevádz-
kovej hladine.

Meranie zaná�ania, ktoré v roku 1987 vykonal Vý-
skumný ústav vodného hospodárstva, po 12 rokoch od
napustenia nádr�e preukázalo zní�enie jej celkového
objemu oproti projektovanému stavu o 1,9 mil. m3, èo je
vzh¾adom na ve¾kos� nádr�e významná strata.

Výsledky opakovaného merania v roku 1994 ovplyv-
nia rozhodnutie o prípadnom uskutoènení protieróz-
nych opatrení v povodí nádr�e. Problémy so zaná�aním
sú evidentné v profile provizórneho odberu, ako aj na
vtoku do �tôlne prevodu Myslavského potoka. Tieto ob-
jekty sa musia pravidelne èisti�. Brehy nádr�e nie sú
postihnuté výraznou abráziou.

Opravy na vodnej stavbe Bukovec boli vykonávané
priebe�ne pod¾a zisteného stavu na technologickom
zariadení.

Pri opakovaných odborných prehliadkach na elek-
trorozvodoch v komunikaènej �tôlni, ako aj v zdru�e-
nom objekte strojovne odberov a dnových výpustov
bolo zistené, �e elektrorozvádzaèe nevyhovujú bezpeè-
nej prevádzke. Z uvedeného dôvodu bola v roku 2000
vykonaná oprava elektrorozvodov a osadené vodotesné
rozvádzaèe s mikroklímou.

V rámci modernizácie prevádzkovania vodnej stavby
bol nain�talovaný firmou Regotrans elektronický moni-
tonitoring na snímanie a prenos velièín, potrebných pre
kontrolu bezporuchovej prevádzky a bezpeènosti vodnej
stavby. Práce boli ukonèené a monitoring daný do trvalej
prevádzky v roku 2000.

Vzh¾adom na zvý�ené priesaky dilataèných �kár v
odvádzaèi a v injekènej �tôlni bolo potrebné pristúpi� k
sanácii týchto �kár. Sanácia spoèívala v pretesnení �kár.
Tieto práce boli vykonané v roku 2003. Z h¾adiska
potreby urèenia presnosti mno�stva dodanej surovej
vody pre VVS a.s. bol v roku 2002 na odbernom potrubí
nain�talovaný fakturaèný ultrazvukový vodomer.

V roku 2003 bola vykonaná oprava zasúvadlového
uzáveru M 7 na vodárenskom odbere � III. horizont.
Dôvodom opravy bola opotrebovanos� jednotlivých sú-
èastí uzáveru, ktorá sa prejavovala nadmernou hluè-
nos�ou poèas chodu uzáveru a netesnos�ou upchávok.

Oprava ïal�ích dvoch vodárenských uzáverov s po-
dobným druhom poruchy, a to M 5 na I. horizonte a M 6
na II. horizonte bola vykonaná v roku 2004.

Poèas opráv boli uvedené vtoky pre odbery zahradené
z návodnej strany provizórnym hradením. Pre zaistenie
bezpeènosti pri prácach na vodárenských odberoch bola
prizvaná skupina potápaèov z Povodia Dunaja.

Potápaèi vykonali kontrolu dosadnutia tabú¾ provi-
zórneho hradenia na vtoku a zároveò vykonali revíziu
celkového stavu kon�trukcie na návodnej strane zdru-
�eného funkèného objektu. Priebeh celej obhliadky bol
nasnínamý na videozáznam. Poèas revízií neboli zistené
nedostatky, ktoré by bránili v bezporuchovej prevádzke
odberného objektu.

Za opätovnej úèasti potápaèov Povodia Dunaja bol
v roku 2005 vyhradený vtok odberu na III. horizonte
a zároveò bola odskú�aná funkènos� provizórneho hra-
denia na jednotlivých odberoch a dnových výpustoch.

Z dôvodu výskytu opakujúcich sa porúch na mo-
nitoringu, ako aj poruchovos� jednotlivých sond, bola
zadaná úloha opravy a modernizácie systému firme
Regotrans Bratislava. Oprava bude zrealizovaná v ro-
ku 2005.

V zmysle legislatívy o civilnej ochrane obyvate¾stva
vyplynula správcovi vodnej stavby povinnos� vybu-
dova� a prevádzkova� autonómny systém varovania
a vyrozumenia (ASVaV) na vodnej stavbe v jeho správe
a na ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne
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èelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mi-
moriadnej udalosti na vodnej stavbe.

ASVaV tvorí monitorovacia èas� (snímacie prístro-
je na vodnej stavbe), vyhodnocovacia èas� (výpoètová
technika, softvér) a èas� varovania a vyrozumenia (ko-
munikaèné linky, sirény).

Na v�etky èasti systému dohliada stála slu�ba cen-
trálneho pultu varovania a vyrozumenia.

Spustenie prostriedkov varovania a vyrozumenia
z pracoviska stálej slu�by nesmie presiahnu� 5 minút od
signalizácie mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe.

 Systém ASVaV bol daný do prevádzky v roku 2004.
 V rámci plánu cyklickej kontroly a údr�by techno-

logického zariadenia je vykonávaná pravidelná kontrola
poverenými pracovníkmi.

 Na vodnej stavbe sa vykonávajú pravidelné odborné
prehliadky vyhradených technických zariadení (elek-
trické, plynové, tlakové a zdvíhacie).

Na zabezpeèenie potrebnej kvality vody sú v stano-
vených termínoch odoberané vzorky vody z urèených
miest.

Pre zabezpeèenie ochrany proti kontaminácii vody
v nádr�i ropnými látkami sú na prítokoch osadené nor-
né steny.

 Poèas budovania vodného diela boli jeho jednotlivé
objekty postupne vybavované aj zariadeniami na mera-
nie a pozorovanie. Tieto zariadenia poskytujú obraz
o stave objektov z poh¾adu posudzovania ich bezpeè-
nosti a stability. Vodné dielo Bukovec je pod¾a kritérií
technicko-bezpeènostného doh¾adu zaradené do I. ka-
tegórie.

 Deformácie povrchu hrádze a pohyby betónových
objektov sa merajú geodetickými metódami na vy-
budovanej sieti pozorovacích bodov. Uplatòuje sa ve¾-
mi presná nivelizácia, zámerná priamka, priestorová fo-
togrametria a meranie náklonu ve�e optickým zvislo-
merom.

Na meranie zvislých posunov vo vnútri telesa hrádze
sú v troch vý�kových úrovniach zabudované vý�komer-
né krabice. Priesaky sú merané na �iestich stanovi�tiach
a na sledovanie re�imu prúdenia podzemnej a priesakovej
vody slú�ia pozorovacie hydrogeologické sondy. Tlako-
vé pomery sú reprezentované meraniami vztlakov pred
a za injekènou clonou a meraním tlakov vody na zákla-
dovú �káru, v póroch hlinitého tesnenia a na styku tes-
nenia s blokmi injekènej chodby.

Ve¾ká pozornos� bola venovaná sledovaniu procesu
konsolidácie hrádzového telesa, kým betónové objekty
sú stabilné a ich podlo�ia stabilizované, výsledky mera-
ní poèas doteraj�ej prevádzky ukazujú pokraèujúce
sadanie v strede hrádze. Výpoèty prognózy sadania
koruny a jadra boli vykonané, z èoho je zrejmý pred-
poklad ïal�ieho sadania, ktoré bude postupne zanika�.
Prognóza sadnutia koruny a tesniaceho jadra hrádze
predpokladá cie¾ový rok 2010.

 Za posledný rok (merania 0393-0394) poklesli naprí-
klad body v strede koruny v priemere o 14 mm. Ako
potvrdzujú výsledky meraní pomocou vý�komerných
krabíc, najväè�ou mierou sa na tejto hodnote v súèas-
nosti podie¾ajú vrstvy nad kótou 400 m n.m., prièom
ni��ie vrstvy sú u� prakticky konsolidované. Maximál-
ne celkové sadanie koruny hrádze sa pribli�uje hodno-
te 0,7 m.

Výsledky ostatných meraní sú v podstate ustálené a
ich hodnoty kore�pondujú so zmenami hladiny vody v
nádr�i.

Technicko-bezpeènostný doh¾ad na objektoch sústa-
vy VS Bukovec je zabezpeèený prostredníctvom pove-
renej organizácie Vodohospodárska výstavba, �.p. Bra-
tislava.

V roku 1987 vykonal Výskumný ústav vodného hos-
podárstva Bratislava meranie zaná�ania nádr�e vodného
diela. V porovnaní s projektovým stavom bolo zistené
zní�enie celkového objemu nádr�e od uvedenia do pre-
vádzky o 8 %. Opakované meranie a prehodnotenie èia-
ry objemov bolo ukonèené v roku 1994.

Na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej nezá-
vadnosti vodárenského zdroja sú urèené ochranné pás-
ma, ktoré sú súèasne pásmami hygienickej ochrany.

V I. OP sa vykonáva pravidelný výrub náletových kro-
vín a následne sú tieto miesta zalesòované ihliènanmi.

V II. OP sa zabezpeèuje ochrana pred dusiènanmi pri
po¾nohospodárskej èinnosti a vykonáva kontrola pro-
tierozívnej èinnosti, aby sa v maximálnej miere zame-
dzili splachy po¾nohospodárskej pôdy do vodárenskej
nádr�e.

Vylep�enie kvality vody sa zabezpeèuje aj za pomoci
úèelového rybného hospodárstva. Do vodárenskej ná-
dr�e sú vysádzané druhy rýb, ktoré svojou prítomnos�ou
zlep�ujú kvalitu surovej vody.

Lesy v II. stupni OP (PHO) boli rozhodnutím MLVH SR
prekategorizované do lesov osobitného urèenia. Tým je
na týchto plochách zabezpeèená po�adovaná vodo-
ochranná úloha týchto porastov.

Vá�nej�ie problémy sú pri zabezpeèovaní schválených
re�imov na po¾nohospodárskej pôde v sídlach a na ko-
munikáciách. Ve¾mi negatívny vplyv na ochranu kvality
vôd v povodí Idanského potoka má najmä �ivelná zim-
ná rekreácia v katastrálnom území obce Zlatá Idka.

Kvalita surovej vody je v�ak pomerne vyrovnaná.
Problémy bývajú pri intenzívnom hydrologickom o�ivení
v jarnom a jesennom období, kedy dochádza k inten-
zívnemu vertikálnemu premie�aniu vôd v nádr�i. Aj tie-
to stavy sa zatia¾ darí rie�i� technológiou úpravne pri
sústavnom sledovaní hydrobiologického o�ivenia v pre-
vádzkovom laboratóriu úpravne vody, a zabezpeèi� na
výstupe vyhovujúcu kvalitu.

V dòoch 17. � 23. 6. 1999 boli vykonané za úèasti
potápaèov práce preverenia stavu a funkènosti vo-
diacich lí�t, èesiel, dosadacích rámov a prahov hradi-
diel na vtokoch dnových výpustí, aj na jednotlivých
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horizontoch odberu vody. Vykonalo sa provizórne hra-
denie pravej dnovej výpuste a následne dòa 23. 6. 1999
bol opravený nefunkèný zasúvadlový vtokový uzáver
dnovej výpuste M1.

V spolupráci s potápaèmi boli vytiahnuté, upravené
a preèistené hrablice z jednotlivých horizontov odberu
vody a boli znovu zasunuté.

Poèas potápaèských prác sa preveroval aj technický
stav vodiacich lí�t, dosadzovacích rámov a prahov, ako
aj stav povrchu betónu po celej vý�ke drá�ok. Výsledok
preverovania potápaèmi je zdokumentovaný na video-
zázname a náèrte.

Na úrovni 408,75 m n.m. bola v ¾avej vodiacej drá�ke
zistená kaverna v betóne o rozmeroch cca 20 x 50 cm
a hlboká 8,0 cm. Bude potrebné v budúcnosti opä� vy-
kona� kontrolu potápaèmi, èi nedo�lo k jej zväè�eniu,
prípadne vykona� jej sanáciu. V súèasnosti táto kaverna
nenaru�uje statiku odbernej ve�e a nenaru�uje funk-
ènos� vodiacej drá�ky a vodiacich lí�t.

 Dòa 23. 6. 1999 bola vykonaná obhliadka vo vnútri
odvádzaèa a� k potrubiam dnových výpustí. Takmer na

- dokonèenie zo str. 3 -

rybníky Senné, ktoré sú od roku 1955 vyhlásené za
národnú prírodnú rezerváciu z dôvodu ochrany
vzácnych vodných biocenóz a migraènej lokality
vodného vtáctva. Dòa 2.7.1990 bola zapísaná ako
Ramsarská lokalita � medzinárodne významná mok-
raï.

Dôvody pre výstavbu vodárenskej nádr�e Bukovec
majú iné, mo�no krat�ie historické pozadie a vyplý-
vali hlavne z búrlivého rozvoja ko�ického regiónu
a samotného mesta Ko�ice v súvislosti s výstavbou
a uvedením do prevádzky Východoslovenských �ele-
ziarní. E�te predtým, v �es�desiatych rokoch, bola
pre priamu potrebu VS� vybudovaná vodná nádr�
Bukovec I,  ktorá dodáva priemyselnú vodu do
�eleziarenského kombinátu. Výstavbu vodárenskej
nádr�e Bukovec vyvolala akútna potreba rie�enia ne-
dostatku pitnej vody v ko�ickej aglomerácii. Územ-
ným plánom z roku 1964 predpokladaný rast mesta
Ko�ice sa ukázal ako podhodnotený z h¾adiska
potreby pitnej vody.

Výstavba vodárenskej infra�truktúry vrátane zdro-
jov vody zaostávala za výstavbou obytnej zóny a
priemyslu a pre nedostatoènú kapacitu zdrojov pitnej
vody bolo nevyhnutné regulova� dodávku vody. Tú-
to zlo�itú situáciu prechodne vyrie�ila a� výstavba
vodárenskej nádr�e a úpravne vody Bukovec, z ktorej
prvé odbery z provizórneho odberného objektu ob-
tokovým potrubím zaèali u� 1.4.1971. Oficiálne bola
celá sústava uvedená do prevádzky v roku 1975. Pre
úplnos� je potrebné uvies�, �e pôvodne sa uva�ovalo
s výstavbou iného ve¾kokapacitného vodárenského
zdroja � nádr�e Medzev, av�ak pre ni��iu investiènú
nároènos� bola uprednostnená nádr� Bukovec.

Bukovec významnou mierou pozitívne ovplyvnil
rozvoj Ko�íc a okolia a zvý�il kvalitu �ivota obyva-
te¾ov tohto regiónu. Dnes v dôsledku diverzifiko-
vania zdrojov pitnej vody pre Ko�ice jej význam u�
nie je dominantný, ale stále má významnú úlohu
v hospodárení s vodou a v samotnom vodárenskom
systéme Ko�íc.

Obidve jubilujúce vodné stavby majú mnoho hyd-
rotechnických a stavebnotechnických zaujímavostí
a originálnych rie�ení a sú výsledkom kvalitnej in-
�inierskej aktivity.

Vodné nádr�e vyzerajú ve¾mi pôsobivo najmä
z vtáèej perspektívy, kde sa preva�ne jasne ukazuje,
�e ako pôvodne umelý prvok sa postupne zaèlenili
do krajiny, zrástli s òou, zvy�ujú jej kvalitu a maleb-
nos� a verejnos� si u� èasto ani neuvedomuje, �e ide
o umelé vodné plochy. Profesionáli v�ak vedia, �e na
leteckých snímkach nie je vidie� detaily starnutia a
porúch kon�trukcií, ktoré prezrádzajú, �e vodné diela
potrebujú nevyhnutné zásahy z h¾adiska zachovania
ich bezpeènosti, ako aj vonkaj�ieho vzh¾adu.

Podrobnej�ie sa v�etkými týmito aspektmi, tech-
nickými informáciami, ako aj prevádzkovými skú-
senos�ami bude zaobera� konferencia � 40 rokov
prevádzky vodnej nádr�e Zemplínska �írava a 30
rokov prevádzky vodárenskej nádr�e Bukovec�, na
ktorú Vás srdeène pozývajú usporiadatelia z Od�tep-
ného závodu Ko�ice. Verím, �e prijmete pozvanie
na túto �dvojkonferenciu�, na ktorej budeme ma�
aj mo�nos� vyslovi� uznanie a poïakovanie v�etkým,
ktorí sa o vznik a prevádzku jubilujúcich vodných
nádr�í zaslú�ili.

 Ing. Vladimír Kundrát
 Slovenský vodohospodársky podnik, �.p.

 Od�tepný závod Ko�ice

v�etkých dilataèných �kárach pred hlinitým tesnením
boli zaznamenané priesaky. Rozsah priesakov bol zdoku-
mentovaný videokamerou, èo poslú�i v budúcnosti na
porovnanie pri ich ïal�ej kontrole.

 Vodné dielo Bukovec poèas svojej tridsa�roènej pre-
vádzky potvrdilo svoje opodstatnenie, hlavne ako do-
plnkový vodný zdroj, vyrovnávajúci kolísavé výdatnosti
zdrojov Ko�ického skupinového vodovodu. Jeho druhá
funkcia � zní�enie povodòových projektov � sa s vý-
nimkou obdobia napú��ania nemala mo�nos� prejavi�,
tak�e èinnos� vodného diela Bukovec v celom jej kom-
plexe za obdobie prevádzky mo�no hodnoti� pozitívne.
Táto skutoènos� je odrazom toho, �e dielo bolo dobre
projekène pripravené, dobre vybudované a aj dobre
prevádzkované. Patrí zato vïaka v�etkým, ktorí sa na
príprave, projekcii a výstavbe vodárenskej nádr�e Bu-
kovec väè�ou, èi men�ou mierou podie¾ali. Osobitná
vïaka patrí i prevádzkovate¾om vodného diela, ktorí
svojou zodpovednou prácou a starostlivos�ou oò taktie�
prispeli k tomu, �e dnes mô�eme oslavova� jeho trid-
sa�roènú prevádzku.

Z vodohospodárskej histórie
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Zabezpeèenie dostatku pitnej a ú�itkovej vody je
jedným z limitujúcich faktorov existencie a rozvoja
¾udskej spoloènosti. Jedným zo spôsobov, ako túto
po�iadavku zabezpeèi�, je budovanie ve¾kokapa-
citných povrchových zdrojov � vodárenských nádr�í
v oblastiach, kde je kvalitnej vody dostatok. Na
druhej strane je mimoriadne dôle�ité správne roz-
hodnú� o miere, spôsobe a efektívnosti ich vyu�itia.

Slovenský vodohospodársky podnik, �.p., OZ
Banská Bystrica, si v septembri tohto roku pripo-
menul 40. výroèie prevádzky vodárenskej nádr�e
Hriòová.

Úvod

Hospodársky rozmach Slovenska po druhej svetovej
vojne vyvolal nutnos� výstavby vodárenskej nádr�e
Hriòová, ktorá mala pokry� potrebu pitnej vody pre sku-
pinový vodovod Hriòová � Luèenec � Fi¾akovo a nie-
ktoré pridru�ené oblasti. Vodárenská nádr� patrí do
skupiny Stredoslovenskej vodárenskej sústavy vybudo-
vanej na toku Slatina v rkm 47,85. Nádr� sa rozprestiera
na ploche 0,55 km2 a svojím celkovým objemom 7,378 m3

plní nasledovné funkcie :
a / zabezpeèuje dodávku pitnej vody cez skupinový

vodovod HLF, zèasti  prepojeným na Pohronský
skupinový vodovod a prepojením vetvou Turèek �
Kremnica � �iar nad Hronom s Qmax = 325 l/s

b / zabezpeèuje minimálny zostatkový prietok pod ná-
dr�ou Q355 = 121 l/s

c / s cie¾om zvy�ovania kvality vody cez biologický sys-
tém nádr�e zabezpeèuje chov rýb úèelovým rybár-
stvom

d / hydroenergetický potenciál vody vodárenskej nádr�e
je vyu�ívaný prostredníctvom malých vodných elek-
trární

Hlavnými objektami sú : kamenito � zemná hrádza,
zdru�ený funkèný objekt a bezpeènostný priepad hra-
dený 12 m �irokým klapkovým uzáverom. Vý�ka hrádze
od základovej �káry po korunu hrádze je 51,0 m. Maxi-
málna håbka vody je 39,1 m, z toho vý�ka zásobného
priestoru je 25,6 m.

Då�ka hrádze v korune je 242,8 m, �írka koruny 5,5 m.
Na návodnej strane je hrádza opatrená 60 cm vysokým
betónovým vlnolamom so zábradlím, na vzdu�nej strane
je zvodidlové zábradlie. Prístup na hrádzu je z obidvoch
strán. Zatopená plocha pri maximálnej prevádzkovej
hladine je 56 ha. Územie je dotknuté priemyselnou vý-
robou. Nízky stupeò osídlenia povodia, kde sa nachádza

len �es� osád, dával predpoklady dodr�a� po�adované
hygienické zabezpeèenie ochranných pásiem.

Vodná stavba je v zmysle Vyhl. è. 524/2002 Z.z. zarade-
ná do I. kategórie vodných stavieb.

Výstavba vodnej nádr�e

Výstavba priehrady bola zahájená v máji 1960. Gene-
rálnym projektantom I. a II. etapy bol Hydroprojekt
Bratislava, ostatných etáp Hydroprojekt Brno. Dodá-
vate¾om stavebných èastí bol Doprastav Bratislava.

Morfologické pomery údolia spolu s výsledkami geo-
logického prieskumu boli rozhodujúce pre zvolenie al-
ternatívy kamennej hrádze s hlinitým tesnením.

Realizácia vodnej stavby bola poèas výstavby ve¾mi
nepriaznivo ovplyvòovaná postupnými zmenami prieè-
neho profilu hrádze, ktoré vyplývali predov�etkým z ne-
dostatku kamenného materiálu v urèenom nálezisku.
Skúmali sa �tyri typy priehradného telesa (èlenená klen-
bièková, klenbová, gravitaèná a zemno�kamenitá prie-
hrada). O výbere definitívnej alternatívy sa rozhodlo
krátko po katastrofe priehrady Malpasset.

Za týchto podmienok generálny projektant vypraco-
val nový zadávací projekt, ktorý uva�oval so zabudo-
vaním v�etkého vy�a�eného materiálu do hrádze a vy-
rie�il prieèny profil hrádze s oh¾adom na nepriaznivej�ie
pôdno � mechanické hodnoty sypaniny, so zamedzením
unikania vody do nosnej èasti hrádze. Spoloèným me-
novate¾om priebe�ných zmien bola skutoènos�, �e
prieskumu náleziska nebola venovaná v rámci kom-
plexného geologického prieskumu dostatoèná pozor-
nos�.

Napriek tomu, �e pôvodné výsledky boli pomerne
podrobne spracované, nezodpovedali skutoènosti otvo-
rených nálezísk - a to nielen pre sypaninu, ale i pre hlini-
té tesnenie. Vykonávanie doplòujúceho geologického
prieskumu a pôdno � mechanického výskumu  v priebehu
výstavby situáciu na stavbe skomplikovalo.

Poèas výstavby boli najväè�ie �a�kosti spôsobené
tým, �e stavba musela zaisti� v�etky frakcie do betónu
dovozom z 300 � 350 km vzdialenosti. Nedostatok �tr-
kopiesku bol hlavnou príèinou ome�kávania sa beto-
ná�e, èo malo za následok, �e nosná èas� hrádze bola
nasypaná vy��ie o cca 25 m ne� ílovité tesnenie. Pri
sypaní hrádze sa podcenil význam niektorých dôle�itých
detailov kon�trukcie zemného tesnenia, najmä ve¾mi
chúlostivé práce spojené s ukladaním filtraèných vrstiev
a drená�í. Pod¾a dokumentácie postupu prác sa hrádza
sypala ve¾mi nerovnomerne � najmä v rokoch 1963 �
1965. V poslednom roku sypania (1965) sa zasypala

40 rokov prevádzky vodárenskej
nádr�e HRIÒOVÁ

Ing. Marta Bakaljarová
SVP,�.p., OZ Banská Bystrica
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prejazdná �brána� pri ¾avom brehu boèného priepadu,
èím sa nevytvorili predpoklady pre vznik klenbového
úèinku sypaniny. Nasvedèovali tomu ve¾ké poklesy ko-
runy a ve¾ké priesaky na styku medzi betónovým ob-
jektom a násypom pri prvom plnení nádr�e v novembri
1965.

Prvé plnenie a struèný priebeh anomálií poèas
prevádzky vodnej stavby

Vodná stavba bola daná do prevádzky v septembri 1965.
Vtedaj�í správca, Okresná vodohospodárska správa Zvo-
len, zaèal s jej plnením príli� rýchlo. Rýchlos� plnenia
dosahovala 1 � 2 m za deò. So zvy�ovaním hladiny sa
zvy�oval priesak a dòa 18. 2. 1966 bol pri hladine na kó-
te 560,00 m n.m. nameraný 3,8 l/s. Poruchy sa prejavo-
vali hlavne v ¾avej èasti hrádze pri sklze. Poèas pre-
vádzky vodárenskej nádr�e do�lo 3 x k havarijnému zvý-
�eniu priesakov, a to pri prvom napú��aní v apríli 1966,
v máji 1968 a v júni 1971.

Prvá havária sa zaèala prejavova� dòa 1. 4. 1966, keï
priesak vystúpil na hodnotu 5,5 l/s a voda sa zakalila.
Kritický deò bol 4. apríl 1966, keï sa o 2.00 h objavil
priesak na vzdu�nom svahu hrádze medzi schodi��om
a sklzom a o 4.00 h do�lo na lavièke na kóte 548,00 m n.m.
k lokálnemu zosuvu na ploche cca 150 m2. O 8.00 h sa
priesak nedal mera� a bol odhadovaný na cca 100 l/s.
V dobe poruchy bola hladina prudko zni�ovaná a udr-
�iavaná na kóte 550,00 m n.m., prièom boli urobené ma-
lé opravy. Nepriaznivý vplyv mali prieskumné vrty
v ¾avom svahu, keï do�lo  v vyteèeniu hliny z jadra spolu
s filtrom cca 6m3. Hoci príèiny neboli objasnené, zaèa-
lo sa so zvy�ovaním hladiny, presne po roku havárie, t.j.
4. 4. 1967 a koncom júna 1967 bola dosiahnutá max.
prevádzková hladina na kóte 565,60 m n.m. (JADRAN).
So zvy�ovaním hladiny sa postupne zvy�oval aj priesak
pod sklzom a� na 4 l/s. V priebehu zimy 1967/68 sa hla-
dina zní�ila na kótu 558,00 m n.m., a tým klesol aj priesak
na hodnotu 1,3 � 1,0 l/s. K ve¾kému zvý�eniu priesaku

na 3,0 l/s do�lo pri opätovnom zvý�ení hladiny na kótu
562,50 m n.m.

Druhá havária sa zaèala 15. 5. 1968, keï sa priesak
zväè�il na 10,0 l/s a priesaková voda sa silne zakalila.
Kritický stav bol 16.5.1968 o 22.00 h, kedy dosiahol
hodnotu a� 90,0 l/s. Kanál, ktorý vznikol erozívnou
èinnos�ou nad dilataènou �károu medzi opornou ste-
nou klapky priepadu a injekènou �tôlòou, mal �írku 6 �
8 mm. Cestu vody k tejto dilataènej �káre umo�nili jed-
nak �ahové trhliny v jadre, jednak rozpukaná hornina,
na ktorej bolo ulo�ené jadro. Táto cesta bola sanovaná
ílovocementovou zmesou. Opätovne sa vykonal rad
prác, ktoré mali zlep�i� stav hrádze. Okrem iného to bo-
la pripojovacia injektá� a 36 od¾ahèovacích vrtov.

Tretia havária sa zaèala 10. 6. 1971 veèer po výdatných
zrá�kach a po prekroèení max.prevádzkovej hladiny
sa objavil priesak pod sklzom, ktorý behom nieko¾kých
hodín vzrástol na 17 l/s a dòa 11. 6. 1971 kulminoval
pri hodnote 110 � 120 l/s. Havárii opä� predchádzal
pokles tlaku na vztlakomernom vrte 3A. Následne sa ro-
bil rad prieskumných prác a opráv, medzi ktoré patrilo
aj zapieskovanie návodného svahu hrádze. Od uvedenej
doby a� do roku 1992 správca zabezpeèoval prevádzku
pri zní�enej hladine s jej postupným zvy�ovaním od kóty
552,00 m n.m.

V priebehu èasu nedochádzalo ku konsolidácii, ale
k rapídnemu zhor�ovaniu stavu, hlavne pokia¾ ide o sta-
bilitu hrádze. Neistota z technického stavu stavby viedli
správcu vodnej stavby k potrebe rie�enia generálnej sa-
nácie hrádze.

Sanácia priehrady

V období 1988 a� 1992 vykonala firma Vodní stavby
Praha opravu hrádze za prevádzky pod¾a návrhu Ing.
Verfla, DrSc. Projekt sanácie vypracoval Hydroconsult
Bratislava. Vynútená sanácia bola technicky nároèná.
Navrhované technické rie�enie znamenalo vybudova�
konsolidaènú injektá� tesniaceho jadra na styku s in-
jekènou chodbou a dotesnenie injekènej clony v podlo�í
hrádze. Ïa¾�ia etapa opravy spoèívala vo vybudovaní
podzemnej tesniacej � ílocementovej steny z koruny
hrádze. V rámci rekon�trukèných prác boli doplnené
i zariadenia na meranie a pozorovanie.

Z vodohospodárskej histórie
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Prvé plnenie po oprave a overovacia prevádzka

S prvým plnením nádr�e po oprave sa zaèalo dòa
15. 3. 1992 z kóty 559,80 m n.m. (Bpv). Vzh¾adom na
nepriaznivé hydrologické pomery v roku 1992, keï roè-
ný úhrn zrá�ok bol len 507 mm a v roku 1993 dokonca
len 436 mm sa doba prvého plnenia znaène predå�ila.
Prvé plnenie bolo ukonèené a� dòa 4. 2. 1994, keï hla-
dina vody v nádr�i dosiahla kótu 565,20 m n.m. a trvalo
23 mesiacov. Overovacia prevádzka sa zaèala od dosiah-
nutia a zhodnotenia maximálneho za�a�ovacieho stavu
vodnej stavby, t.j. od februára 1994 a trvala do 31. 12.
1997.

Vodárenská nádr� je dòom 1. 1. 1998 v trvalej prevádzke.

Záver

Vodárenská nádr� Hriòová za 40 rokov svojej existen-
cie potvrdila v plnom rozsahu svoje opodstatnenie. Od
premysleného návrhu a projektu, cez výstavbu a� po sú-
èasné vyu�ívanie a prevádzku, potvrdzuje vodárenská
nádr� Hriòová svoje nezastupite¾né miesto v celej Stre-
doslovenskej vodárenskej sústave.

Nádr� zabezpeèuje v�etky stanovené úèely a funkcie
a aj napriek mnohým men�ím problémom a poruchám,
ktoré sa poèas doteraj�ej prevádzky vyskytli, mo�no jej
celkové pôsobenie v oblasti vodného hospodárstva hod-
noti� mimoriadne pozitívne.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
a Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
sa podie¾ali na rie�ení medzinárodného projektu
5. RP EK s názvom �Projekt rieky Tisa - Integrované
modelovanie povodia za úèelom podpory rozho-
dovania v oblasti mana�mentu vody a �ivotného
prostredia�, s dobou rie�enia 2002�2004 (Jolánkai,
2005). Na projekte, ktorý bol koordinovaný VITUKI
Maïarsko, spolupracovalo 11 organizácií z 8 kra-
jín.
Projekt bol èlenený na nieko¾ko pracovných balíèkov,

z ktorých jeden bol zameraný na problematiku Aquatickej
vegetácie a ekohydrologických �túdií mokradí. V rámci
tohto pracovného balíèka VÚVH realizoval ekologický
monitoring kvality vody a sedimentov vo vegetaèných
sezónach rokov 2002 a 2003 v 4 vybraných mokradiach
(màtvych ramenách) Latorice (Tóthová a kol. 2004). Boli
sledované základné fyzikálno-chemické prvky kvality
podporujúce biologický �ivot � kyslíkový re�im a nut-
rienty a z biologických ukazovate¾ov � predov�etkým
makrofytná vegetácia. Monitorovanie hydrologického re-
�imu mokradí zabezpeèoval SHMÚ Bratislava. Získané
a spracované kvalitatívne a kvantitatívne údaje boli
vstupom do jednoduchého ekohydrologického modelu
OxbowSim, ktorým bolo mo�né simulova� potenciálne
scenáre zmien navrhovaných za úèelom revitalizácie
mokradí. Model bol vyvinutý partnerom projektu - CEH
(Centre for ecology and hydrology) Wallingford Anglic-
ko, ako jednorozmerný model v jazyku visual basic pre
prostredie Windows. Analyzovaním v�etkých výsledkov
bolo mo�né navrhnú� ekohydrologické stratégie revita-
lizácie mokradí.

V tomto príspevku uvádzame výstupy týkajúce sa jed-
nej  z monitorovaných mokradí v slovenskej èasti povo-

dia Tisy s pracovným názvom �Anakonda� a  ekohyd-
rologické stratégie na revitalizáciu mokradí, ktoré sú
výsledkom výskumu mokradí realizovaných v rámci
celého projektu, najmä v Maïarku. Anakonda je ¾avo-
stranné rameno lokalizované na rieènom km 10,15 �
13,25 rieky Latorica. Då�ka ramena je 6,5 km. Predmetné
územie je súèas�ou CHKO Latorica, ktorá má rozlohu
23198,4 ha (v roku 2004 bola roz�írená Vyhlá�kou M�P
SR è. 122/2004 Z.z.) a zasahuje do okresov Michalovce
a Trebi�ov. V roku 1993 boli mokrade Latorice zapísané
do zoznamu Ramsarských lokalít. V zmysle Ramsarskej
dohody ide o typ mokradí �M� (stále rieky/toky/potoky;
vrátane vodopoádov), �O� (stále sladkovodné jazerá)
a tie� �P� (sezónne sladkovodné jazerá).

Hydrodynamika � spojitos� s hlavným tokom
Rameno Anakonda je spojené s hlavným tokom La-

torica len pri urèitých hladinách vody v rieke, nako¾ko
jej dno je pod úrovòou dna mokrade. Pribli�ne pri vý�ke
hladiny 600 mm na vodomernej stanici Latorica - Ve¾ké
Kapu�any sa zaène rameno postupne naplòova� vodou
a pri povodòových prietokoch sa voda prelieva i cez
brehy � celé inundaèné územie je zaplavené. Pri ústupe
povodòovej vlny sa rameno postupne vyprázdòuje a�
do tej miery, kým nenastane úplné odpojenie od hlavného
toku a voda v ramene zostáva takmer bez prúdenia. Po-
vodòové prietoky sa vyskytujú zaèiatkom jari a taktie�
v letnom období.

Vyhodnotenie výsledkov monitoringu
Výskyt a jednotlivé druhy mykrofytnej vegetácie zá-

visia najmä od hydrodynamiky - ve¾kosti prúdenia vody.
Výskum makrofytytnej vegetácie sa vykonával v zmys-
le Smernice stanovenia vodných makrofytov v tokoch
(MIDCC), ktorá je v súlade s neskor�ie vydanou EN
14184:2004. Princípom metódy je semikvantitatívne

Ekohydrologická �túdia ramien
LATORICE

Ing. Emília Kuníková, RNDr. Lívia Tóthová, PhD., Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Z vodohospodárskej histórie; Voda v krajine
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hodnotenie makrofytnej vegetácie v kontinuálnych a su-
sediacich, presne lokalizovaných úsekoch, prièom sa
zoh¾adòujú relevantné ekologické faktory. U v�etkých
rastlinných druhov sa v analyzovaných jednotkách sta-
novuje i relatívna masa rastlín. Získané výsledky boli
�tatisticky spracovávané. Výstupom sú zoznamy rastlin-
ných druhov a numerické deriváty masy rastlín. Výsledky
sa uvádzajú tie� v grafickej podobe.

Fyzikálne charakteristiky habitatu
Brehy mokrade Anakonda boli tvorené preva�ne jem-

ným anorganickým substrátom. Dno malo podobný cha-
rakter, so znaènou hrúbkou dnového sedimentu. Vege-
taèné sezóny v rokoch vykonávaného priekumu (2002-
2003) boli ve¾mi teplé a suché. Voda v mokradi bola bez
prúdenia, so zní�enou prieh¾adnos�ou (od 40 do 60 cm �
pod¾a Secchi). Vyu�ívanie okolitej krajiny je charakteri-
zované pasienkami s ojedinelými listnatými stromami
a kríkmi.

Druhové zlo�enie
Druhová diverzita makrofytnej vegetácie bola pomerne

bohatá. Celkove bolo identifikovaných 20 druhov mak-
rofytných rastlín,  z tohto poètu bolo 14 hydrofytov a
6 amfyfitov (tabu¾ka 1). Medzi týmito druhmi sa pod¾a
vyhlá�ky M�P SR è. 24/2003 Z.z. vyskytuje 5 chránených
druhov: Butomus umbellatus, Najas marina, Najas mi-
nor, Butomus umbellatus a Trapa natans. V ramene sa
rozvíjali mnohé druhy charakteristické pre poèiatoènú
fázu zarastania vody (napr. Nuphar lutea) a jednoroèné
rastliny (napr. Trapa natans). Z h¾adiska �Katalógu bio-
topov� (Stanová a Valachoviè, 2002) rameno patrí do
skupiny Vo2: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté
vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených ciev-
natých rastlín typu Magnopotamnion alebo Hydro-
charition.

Ilustraèné obrázky 2 a 3 k textu príspevku sú uvedené
na 3. strane obálky.

Niektoré z rastlín mali kontinuálny výskyt v celom poz-
då�nom profile ramena, iné sa vyskytovali ojedinelo. Tak-
mer kontinuálny výskyt bol zaznamenaný pre vodné rast-
liny: Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea. Naopak,
ojedinele boli zistené druhy Zannichellia palustris,
Butomus umbellatus, atï. Niektoré sa vyskytovali len
v jednej sledovanej sezóne (2003), ako napr. Hydrocharis

morsus-ranae, Lemna minor a Myriophyllum spicatum.
Èo sa týka relatívnej masy rastlín (RPM), bola v pria-

mej závislosti od výskytu rastlín. Najvy��ie hodnoty RPM
(s hodnotami nad 20 %) boli zistené pre Ceratophyllum
demersum, Trapa natans a Najas marina (tabu¾ka 1).

Okrem prieskumu makrofýt v pozdå�nom profile ramena
bol realizovaný i prieskum v 2 prieènych profiloch (tran-
sektoch) � v miestach osadených vodomerných staníc.
Håbka a zárast rastlinami medzi skúmanými lokalitami
bol znaène rozdielny (obrázok 1).

Odhad referenèného indexu (RI)
 Referenèný index, ako jeden z parametrov pre klasifiká-

ciu ekologického stavu, bol vypoèítaný len pre submerzné

Tabu¾ka 1  Zoznam druhov s priradenou relatívnou masou rastlín (RPM)

P.è . Hydrofyty  
  RPM

Amfifyty  a  he lofyty
   RPM

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 3

 1 Algae f i lamentose  1,02  1,16 Alisma plantago aquatica  1,66
 2 Ceratophyl lum demersum 35 ,19 22 ,01 Butomus umbelatus
 3 Hydrocharis morsus-ranae  6,5 Carex gracilis  2,19
 4 Lemna minor Iris pseudacorus
 5 Myriophyllum spicatum Sagitaria sagit i folia  3,16
 6 Najas marina 2 1 , 9 14 ,89 Stratoides aloides
 7 Najas minor  4,02
 8 Nuphar lutea  7,77 13 ,59
 9 Potamogeton crispus
1 0 Potamogeton nodosus
11 Salvinia natans  3,04
1 2 Spirodella polyrhiza  1,24
1 3 Trapa natans 26 ,41 2 0 , 2
1 4 Zanichelia palustris

ostatné druhy  (9) 2,46 (8)  2 ,6

 Transect  - Oxbow Anakonda 3/4 (16.7.2003)
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Transect  - Oxbow Anak onda 12/13 (16.7. 2003)
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Obrázok 1
Håbka vody a pokrytie makrofytnou vegetáciou v prieènych

profiloch 3/4, 12/13 ramena Anakonda (x-osa � �írka transektu
v m, y-osa � håbka vody v transekte v cm)

Voda v krajine
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druhy (pod¾a O�ahe¾ová, 2004, Schaumburg et al, 2004).
Hodnota RI = 0,78, èo zodpovedá dobrému ekologickému
stavu (pod¾a predbe�nej klasifikaènej schémy).

Vybrané fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody
Hodnotenie kvality vody v ramenách vzh¾adom na

zameranie �túdie bolo zú�ené na ukazovatele kyslí-
kového re�imu, obsah �ivín a chlorofyl-a. Nako¾ko kvalita
vody v ramene je èiastoène závislá i od kvality vody La-
torice, uvádzame výsledky jej hodnotenia v odbernom
mieste Leles monitorovaného v rámci �tátneho moni-
toringu kvality povrchových vôd.

V skupine ukazovate¾ov kyslíkového re�imu zodpo-
vedala kvalita vody Latorice v období 2002-2003 v zmys-
le STN 75 7221 II. triede kvality. V skupine ukazova-
te¾ov �nutrienty� bola kvalita vody Latorice taktie� v II.
triede a urèovali ju ukazovatele: N-NO

3
, N

celk.
, a P-PO

4
.

Koncentrácie N-NH
4
 a P

celk.
 zodpovedali kritériám I. trie-

dy. Koncentrácia chlorofylu-a s hodnotou 4,8 mg/l zod-
povedala I. triede kvality. Z h¾adiska ukazovate¾ov kys-
líkového re�imu i nutrientov kvalita vody neprekraèovala
kritériá v�eobecných kvalitatívnych po�iadaviek pre po-
vrchové vody ustanovené Nar. vlády SR è. 491/2002 Z.z.

Kvalita vody v ramene bola monitorovaná vo viacerých
miestach ramena poèas expedièných meraní v júli a au-
guste 2002 a v júli 2003. Okrem týchto meraní sa usku-
toènili analýzy vzoriek vôd odoberané z lokalít vodo-
èetných lát v dòoch monitorovania vodného stavu na
mokradi. Celkove bolo k dispozícii 18 meraní � základné
�tatistické charakteristiky sú uvedené v tabu¾ke 2.

Tabu¾ka 2 Kvalita vody v mokradi Anakonda 2002-2003

Ukazovate¾   Jedn.  n  Priem.     Max.    Min.    C90

CHSK
Mn

mg/l 1 8  7,336 1 2 , 0 0 0  2,900  10 ,860
CHSK

Cr
mg/l 1 8 1 9 , 8 4 4 3 0 , 9 0 0  7,200  28 ,220

BSK
5

mg/l 1 8  4,478 1 0 , 0 0 0  1,700   8,900
N-NH

4
mg/l 1 8  0,357  0,575  0,155   0,501

N-NO
2

mg/l 1 8  0,007  0,018  0,003   0,014
N-NO

3
mg/l 1 8  0,548  2,452  0,023   1,075

N
celk

mg/l 1 0  1,182  1,760  0,930   1,526
P-PO

4
mg/l 1 8  0,042  0,137  0,013   0,069

P
celk .

mg/l 1 8  0,096  0,300  0,040   0,216
Chlorofyl-a µg/l  8 6 4 , 4 158 ,9  22,9   129,4

Kvalita vody v ramene Anakonda. Hodnoty uka-
zovate¾ov kyslíkového re�imu boli priaznivé. Hodnoty
ukazovate¾ov CHSK

Mn
, CHSK

Cr 
a BSK

5
 boli v ramene vy�-

�ie ne� v Latorici v mieste odberu Leles (referenèné
miesto). Táto skutoènos� súvisí so stagnáciou vody a
interakciami s akumulovanými sedimentmi, ako aj s up-
latòovaním nároku na kyslík rozkladajúcou sa bioma-
sou, ktorá sa vyprodukovala poèas vegetaèného obdo-
bia. Bol pozorovaný rozvoj rias a siníc, ktoré produkujú
ve¾ké mno�stvo biomasy � organickej hmoty, ktorá má
následne nárok na kyslík pri jej rozklade.

V skupine ukazovate¾ov nutrienty bolo mo�né pozo-
rova� nieko¾konásobne ni��ie hodnoty dusiènanov v
ramene ne� mala voda v Latorici v referenènom mieste.
Èasovo bolo mo�no pozorova� pokles hodnôt smerom
k letnému obdobiu, keï mo�no predpoklada�, �e prítom-
ná biomasa spotrebúva dusík na stavbu svojej hmoty.
Naopak, vy��ie hodnoty boli zistené u amónnych iónov
� NH

4
+. V èase zvý�ených nárokov na kyslík dochádza

k vyu�ívaniu kyslíka z dusiènanov, dôsledkom èoho je
mo�né pozorova� i nárast obsahu amónnych iónov vo
vode. Dusitany sa vo vode ramien Latorice vyskytovali
v pomerne nízkych hodnotách, aj keï na zaèiatku sezó-
ny (apríl) bolo mo�né pozorova� zvý�ené hodnoty. Po-
rovnanie obsahu celkového fosforu v ramene s vý-
skytom v Latorici ukázalo pribli�ne zhodné hodnoty.
U fosforu sa neprejavil tak výrazný pokles hodnôt sme-
rom k letnému obdobiu ako u dusiènanov.

Hodnoty chlorofylu-a boli v porovnaní s Latoricou
v Anakonde významne vy��ie (s maximálnymi hodnotami
v letnom období, èo súvisí so stagnáciou vody v ramene
a priaznivými podmienkami pre rozvoj fytoplanktónu).

Kvalita sedimentov
Sedimenty akumulované v ramene mô�u slú�i� ako zdroj

nutrientov pre prítomnú biomasu a akvatickú vegetá-
ciu. Mô�u ma� nepriaznivý vplyv na kyslíkový re�im
mokrade, predov�etkým poèas letného obdobia, keï sú
zvý�ené nároky na kyslík spôsobené rozkladnými pro-
cesmi v sedimentoch.

Celkový dusík sa v sedimentoch Anakondy vyskytoval
v rozsahu od 1,86 do 2,7 g/kg su�iny. Zistené hodnoty N

celk.

kore�pondovali s hodnotami, ktoré sme zistili v iných
nádr�iach na Slovensku. Celkový fosfor sa vyskytoval
v rozsahu od 1,25 do 1,55 g/kg su�iny. Tieto hodnoty bo-
li vy��ie ne� obvykle zistené v nádr�iach na Slovensku a
mô�u by� zdrojom fosforu pre prítomnú biomasu.

Z h¾adiska základného zlo�enia prevládala v sedi-
mentoch anorganická zlo�ka, v priemere okolo 85 %.
Organický podiel nepresiahol hodnotu 6 %.

Hydroekologické modelovanie � eutrofizaèný model
Model OxbowSim bol vyvinutý pre 3 mokrade: Csatloi

a Goitoi v Maïarsku a Anakonda v SR, ale umo�òuje
jeho aplikáciu i na iných mokradiach pri zadaní potreb-
ných vstupných údajov: hydrologických, meteorolo-
gických, fyzikálnych (rozmery mokrade) a základných
kvalitatívnych. Umo�òuje prognózova� denné objemy
vody v mokradi, úroveò hladiny, rozsah zatopenej plochy,
straty priesakom, objem vody pritekajúcej z hlavnej rieky,
retenènú dobu, P

celk.
, N

celk.
, celkové nerozpustené látky,

chlorofyl-a, prienik svetla a eufotickú håbku. Boli simu-
lované 4 scenáre zmien:
Scenár 1 - zvý�ená interakcia medzi mokraïou (rame-

nom) a hlavným korytom rieky zní�ením úrov-
ne terénu medzi mokraïou a riekou o 50 cm;

Scenár 2 - vybagrovanie mokrade o 50 cm;
Scenár 3 - odstránenie submerzných a emerzných mak-

rofýt;
Scenár 4 - ponechanie mokrade ïal�iemu zaná�aniu.

Výsledky scenárov
Frekvencia zaplavovania mokrade � výsledky jednot-

livých scenárov neindikovali zmenu vo frekvenciách zá-
plav oproti súèasnému stavu.
Håbka vody v ramene
Scenár 1 - dôsledkom scenára by bolo výrazné zní�enie

håbky vody v ramene � hrozba vysychania;
Scenár 2 - prehåbenie ramena;
Scenár 3 - nezmenená (nezmení sa rozsah a frekvencia

zaplavovania ramena);
Scenár 4 - pokles håbky vody � nie tak výrazné ako u

scenára 1.

Voda v krajine
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a vy�aduje tie� starostlivý a cielený monitoring hlav-
ného toku a je mo�né (s oh¾adom na hydrologické
podmienky) len v �peciálnych prípadoch za vhodných
prietokových pomerov.

5. Pre u� vysu�ené mokrade a depresie v inundáciách
mimohrádzneho priestoru sa odporúèa ich revita-
lizácia do pôvodného vyu�ívania územia, odvádzaním
povodòových vôd do priestorov vytvorených popre-
pájaním depresií. Tento koncept by mohol by� súèas-
�ou protipovodòového programu, ktorý by zároveò
priniesol ú�itky (najmä rybárstvo, po¾nohospodár-
stvo - tradièné spásanie hospodárskymi zvieratami,
revitalizácia habitatov pre unikátne ohrozené druhy,
ekoturizmus a rekreácia). Tento koncept bol apliko-
vaný v Maïarsku v novom Vásárhelyi pláne na ochra-
nu pred povodòami.

Záver
Slovenská republika, ako aj krajiny podie¾ajúce sa na

rie�ení projektu, podpísali konvenciu OSN o biologickej
diverzite. Tento dokument vy�aduje, aby krajiny nielen
chránili, ale aj zlep�ili biologickú diverzitu v�ade tam,
kde to je mo�né a zabránili ïal�iemu zhor�ovaniu tých
území, ktoré e�te stále majú vysokú kvalitu vo vz�ahu
k biologickým prvkom. Aspekty biodiverzity v rámci
projektu Tisa boli nielen vecou zachovania alebo ochra-
ny v zmysle legislatívy, ale je to i primárna otázka ka�dého
moderného konceptu rozvoja krajiny. Je potrebné pouká-
za� na skutoènos�, �e ekologická èas� ekohydrologic-
kého mana�mentu sa opiera o �truktúru vegetácie, ktorá
reciproèným spôsobom ovplyvòuje hydrológiu a hyd-
rauliku habitatu vodných útvarov. Akvatické ekotóny
formované makrofytnými rastlinami sú nepostrádate¾né
pre mno�stvo vodných organizmov. Ochrana a zvý�enie
abundacie hodnotných � obvykle submerzných rastlin-
ných druhov je jednou z najlep�ích ciest k dobrému
zdraviu ekosystému.
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Vyhlá�ka M�P SR è. 122/2004 Z.z. o Chránenej krajinnej oblas-
ti Latorica.

Kvalita vody
Scenár 1 - predpoklad významnej redukcie fosforu a

nárastu dusíka. Obsah chlorofylu-a oproti
súèasnému stavu výrazne stúpa � mierne
menej ne� u scenára 3;

Scenár 2 - predpoklad nárastu obsahu celkového fos-
foru a mierny pokles koncentrácií celkové-
ho dusíka. Obsah chlorofylu-a oproti súèas-
nému stavu mierne stúpne;

Scenár 3 - obsah fosforu a dusíka sa oproti súèasnosti
nezmenia, obsah chlorofylu-a oproti súèas-
nému stavu výrazne stúpne;

Scenár 4 - predpoklad poklesu obsahu fosforu (mier-
nej�í ne� u scenára 1) a mierny nárast du-
síka, obsah chlorofylu-a oproti súèasnému
stavu sa výrazne nezmení.

Po analyzovaní výsledkov modelovania a výsledkov
z ekologického prieskumu slú�ili pre návrh ekohyd-
rologických stratégií revitalizácie mokradí.

Odporúèané stratégie revitalizácie
Odporúèania vychádzajú nielen z výsledkov výskumu

ramena Anakonda, ale taktie� z výsledkov dosiahnutých
z prieskumu mokradí v Maïarsku a Rumunsku a analy-
zovania modelovaných scenárov. Riziko zazemòovania
spôsobujú výrazné antropogénne vplyvy prostredníc-
tvom hlavného toku alebo z lokálnych zdrojov. Je prav-
depodobné, �e mno�stvo mokradí skonèí ako mokraï
s jediným makrofytným druhom (Trapa natans alebo
Lemna minor, atï.) � monokultúrna �zelená pú���, alebo
v prípade, �e makrofyty prehrajú svoj konkurenèný boj
s fytoplanktónom - ako �riasová pú���. V takomto prí-
pade koneèný stav vyústi do extrémne nízkej biologickej
diverzity a nízkej ekologickej hodnoty a zlého zdravot-
ného stavu ekosystému.

Hlavné poznatky v oblasti stratégií pre ekohydrologic-
ký mana�ment mokradí (màtvych ramien) v inundáciách
rieky Tisy a jej prítokov, ktoré boli formulované partnermi
projektu UWIEN.IECB a VITUKI sú nasledovné:
1. Úplné napojenie na hlavný tok sa neuva�uje ako

potenciálny revitalizaèný scenár. Toto rie�enie nepri-
chádza do úvahy, nako¾ko by vyústilo do úplnej stra-
ty biodiverzity týchto mokradí, ich premena na rieèny
ekosystém � podobný hlavnému toku.

2. Stratégia �doplòovanie vody� z hlavného toku mô�e
ma� výhody (zabrzdenie vysu�ovania), ale vyústi do
nadmerného prísunu nutrientov a nerozpustených lá-
tok (pochádzajúcich z hypertrofných koncentrácií a
zákalu hlavnej rieky). Toto mô�e dokonca urýchli�
eutrofizáciu. Táto stratégia mô�e by� efektívna len
v prípade úplného odstránenia zdrojov nutrientov v
celom povodí, èo vy�aduje dlhé èasové obdobie.

3. Ekologicky citlivé bagrovanie mokradí vo vnútorných
inundáciách vystavených èastým záplavám mô�e ma�
priaznivý dopad, ale rýchlo sa vráti k pôvodnému sta-
vu.

4. Najs¾ubnej�ou stratégiou sa zdá pomalé zdvíhanie
úrovne vody (�napåòanie�) v mokradiach pomocou
hydraulických stavieb (hate, stavidlá, sifóny, násos-
ky) bez prelievania, v období keï hlavný tok má
relatívne nízky obsah nerozpustených látok a nut-
rientov. Toto rie�enie je v�ak drahé a �a�kopádne

Voda v krajine
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Pred tromi rokmi otvorili Lesy Slovenskej republiky vo
Vydrovskej doline pri Èiernom Balogu lesnícky skanzen
a u� druhý rok sa v tomto skanzene oslavuje v júni Deò
stromu � oslava lesa.

Pote�ujúce je, �e sa týchto osláv z roka na rok zúèastòuje

stále väè�í poèet náv�tevníkov, ale aj fakt, �e program osláv má

vynikajúcu kvalitu a stále sa vylep�uje. Ako vodohospodára

ma te�í, �e v skanzene nachádzam objekty, ktoré priamo s vodou

súvisia: zachytený prameò, prepá�ku, hradenie str�í, vodné

koleso. Na druhej strane je smutné, �e v rámci Svetového dòa

vody, alebo Dòa Dunaja nevieme zabezpeèi� dôstojnú oslavu

vody, ktorá by podobne oslovila �irokú verejnos� a popu-

larizovala  kladný vz�ah k vode.

Vrá�me sa ale do Vydrovskej doliny a pozrime sa, èo za-

ujímavé pribudlo v skanzene. K doteraj�ím zastaveniam pribudla

zastávka Európsky les, èo sú symbolicky znázornené jednotlivé

�táty EÚ okolo umelecky stvárneného stromu. Jeho slávnostné

otvorenie bolo súèas�ou tohtoroèných osláv. Pribudli ïal�ie

umelecké diela - výsledky prác umelcov v rámci ka�doroèného

plenéra.

Deò stromu 2005

Oslavy Dòa Stromu 2005 boli v podstate rozdelené na dve

èasti. V prvej èasti s názvom �Lesnícky skanzen na�ivo� si ná-

v�tevníci prezerali skanzen, kde ich na jednotlivých zastávkach

èakal odborný alebo zábavný program. Boli tu sokoliari, lesné

víly, lesná lanovka v akcii, pálenie dreveného uhlia, práce

v lesnej �kôlke, uká�ka práce harvestora, lety vrtu¾níka a ïal�ie

atrakcie.

Dopoludòaj�í program v lesnom amfiteátri patril de�om,

o ktorých výbornú zábavu sa postarali pracovníèky relácie

Halabala rádia Regina Banská Bystrica.

Vyvrcholením prehliadky skanzenu bolo otvorenie novej

zastávky venovanej lesom Európskej únie. V kruhu okolo

symbolického stromu sú umiestnené drevené tabu¾ky s vlajkou

a názvom �tátu a jeho lesnatos� v percentách. Na väè�ej tabuli

so zástavou Európskej únie a jej názvom je uvedená  lesnatos�

EÚ 38 %.  Je to málo, alebo dos�? �a�ko poveda�. Dôle�itá

zrejme nie je iba lesnatos�, ale aj kvalita lesa, a o tom tabu¾a niè

nehovorí.

Druhú èas� tvoril  Ve¾ký lesnícky program. Predvlani a vlani

bol osobnos�ou programu majster Ladislav Chudík, tohto roku

prijal pozvanie  do Vydrovskej doliny �tefan Kvietik. Pánovi

Zachytený prameò � lesnícky skanzen

 Symbolický strom v Európskom lese
� slávnostné otvorenie

Zaznamenali sme
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Od 20. júla 2005 do 12. augusta 2005 vy�li v oblasti vodného
hospodárstva tieto slovenské technické normy:

STN ISO 8466-2: 2005 Kvalita vody. Kalibrácia a hodnotenie
analytických metód a urèenie ich charakteristík. Èas� 2: Kalibraèná
stratégia nelineárnych kalibraèných funkcií druhého stupòa
(75 7031)

STN ISO 15705: 2005 Kvalita vody. Stanovenie chemickej
spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy
vzoriek (75 7370)

STN ISO 13358: 2005 Kvalita vody. Stanovenie ¾ahko uvo¾-
nite¾ných sulfidov (75 7479)

STN ISO 11423-1: 2005 Kvalita vody. Stanovenie benzénu
a niektorých derivátov. Èas� 1:
Plynovochromatografická head-space metóda (75 7514)

STN ISO 11423-2: 2005 Kvalita vody. Stanovenie benzénu
a niektorých derivátov. Èas� 2: Plynovochromatografická metóda
po extrakcii (75 7514)

STN EN ISO 9562: 2005  Kvali ta  vody.  Stanovenie
adsorbovate¾ných organicky viazaných halogénov (AOX) (75
7532)
� jej vydaním sa ru�í:

STN EN ISO 9562 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovate¾ných
organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532) z februára
2005

Oprava O1/2005 k STN EN 806-1: 2003 Technické podmienky
na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri
budov. Èas� 1: V�eobecne (75 5405)

Chudíkovi sa náv�tevníci podpisovali na obrovskú poh¾adnicu.

Po krátkych slávnostných príhovoroch sa dostala  k slovu

hudba, vtip a veselé sú�a�e.  Úspe�ný bol aj pokus o zápis

�Balockej klobúkovej �tafety� do Guinnesovej knihy rekordov.

I�lo tu o podávanie si klobúkov z hlavy na hlavu. Dôle�itý bol

poèet úèastníkov a èas, za ktorý sa vrátil vybraný klobúk po

prejdení kruhu na svoje pôvodné miesto.  Spieval Pavel Hammel,

zabával Ján Snopko, náklad �ahal rekordér Juraj Barabiè, spievali

a tancovali folklórne súbory, a èo je hlavné, diváci sa dobre

bavili.

Mô�em poveda�, �e Deò stromu 2005 bol výborne stráveným

dòom pre viac ne� 1 500 náv�tevníkov, zaèo patrí organizátorom

poïakovanie. �ia¾, nie dostatoène profesionálne sa správali

pracovníci Èiernohorskej �eleznièky, ktorej súprava mala

kyvadlovo a bezplatne  premáva� medzi Èiernym Balogom

a skanzenom, èo je asi dva kilometre. Po neúnosne dlhom èakaní

som sa s ïal�ími náv�tevníkmi vydal na cestu pe�o. Keï som

sa opýtal pracovníka �eleznièky, preèo takýto prístup, od-

povedal mi, �e je to pre nich akcia stratová. To, �e postavenie

skanzenu na trati �eleznièky je pre prevádzkovate¾ov jedineèná

�anca, zabudol poveda�.  Mo�no, �e by bolo rozumné zo strany

organizátorov posilni� verejnú autobusovú dopravu z Brezna,

resp. z Èierneho Balogu, aby sa zjednodu�ila doprava náv�tev-

níkov na toto z roka na rok nav�tevovanej�ie podujatie.

 Ing. Ján Lichý, CSc.
Slovenská vodohospodárska spoloènos�

Informácie o nových STN
Pripravila: Ing. Alena Ondré�iková

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

TNI CEN/TR 14920: 2005 Odolnos� kanalizaèných potrubí a
potrubných stôk proti vysokotlakovému èisteniu. Skú�obná
metóda s pohybujúcou sa dýzou (75 6916)

Zru�ené boli tieto normy:

STN P 75 7211: 2001 Kvalita vody. Kontrola kvality vody pri
dprave, akumulácii a distribúcii

STN O 75 7212: 2001 Kvalita vody. Kontrola kvality vody pri
úprave na pitnú vodu

STN 75 7214: 1998 Kvalita vody. Surová voda na úpravu na
pitnú vodu

Zaznamenali sme; Predpisy, normy
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Monitorovací a riadiaci systém zabezpeèuje meranie,
prenos a dia¾kové dohliadanie na hydrologické, fyzi-
kálne a prevádzkové údaje na vodných tokoch, vodných
nádr�iach, povodòových èerpacích staniciach a na iných
vodohospodárskych zariadeniach. Systém vyhodnocuje
situáciu v danom mernom profile a aktivuje protipo-
vodòovú ochranu pri prekroèení medzného stavu a tie�
vykonáva archiváciu údajov a ich následné spracovanie
v tý�denných, mesaèných a roèných bilanciách.

Dispeèerský systém zni�uje prevádzkové náklady na
sledovanie stavu na vodných tokoch a vodohospodárskych
objektoch. Umo�òuje operatívne reagova� na zmenu stavu
meraných velièín pri dosiahnutí alarmových stavov. Po-
skytuje podrobné údaje pre vyhodnocovanie povodòovej
vlny, hospodárenie s vodou na priehrade a stave vodného diela.

Struèný popis systému
SVP, �.p., OZ Bratislava, závod Povodie Moravy Malacky

vykonáva správu zverených vodných tokov s oh¾adom na
zabezpeèenie v�etkých ich funkcií, výkon práva hos-
podárenia s vodnými tokmi a vodohospodárskymi dielami.
Zabezpeèuje tie� úèinnú ochranu vôd, vodných tokov
a vodohospodárskych diel. Komplexné obhospodarovanie,
vyu�itie a riadenie vodného hospodárstva vy�aduje nemalé
nároky na prevádzku vodných nádr�í, èerpacích staníc,

Monitorovací a riadiaci systém
na vodných dielach a tokoch

Ing. Vladimír Bernhauser
SVP,�.p., OZ Bratislava, závod Povodie Moravy Malacky

 

hlavných melioraèných zariadení a vodných tokov na
pomerne rozsiahlom území. Z týchto objektov a tokov je
potrebné zabezpeèova� zber, prenos, vyhodnotenie a ar-
chiváciu vodohospodárskych údajov.

Na operatívne rozhodovanie v prípade povodní a na
presnej�ie vyhodnocovanie hospodárenia s vodou na prie-
hradách, resp. èinnosti èerpacích staníc je vhodné automa-
tické monitorovanie sledovaných velièín s eliminovaním
nepresností zapríèinených ¾udským faktorom.

�truktúra monitorovacieho a riadiaceho systému firmy
SAE-Control na vodných dielach a tokoch v správe SVP,
�.p., OZ Bratislava, závod Povodie Moravy Malacky je
nasledovná:
OZ Bratislava  - centrálny dispeèing
Vodohospodársky dispeèing OZ Bratislava,  údaje z dis-
peèingov územných závodov  Malacky, �amorín, Komárno
a vybraných staníc povodia Moravy
závod Povodia Moravy Malacky
Vodohospodársky dispeèing Malacky 14 vodných nádr�í
(Kuchyòa, Buková, Brestovec, Lozorno, Osuské, Prietr�,
Tomky I, Tomky II, Rado�ovce, Petrova Ves, Brezová pod
Bradlom, Kunov, Roho�ník, Plavecký Peter) 4 èerpacie
stanice (Zohor,  Kopèany, Malé Leváre,  Brodské),
1 stavidlo (Stupavský potok) 14 vodohosp. objektov (za-
bezpeèenie pred neoprávneným vstupom) 3 stanice Povodia

Obr. 1 Štruktúra monitorovacieho a riadiaceho systému na vodných dielach a tokoch

Voda v krajine
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Moravy � Èeská republika (Strá�nice,  Kromìøí�, VD Nové
Mlýny)
závod vnútorných vôd Komárno
Vodohospodársky dispeèing Komárno 1 èerpacia stanica
(Nová Osada)
závod vnútorných vôd �amorín
Vodohospodársky dispeèing �amorín 2 profily na tokoch
(�úrsky kanál)  3 MVE  (Bratislava - Pálenisko, Nová Dedin-
ka, Ve¾ké Blahovo)

SVP, �.p., OZ Bratislava, závod Povodie Moravy Malacky,
zaèal s postupným zavádzaním automatického monito-
rovania v roku 1994. V tomto roku vtedaj�ie Povodie Dunaja
prevzalo delimitáciou malé vodné nádr�e a iný majetok
�tátnej melioraènej správy. Postupne od roku 1994 sa
pristupovalo k opravám a modernizácii delimitovaných ob-
jektov, ktorých súèas�ou bola tie� oprava zariadení na me-
ranie hladín na vodných nádr�iach s pou�itím systému pre
monitorovanie vodných diel a tokov. V roku 1995 sa doplnil
dispeèing na závode Malacky, s oh¾adom na varovné
a prognózne protipovodòové opatrenia a na protipovod-
òovú ochranu dolnej èasti toku Morava, zabezpeèením pre-
nosov vodohospodárskych údajov z limnigrafických sta-
níc  na tokoch Morava a Dyje v Èeskej republike. Následne
v ïal�ích rokoch boli pri opravách, modernizáciách a re-
kon�trukciách vodohospodárskych diel pou�ité zariadenia
firmy SAE-Control na zber, prenos a spracovanie vybratých
hydrologických, fyzikálnych a prevádzkových údajov. Od
roku 2000 sa systém SAE-Control aplikoval aj na centrálnom
dispeèingu v Bratislave a na závodoch �amorín a Komárno.
V súèasnosti je na aplikáciu pripravený prenos vodohos-

podárskych údajov z vodného diela Gabèíkovo a Èunovo.

Základné úlohy monitorovacieho a riadiaceho systému
Na závode Malacky v súèasnosti pracuje informaèný

dispeèersko-monitorovací systém pre monitorovanie tokov
a priehrad a protipovodòovú ochranu a na podporu riadenia
vodohospodárskej prevádzky ReFlex 2. Hlavné charakteristiky
systému sú on-line èinnos�, prenos dát z decentralizova-
ných podstaníc po verejnej telefónnej sieti a GSM Eurotel,
priebe�né vyhodnocovanie a spracovanie nasnímaných úda-
jov, dlhodobé archivovanie hodnôt velièín a bilancie, mo�nos�
prezerania, grafického vyhodnocovania a tlaèe archivova-
ných hodnôt, zabezpeèenie objektov pred nepovoleným vstupom.

ReFlex 2 je programový systém pracujúci v reálnom èase
na PC kompatibilných s IBM PC pod operaèným systémom
QNX. ReFlex je grafický systém pou�ívajúci zobrazovanie
podobné Windows. Merané hodnoty, stavy a alarmové sig-
nály, ktoré snímajú decentralizované procesné stanice, sú
v dispeèerskom poèítaèi spracovávané a prezentované
v grafickej forme, prípadne vo forme protokolov. Obsluha
na dispeèingu mô�e zadáva� povely a �iadané hodnoty, kto-
ré ReFlex za�le na podstanice k vykonaniu.

Základnými funkciami systému pre monitorovanie tokov,
priehrad a vohospodárskych objektov sú:
l dia¾kové dohliadanie na hydrologické a fyzikálne údaje

na vodných tokoch, povodòových èerpacích staniciach
a priehradách (vý�ka hladiny, prietok, teplota, priesak,
zákal, zrá�ky, spotreba el. energie, odber vody z vodnej
nádr�e , atï.),

 

Obr. 2 Schéma podstaníc systému na územnom závode Malacky

Voda v krajine
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l vyhodnocovanie situácie v danom mernom profile, vysie-
lanie povelov a parametrov do procesných staníc,

l aktivácia protipovodòovej ochrany pri prekroèení medz-
ného stavu (forma aktivácie � na dispeèerských pra-
coviskách, alebo vybraným pracovníkom vo forme SMS
správ v sieti GSM Eurotel),

l dynamické zobrazovanie nasnímaných údajov z procesu
v schémach, grafoch a protokoloch,

l uchovávanie hodnôt sledovaných velièín v definova-
ných èasových intervaloch,

l hlásenie a archivovanie alarmových stavov (výpadok el.
napájania, porucha èerpadiel na ÈS, neoprávnený vstup
do objektu) - forma aktivácie a hlásenia je obdobná ako
pri protipovodòovej ochrane.
Pod¾a typu objektov, v ktorých sa tento monitoring reali-

zoval, mô�eme monitorovacie stanice rozdeli� do troch
typov: - monitorovacie stanice na priehradách - moni-
torovacie stanice na èerpacích staniciach - monitorovacie
stanice na tokoch a stavidlách.

Zber, prenos a spracovanie údajov
Monitorovacie stanice na jednotlivých vodohospodár-

skych dielach alebo tokoch sú realizované na báze te-
lekontrolérov SAE FW-10. Telekontroléry sú modulárne a
zdru�ujú v sebe vlastnosti programovate¾ného automatu
(PLC), komunikaèného poèítaèa (RTU) a naviac majú v sebe
zabudované odolné prenosové modemy, a to nielen pre káb-
lové spoje, ale aj rádiomodem a telefónny modem.

Telekontroléry SAE FW-10 spolu so zdrojom nepre-
ru�ite¾ného napájania SAE FW Z18 (UPS) a zálo�nými aku-
mulátormi sú umiestnené v závesných rozvádzaèových
skrinkách. Telekontroléry sú doplnené o priemyselné ter-
minály, pomocou ktorých je mo�né hodnoty na mieste pre-
zera�, resp. nastavova� kalibraèné atribúty jednotlivých
èidiel. Telekontroléry sú pod¾a potreby osadené kartami
dvojhodnotových a analógových vstupov.

Monitorovanie prebieha nasledovne:
Sledované velièiny sú kontinuálne merané. Nameraná

hodnota sa porovnáva s nastavenými alarmovými hod-
notami. V prípade prekroèenia medze a on-line prepojenia s
dispeèerským vyhodnocovacím pracoviskom sa alarm
automaticky vy�le na dispeèerské pracovisko.

Namerané hodnoty sa ukladajú v stanovených inter-
valoch do archívov. Interval archivácie stanoví u�ívate¾,
mô�e by� závislý aj od prekroèenia alarmových medzí, resp.
dosiahnutia povodòových stavov.

Pod¾a prenosu rozoznávame 4 typy staníc:
l stanice pripojené cez JTS
l stanice pripojené cez GSM
l stanice s rádiovým prenosom
l stanice off-line (zber dát cez notebook)

Vyhodnocovacie pracovisko je vybudované na závode
v Malackách. Pou�íva poèítaè PC Pentium s operaèným
systémom reálneho èasu QNX 2.2 a programovým systém
SCADA ReFlex 2. Systém ReFlex 2 je produktom spoloènosti
SAE-Control a.s. Poskytuje funkcie pre archiváciu, zobra-
zovanie, automatické riadenie, dia¾kové ovládanie. Pre vy-
tváranie aplikácie má rôzne typy editorov. Vizualizácia dát
sa robí:
l ikonami - chody èerpadiel, stavy uzáverov, minimálnych

a maximálnych hladín, povodòové stavy, stavy napája-
cích napätí a výpadky fáz,

l farebným zvýraznením - ståpcové grafy vý�ky hladiny,

zmena farby ikony pod¾a dosiahnutého stavu,
l textami - meracie prístroje s okam�itými hodnotami teploty,

prietoku, hladiny, otáèok a bilanciami prietokov a moto-
hodín èerpadiel,

l linetrendovými �ivými grafmi a historickými grafmi - sú
pou�ité 2D grafy, v prípade potreby by v�ak bolo mo�né
pou�i� aj 3D grafy.

Varovná a výstra�ná  funkcia systému
Alarmy a aktivácia protipovodòovej ochrany pri prekro-

èení medzného stavu sa ohlasuje na dispeèerskom pracovisku
èerveným oknom, sprevádzaným zvukovou signalizáciou.
V prípade, �e alarm alebo výstraha nie je evidovaná na dispe-
èerskom pracovisku, je aktivovaný prenos správy vybra-
ným pracovníkom vo forme SMS správ v sieti GSM Eurotel.

Spôsob prenosu údajov do vyhodnocovacieho praco-
viska závisí od typu pripojenia danej monitorovacej stanice.
Stanice pripojené cez JTS a GSM sú v pravidelných inter-
valoch obvolávané datakoncentrátorom, ktorý je vybu-
dovaný tie� na báze telekontroléra SAE FW-10. Interval a
èas obvolávania stanovuje u�ívate¾ operatívne. Po nadvia-
zaní spojenia sa prenesú v�etky archivované dáta od
posledného spojenia a okam�ité stavy meraných velièín.

V prípade rádiového spojenia, ktoré je realizované v sú-
èasnosti len na priehrade Kunov a jej prítoku v Soboti�ti,
má obsluha priehrady k dispozícii okam�ité stavy na prítoku
nepretr�ite.

V prípade off-line pripojenia sa zber údajov uskutoèòuje
pomocou notebooku (VN Osuské a VN Petrova Ves). Inter-
val zberu údajov je spravidla jeden mesiac, max. doba ar-
chivácie údajov na stanici sú dva mesiace.

Vo vyhodnocovacom pracovisku sú k dispozícii aj údaje
z tokov v pôsobnosti Povodia Moravy v Èeskej republike,
èo je obzvlá�� dôle�ité v prípade povodní na dolnom úseku
rieky Moravy. Vyhodnocovacie pracovisko umo�òuje archi-
vácie a následné spracovanie údajov (hodinových stavov,
priemerov, maxím a miním) po dobu nieko¾kých rokov.

Prevádzka monitorovacieho a riadiaceho systému rie�i
zabezpeèenie závlahových èerpacích staníc (HMZ) pred
nepovolaným vstupom do objektov  a prenos alarmových
údajov. Zabezpeèovací systém SAE FW-2 slú�i na ochranu
objektov pred neoprávneným vstupom. Zariadenie je napo-
jené na dispeèerské pracovisko na závode v Malackách a
na  mobilnú sie� Eurotel GSM. Ka�dý neoprávnený vstup je
signalizovaný poslaním SMS správy na po�adované mobil-
né telefóny.

Skúsenosti s prevádzkou systému
Celkový poèet monitorovacích podstaníc prevádzko-

vaných na územnom závode Malacky je v súèasnosti 36.
Z jednotlivých podstaníc  sú prená�ané a následne spra-
covávané hodnoty po�adované informaèno dispeèersko-
monitorovacím  systémom na podporu riadenia vodo-
hospodárskej prevádzky. Od druhu vodohospodárskeho
zariadenia sa po�iadavky na sledované údaje mô�u lí�i�.
Jednotlivé vodohospodárske objekty sú aj rôzne vybavené
meracími zariadeniami pod¾a ich dôle�itosti pre vodohos-
podársku prevádzku a pod¾a kategórie vodného diela.

Dispeèerské pracovisko je vybavené pri vizualizácii na
monitore aj mo�nos�ou získania rýchlej informácie o kon-
krétnom vodohospodárskom objekte vo forme pasportu vod-
ného diela, kde sa nachádza obrázok situácie objektu so
základnými technickými údajmi o vodnom diele.

Voda v krajine



23VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 9-10/2005

Systém zberu a archivácie údajov zabezpeèuje dokonalý
preh¾ad o vodných stavoch na vodných dielach a o iných
prevádzkových velièinách (zrá�ky, priesak, zákal, odber el.
energie).  Tieto údaje sú mimoriadne zaujímavé pri extrém-
nych stavoch � povodòové prietoky alebo obdobie  sucha.
Uvádzame nieko¾ko príkladov:

V dòoch 10.7. � 11.7.1999 do�lo v povodí vodnej nádr�e
Lozorno k extrémnym zrá�kam, ktoré vyústili do povodòovej
situácie. Celý priebeh povodne bol zaregistrovaný automa-
tizovaným systémom zberu dát, zrá�ky boli monitorované
elektronickým zrá�komerom a hladina vody v nádr�i i
v koryte pod vodným dielom boli registrované tlakovými
snímaèmi. Vzh¾adom na skutoènos�, �e i�lo o prívalové
zrá�ky na ohranièenom území a uvedené dni neboli pra-
covnými dòami, bolo by ve¾mi �a�ko zdokumentova� celý
priebeh katastrofálnej povodne bez záznamov z monito-
rovacieho zariadenia. Namerané, zaznamenané a vyhod-
notené údaje nieko¾konásobne prekroèili  hodnoty stano-
vené SHMÚ (Q

1000 
) pre  VD.

Ïal�ím extrémom sú suchá, keï  správca vodného diela
nadlep�uje prietoky pod vodnými nádr�ami. Namerané
hodnoty zo systému monitorovania na výtokoch pod VD je
jednoduché sledova� a v prípade potreby ¾ahko zdokumen-
tova� najmä pri úhynoch rýb vo vodných tokoch poèas
sucha, keï sa vyskytli výhrady k manipulácii na priehradách.
Takéto prípady sa stali na VN Tomky a VN Kuchyòa.

Mo�nosti a perspektíva roz�irovania monitorovacieho
a riadiaceho systému

Výhodou systému pre monitorovanie tokov a vodohos-
podárskych zariadení je, �e celé monitorovanie je sústredené
na jedno pracovisko � dispeèing Malacky. Údaje sú ïalej
poskytované nadradenému dispeèingu v Bratislave. Okrem
merných velièín sa zobrazuje celý rad poèítaných a interných

stavových velièín (prietoky, m-denné, n-roèné vody a.i.).
Namerané aj vypoèítané velièiny sa spracovávajú v grafickej
aj textovej forme pri vyhodnocovaní povodòových aktivít,
mimoriadnych stavov a udalostí.

Systém monitorovania a riadenia vodohospodárskej
prevádzky od firmy SAE-Control, ktorý prevádzkuje závod
Povodie Moravy je mo�né dobudova� pod¾a konkrétnych
po�iadaviek prevádzkovate¾a na vodné dielo (a to napríklad
na rozhodujúcich vodohospodárskych objektoch) o meranie
hladín v pozorovacích sondách, automatické meranie zrá�ok
s mo�nos�ou alarmu pri prekroèení navolenej hodnoty
zrá�kového úhrnu, kvalitu vody, optimalizáciu pri prevádzke
MVE , meranie hladín v kanálovej sieti, ap.

Monitorovací a riadiaci systém od jedného dodávate¾a
(SAE-Control) zabezpeèuje operatívnos� pri realizovaní
servisu, opráv, údr�by a pri za�kolení obsluhy. Systémom
SAE-Contol je mo�né zabezpeèi� aj komunikáciu s inými
systémami automatického riadenia  vodohospodárskych
objektov. Zní�enie nákladov na prevádzku systému sa dá
dosiahnu� tie� prechodom na jeden druh prenosu komuniká-
cie medzi podstanicami, napr. GSM � Eurotel.

Zavedením monitorovacieho systému získal závod
Povodie Moravy Malacky preh¾ad o okam�itom aj dlhodo-
bom stave na spravovaných vodných dielach, èo mu umo�-
òuje zlep�i� operatívne a dlhodobé plánovanie pri hospo-
dárení s vodou, resp. zvý�i� kvalitu rozhodovania v prípade
povodòových stavov.

Prevádzka systému je plne automatická s mo�nos�ou
dispeèerských zásahov formou parametrizácie i priamych
dispeèerských povelov. Monitorovacie stanice mô�u posky-
tova� údaje aj iným oprávneným u�ívate¾om. Tento viac-
u�ívate¾ský prístup je mo�né vyu�i� pre povodòovú slu�bu,
SHMÚ, orgány �tátnej správy a samosprávy a v medziná-
rodnej spolupráci na hranièných vodných tokoch a dielach.

 

Obr. 3 Situácia objektu VN Kunov so základnými technickými údajmi o vodnom diele

Voda v krajine
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N

Transport tekutín, najmä vody,  za rôznym úèelom sa
be�ne robí potrubiami z rôzneho materiálu u� mnohé
stároèia. Za ten èas sa vyvinuli dva základné  typy po-
trubí: beztlakové, kde steny potrubia musia odoláva� len
vonkaj�iemu prostrediu, a tlakové potrubia, kde urèu-
júcim prvkom pre urèenie hrúbky steny potrubia je
vnútorný tlak vyvolaný  transportovanou tekutinou.
Vzh¾adom na tieto okolnosti sú steny tlakových potrubí
pomerne hrubé, jednotlivé rúry sú a� na výnimky ne-
ohybné (�elezo, �elezobetón, azbestocement, plasty
a ïal�ie materiály).Pri ich výstavbe je potrebné do-
rie�i� buï postupné zvarovanie jednotlivých kusov, alebo
vyu�i� hrdlové spojky. V�etky tieto výrobky sú nároèné
na transport, manipuláciu a výstavbu, èo sa samozrejme
prejaví na ich cenových parametroch.

Prof. Dr. M. Olbertz z Univerzity v Rostocku vyvinul úpl-
ne nový typ tlakového potrubia zaèiatkom osemdesiatych
rokov minulého storoèia pre výstavbu nízkotlakových zá-
vlah. Z jeho iniciatívy v roku 1985 vznikol medzinárodný
nemecko-maïarsko-slovenský kolektív, ktorý v nasledov-
ných rokoch realizoval experimentálnu závlahovú bázu pod
názvom WARNOW � 83 v Szarvasi. Na tejto stavbe sa ove-
rila aj funkènos� nového tlakového potrubia oznaèovaného
skratkou EDD (Erdgeschützte Dehnbare Druckrohre).
Vzh¾adom na svoje �pecifické vlastnosti a najmä  ve¾mi
výhodnú technológiu  výstavby, bude mo�né toto potrubie
vyu�i� aj v iných prípadoch, a to najmä v krízových situá-
ciách  pri budovaní náhradných vodovodov pre zásobovanie
obyvate¾ov vodou.

(Prof.Dr.Manfred Olbertz pôsobiaci na Univerzite v Ros-
tocku bol dlhoroèným spolupracovníkom Katedry po¾-
nohospodárskych meliorácii V�P v Nitre. V roku 2000
obdr�al od SPU v Nitre èestný doktorát za úspe�nú a tvorivú
spoluprácu. �ia¾, 2.4.2002 zomrel vo veku 76 rokov.)

TECHNOLÓGIA VÝTAVBY FÓLIOVÝCH RÚR
Pou�itie fóliových rúr na výstavbu prívodových a roz-

vodových potrubí umo�òuje tradièným tlakovým, do zeme
ulo�eným potrubiam úsporu materiálu cca 85 � 90%. (obr.1)
Princíp týchto potrubí spoèíva v tom, �e tlak dopravovaného
tekutého média je zachycovaný výluène zeminou obklo-
pujúcou potrubie a nie samotnou stenou rúry. Ako materiál
týchto potrubí sú pou�ívané buï pozdå�ne zvarované alebo
bezo�vé extrudované fóliové hadice z rôznych plastových
hmôt s roz�a�nos�ou 300 a� 500 %, napr. z butylkauèuku,
z mäkèeného  PVC a z niektorých druhov PE. (obr.2)  Bezo�vé
� extrudované fóliové rúry zaruèujú vy��iu bezpeènos� pre-

Fóliové potrubia a ich kon�trukcie
prof. Ing. Du�an Húska, PhD., prof. Ing. Pavol Kabina, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného in�inierstva SPU v Nitre

Z vodohospodárskej praxe

Obr. 1 Ruèné ukladanie fóliovej rúry bez ochranného obalu

Obr. 2 Ulo�ená fóliová rúra (EDD) naplnená
vodou pred zasypaním zeminou

vádzky. Pochopite¾ne, aj zvarované hadice sú prevádzky-
schopné, pokia¾ bol  zvar prevedený dokonale a materiál
v mieste zvaru nezmenil podstatne svoje vlastnosti. Ïal�ou
po�iadavkou je, aby hadice na celom svojom povrchu neboli
náhodne perforované. Zvý�i� bezpeènos�  ulo�enia takého
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Z vodohospodárskej praxe

Obr. 3 Fóliové rúry továrensky obalené vpichovanou textíliou
tak, aby im pri napåòaní vodou ochranný obal umo�nil

zväè�ovanie obvodu.

potrubia je mo�né obsypom z piesku, èo v�ak zase predra�uje
a spoma¾uje výstavbu. Na základe poznatkov z výstavby
pokusnej stavby v Szarvasi sme navrhli tzv. oba¾ované
fóliové  rúry (obr. 3). Hneï pri extrudovaní rúry je mo�né
túto obali� vpichovanou textíliou tak, aby jej tento obal
umo�nil pri napåòaní  vodou e�te pred zasypaním ryhy zauja�
¾ubovo¾ný  tvar (obr.3a,b,c). Obvod  nenaplnenej fóliovej
rúry je 1,6 a� 3-krát men�í ne� obvod jej ochrannej vrstvy.
Ochranná textília musí by� dostatoène hrubá, aby zaruèovala
ochranu fóliovej steny rúry voèi po�kodeniu  náhodnými
kameòmi alebo inými drobnými predmetmi pri zasypávaní
ryhy. Ochranná textília je vyrábaná z druhotných surovín
z polypropylénových, polyesterových alebo polyetylé-
nových vláknin, dobre odolných voèi hnitiu a zemine.
Fóliová rúra sa mô�e oba¾ova� aj na stavbe pri ukladaní do
ryhy, ale najefektívnej�í spôsob je ukladanie u� továrensky
obalenej  fóliovej rúry.

Výrobok znázornený na obr.3a je vhodný na budovanie
potrubí do ∅ 400 mm rýhovou technológiou, pri ktorej �írka
ryhy sa rovná alebo je väè�ia ne� priemer kruhového
potrubia (obr.4). Vlastné potrubie sa dodáva na stavbu
v kotúèoch po 50 m alebo 100 m,  odmotáva sa z ryhovaèa
behom výkopu a ukladá sa na dno ryhy. Pri napåòaní vodou
sa jeho prieèny profil zväè�uje a jednotlivé pásy ochran-
nej textílie sa po sebe posúvajú a umo�òujú fóliovému
potrubiu zauja� kruhový prierez. Po naplnení potrubia
vodou pri vstupnom  tlaku sa ryha zasype.

Obr. 4 Fóliová rúra zasypaná v ryhe

Výrobok znázornený na obr. 3 je vhodný na výstavbu
potrubí do 400 mm, ktoré sa ukladajú do rýh u��ích ne� je
predpokladaný priemer kruhového potrubia. V tomto
prípade potrubie nadobudne  eliptický prieèny profil, kto-
rého dlh�ia os bude zvislá (obr.5), preto celý posun ochran-
nej textílie sa bude uskutoèòova� smerom nahor. Uvedený
výrobok je taktie� vhodný pre budovanie potrubí bez-
výkopovou technológiou, kde vzh¾adom na stavebnú
technológiu je mo�né zväè�ovanie profilu napåòaného
potrubia len smerom nahor. Denný výkon takto budovaného
vodovodného potrubia mô�e dosahova� a� 10 km.

Kon�trukcia fóliovej rúry znázornená na obr. 3 je vhodná
na budovanie potrubí nad ∅ 400 mm ryhovou technológiu,
pri ktorej je �írka ryhy rovná alebo väè�ia ne� priemer
ukladaného potrubia. V tomto prípade sa bude potrubie pri
napåòaní vodou roztláèa� do strán a zaujme eliptický prierez,
ktorého dlh�ia os bude  vodorovná (obr.6). Ïalej je uvedená
situácia, kedy je fóliové potrubie ukladané do rýh s ne-
únosným rozbahneným dnom. Potrubie v týchto prípadoch
po naplnení vodou bude ma� nepravidelný prieèny profil.

Hrúbka steny tenkostenných fóliových rúr sa pohybuje
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v rozmedzí 0,5, a� 1,5 mm. Pripojovanie rúr na tvarovky sa
robí natiahnutím rúry na tvarovku a jej zafixovanie dvoma
SK-páskami (obr.7). Napojenie  jednej fóliovej hadice na
jej pokraèovanie sa robí podobne ako u tvaroviek, len
sa pou�íva jednoduchý kovový èlánok umo�òujúci na-
pojenie fóliových rúr z obidvoch strán.

Predpokladaná �ivotnos� potrubí je 20 rokov. Prakticky
však bude vyššia, ako to dokazujú potrubia zabudované
v Szarvasi pred 23 rokmi.

Obr. 5  Fóliová rúra

Obr. 6 Fóliová rúra ulo�ená do �irokej ryhy

Obr. 7 Spojenie dvoch fóliových rúr pomocou spojovacej
tvarovky

Obr. 8 Napojenie fóliových rúr
na iný druh kovovej  tvarovky

Z vodohospodárskej praxe
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(cm)
Priemery potrubí v k¾udovom stave (mm)

80 100 150 200 400 600 800

100 0,54 0,40 0,24 0,17 0,08 0,06 0,03

150 0,88 0,64 0,40 0,28 012 0,08 0,05

200 1,38 0,98 0,58 0,40 0,17 0,11 0,08

250 1,82 1,38 0,79 0,54 0,22 0,14 0,09

300 2,41 1,75 0,98 0,64 0,28 0,17 0,12

Tab.1. Povolený prevádzkový tlak v potrubí MPa

   Vý�ka
Nadlo�ia

a pre hladké potrubie v oblasti turbulentného prúdenia zo
vz�ahu:

λ =  0,3164 /  (Re) 0,25

Sklon èiary energie mô�eme vypoèíta� pod¾a nasledov-
ného vzorca

I
e
 =  λ * ( l/d) * ( v2 / 2g)

λ = súèinite¾ trenia
l = då�ka potrubia (m)
d = priemer potrubia (m)
v = prietoková rýchlos� (m.s-1)

Hodnotu súèinnosti trenia  pre laminárne prúdenie, kde  Re
<2320 vypoèítame zo vz�ahu

λ =  64 / Re

Je mo�né kon�tatova�, �e pri navrhovaní fóliových rúr je
výhodnej�ie pou�íva� väè�ie priemery rúr. Na druhej strane
je výhodnej�ie budova� u��ie ryhy, z dôvodu väè�ej stabi-
lity bezprostredného okolia rúry a samozrejme aj úspor
energií.

V osemdesiatych rokoch minulého storoèia boli vyvinuté
v Nemecku fóliové rúry s cie¾om zní�i� materiálové a sta-
vebnotechnické náklady pri budovaní stavebných zá-
vlahových systémov. Tieto výrobky boli postupne zdo-
kona¾ované tak, �e sa zvý�ila ich bezpeènos� voèi po-
�kodeniu pri výstavbe, najmä  pri zasypávaní rýh. Tieto
inovované výrobky mô�eme oznaèi� ako oba¾ované fóliové
rúry. Ich mo�nos� vyu�itia je v�ak podstatne �ir�ia, a to
najmä pri výstavbe vodovodov v krízových oblastiach,
ktoré je mo�né  s týmto rúrovým materiálom zvládnu� za
zlomok èasu potrebného na výstavbu vodovodu s kla-
sickým rúrovým materiálom. Je v�ak potrebné oboznámi�
s týmito mo�nos�ami �ir�iu technickú verejnos�.
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HYDRAULICKÉ  VLASTNOSTI FÓLIOVÝCH RÚR
Základný poznatok z hydraulických vlastností fólio-

vých rúr je, �e následkom  zväè�enia prietoèného profilu
tlakom pretekajúcej vody sa zmen�uje drsnostný koefi-
cient týchto rúr. Preto aj je mo�né pri ni��ích tlakoch  (pi
< 0,3 MPa)  poèíta� s väè�ím  priemerom pou�itých rúr o
10 %. Pritom koeficient drsnosti k < 4,10 -5 m je mo�né
pova�ova� za technicky hladký. Vzh¾adom na mo�né
lokálne straty vyvolané zmenou trasy, miestnymi odbermi
alebo spojovacími tvarovkami je vhodné poèíta� s hod-
notou k = 5 x 10- 5 m ( Bell – Schnitter 1983).

Pre urèenie hraniènej hodnoty vnútorného tlaku rúry
je potrebné stanovi� hodnotu tlaku zeminy na rúru pod¾a
COULOMBA:

P
i,  

max =   ρ. g. H [ 1 +(H.tang ψ) / D ]

Kde H = vý�ka zeminy nad rúrou
D =  priemer rúry
ρ  =  �pecifická hmotnos� zeminy
g  =  gravitaèná kon�tanta
ψ = uhol vnútorného trenia zeminy

V tab. 1 sú uvedené hranièné hodnoty vnútorného tlaku
v MPa vo fóliových rúrach pri rôznej håbke ulo�enia
v zemine s hodnotou   = 1,7 cm-3.

Z vodohospodárskej praxe
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V km 22,050-22,350 ¾avostrannej ochrannej hrádze
Dunaja nad èerpacou stanicou Ve¾ké Kosihy  dochádzalo
pri ka�dej povodni k silným plo�ným priesakom od päty
hrádze  a� po priesakový kanál a vznikalo ve¾ké mno�stvo
výverov. V dôsledku týchto javov dochádzalo k sústav-
nému vyná�aniu materiálu z podlo�ia hrádze, hrozilo jej
pretrhnutie a následné zaplavenie územia.

V novembri roku 2003 bola  firmou HCI HYDRO-
CONSULTING, s.r.o. vypracovaná
projektová dokumentácia stav-
by �Rekon�trukcia ¾avostrannej
ochrannej hrádze Dunaja a podlo�ia
pri ÈS Ve¾ké Kosihy�. Predmetný
projekt navrhuje hrádzu a podlo�ie
utesni� vybudovaním podzemnej
tesniacej steny, ktorá odstráni prie-
sakové javy a výrazne prispeje
k zvý�eniu úrovne protipovodòovej
ochrany danej lokality.

Hrádze sú zalo�ené na neprie-
pustnom pokryve a uvedené poru-
chy boli spôsobené priesakom pod-
lo�ím hrádze a prelomením pokryvu
vztlakom. Podzemná tesniaca stena
(PTS) bude zaviazaná do neogénu a
priamo napojená na existujúcu PTS
pri ÈS Ve¾ké Kosihy v km 21,994.
Ukonèenie PTS v smere proti toku
Dunaja je navrhnuté s presahom
80 m voèi  miestu posledného vý-
skytu porúch (t.j.  v km 22,33). PTS bude vybudovaná
v podlo�í hrádze, do násypu hrádze bude zaviazaná na
vý�ku cca 1 m, zaviazanie do neogénnych ílov  bude 1 m
a neogénnych pieskov 2 m. Håbka PTS pod korunou hrádze
je 20,00-22,00 m (èistá vý�ka PTS 15,30-17,30 m) a hrúbka
PTS je 400 mm. Základná kon�trukcia stavby je podzemná
tesniaca stena vytvorená prúdovou injektá�ou, pri ktorej
sa zemina zmie�a so suspenziou na báze cementu a ben-
tonitu. Takto upravená zemina má vhodné tesniace
vlastnosti. Teleso prúdovej injektá�e bude vytvorené pô-
sobením prúdu suspenzie vnikajúcej do zeminy rýchlos�ou
minimálne 100m/s, ktorá sa rastúcou vzdialenos�ou zmen-
�uje. Èastice rozru�enej zeminy sa zmie�ajú so suspenziou
a vzniká teleso prúdovej injektá�e v priestore. Erózny dosah
lúèa prúdovej injektá�e je podmienený druhom zeminy,
injekèným tlakom, pootáèaním a rýchlos�ou vy�ahovania
sútyèia. Výhodou prúdovej injektá�e je aj dokonalé naviazanie

Rekon�trukcia hrádze a podlo�ia Dunaja
(Stavby realizované SVP, �.p., OZ Bratislava zo �trukturálnych fondov)

Deana Hirnerová
SVP, �.p., OZ Bratislava

na existujúce teleso hrádze a ílovitý pokryv. Rozsah a parametre
PTS: celková då�ka � 336,0 m, celková výmera � 5 552,80 m2,
kon�trukcia PTS � lamelová.

Dòa 1.7.2004 bola na Ministerstvo �ivotného prostredia
SR predlo�ená �iados� o poskytnutie nenávratného fi-
nanèného príspevku a dòa 27.10.2004 bola �iados� schvá-
lená. Zmluva o poskytnutí nenávratného finanèného prí-
spevku bola uzatvorená s Ministerstvom �ivotného pro-
stredia SR dòa 8.12.2004. Úèelom tejto zmluvy je spolu-

financovanie schváleného projektu a tým poskytnutie fi-
nanèného príspevku v zmysle opreèného programu
�Základná infra�truktúra�, priority �Enviromentálna
infra�truktúra�, opatrenia 2.1 �Zlep�enie a rozvoj infra-
�truktúry na ochranu a racionálne vyu�ívanie vôd� a aktivity
�Opatrenia na ochranu proti povodniam�.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú
13 767 tis. Sk. Finanèný príspevok poskytnutý na základe
zmluvy je vo vý�ke 13 079 tis. Sk. Oprávnené výdavky na
realizáciu projektu sú financované 80% Európskou úniou,
15% �tátnym rozpoètom a 5 % z vlastných zdrojov SVP, �.p.,
OZ Bratislava, ako investora stavby. Realizácia stavby, kto-
rej dodávate¾om je Keller �peciálne zakladanie, s.r.o.,  zaèala
dòa 27.5.2005 odovzdaním staveniska.

Stavba zabezpeèí zvý�enie bezpeènosti obyvate¾stva,
priemyslu, po¾nohospodárstva a �ivotného prostredia pred
negatívnymi úèinkami  povodní.

Z vodohospodárskej praxe
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U� od roku 1985 prebieha medzinárodný projekt FRIEND,
ktorý bol vyhlásený svetovou organizáciou UNESCO
v rámci Medzinárodného hydrologického programu III (IHP
III). Jeho primárnym cie¾om bolo zlep�enie výmeny údajov
a skúseností medzi hydrológmi partnerských organizácií.
Akronym FRIEND vznikol z anglického názvu tohto projektu
-  Flow Regimes from International Experimental and Net-
work Data � Re�imy prietokov z údajov experimentálnych
a monitorovacích sietí. Postupom èasu sa vytvárali regio-
nálne projekty FRIEND a dodnes ich bolo zalo�ených osem.
Jedným z najstar�ích je FRIEND spájajúci hydrológov sku-
piny �tátov severnej Európy (Northern Europe), do ktorého
sú aktívne zapojení aj slovenskí odborníci v oblasti hydro-
lógie a hydrogeológie. Ïal�ími skupinami sú juhoafrická,
alpsko-mediteránna (AMHY), západo- a centrálnoafrická
(AOC), hinduku�sko-himalájska (HKH), ázijskopacifická,
nílska a karibská (AMIGO). S vytvorením ïal�ích projekto-
vých skupín sa uva�uje pre oblas� centrálnej Ázie, Ju�nej
a Severnej Ameriky. V roku 1985 tento projekt spájal len
hydrológov niektorých európskych �tátov, dnes je doò
aktívne zapojených viac ne� 90 �tátov z celého sveta.

Program FRIEND je medzinárodným výskumným progra-
mom, ktorého hlavnými cie¾mi sú:
1. pochopenie rozmanitosti a podobnosti hydrologických

procesov v èase a priestore,
2. vzájomná výmena dát a výskumných aktivít medzi kra-

jinami,
3. dosiahnutie pokroku v poznaní hydrologických procesov

a re�imu prietokov,
4. zlep�enie techník pre analýzy scenárov environmen-

tálnych zmien,
5. vývoj prostriedkov a metód mana�mentu vodných zdro-

jov a riadenia povodní,
6. budovanie a posilòovanie hydrologickej odbornej zá-

kladne v rozvojových krajinách.
Výskumný program je rie�ený v rámci piatich subpro-

jektov, ktoré navzájom spolupracujú v oblasti databáz, níz-
kych prietokov, povodní, fyzikálnych procesov a hod-
notenia regionálnej premenlivosti.

Úspe�ná spolupráca èlenov severoeurópskej skupiny,
rie�iacej problematiku nízkych prietokov (Low flow group),
vyústila do prípravy vysoko�kolskej uèebnice, ktorú vy-
davate¾stvo Elsevier (Amsterdam) vydalo v novembri 2004
v anglickom jazyku pod názvom HYDROLOGICAL
DROUGHT Processes and Estimation Methods for
Streamflow and Groundwater, (HYDROLOGICKÉ SUCHO,
Procesy a metódy jeho urèenia v povrchových a podzem-
ných vodách). Na napísaní tejto monografie, ktorá vy�la
v publikaènom rade Developments in Water Science, 48, sa
podie¾al �iroký kolektív autorov z desiatich �tátov sveta
(Nový Zéland, Dánsko, Nemecko, Slovenská republika,
Nórsko, Ve¾ká Británia, Èeská republika, Po¾sko, Holandsko
a Kanada) a jej editormi boli Lena M. Tallaksen a Henny
A.J. van Lanen. Monografia je zároveò jedným z výstupov
úspe�ne ukonèeného 5. rámcového projektu EÚ s akrony-

Miriam Fendeková
Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

O PROJEKTE FRIEND

mom ASTHyDA, ktorý koordinovala Lena M. Tallaksen
z Univerzity v Oslo.

Ako je uvedené v predslove, táto monografia je urèená
ako uèebnica pre �tudentov vysokých �kôl, ale aj pre prak-
tických hydrológov, predná�ate¾ov a výskumných pracovní-
kov. Predstavuje ojedinelé ucelené dielo skúmajúce sucho
v povrchových a podzemných vodách vo v�etkých jeho aspek-
toch, ako sú príèiny vzniku, vývoj, èasový priebeh, metódy
skúmania a spôsob opisu, modelovanie a predpovedanie, vplyv
na rôzne aspekty prírody a rozvoja ¾udskej spoloènosti,
mo�nosti predchádzania, resp. minimalizácie jeho následkov.

Monografia je rozdelená do troch základných èastí, a to:
Part I: Drought as a Natural Hazard � Sucho ako prírodný
hazard
Part II: Estimation methods � Metódy urèovania
Part III: Human influences, Ecological and Operational As-
pects � ¼udské vplyvy, ekologické a operatívne aspekty.

V prvej èasti sú na 96 stranách analyzované základné
pojmy, hydroklimatické aspekty sucha a procesy formovania
povrchového a podzemného odtoku súvisiace s vývojom
hydrologického sucha.

V druhej èasti, ktorá má rozsah 244 strán, je pozornos�
venovaná typom hydrologických dát, ktoré je potrebné ma�
k dispozícii pri analýze sucha a to tak v globálnej, regionál-
nej, ako aj v lokálnej mierke. Ïalej sú odvodené parametre,
ktoré mô�eme pou�i� na charakterizovanie jednotlivých as-
pektov sucha, metódy frekvenènej analýzy parametrov su-
cha, modelovania èasových radov a metódy regionalizácie
parametrov sucha.

V tretej èasti (151 strán) sú analyzované vplyvy rôznych
typov ¾udskej èinnosti na vývoj sucha, ekologické aspekty
prúdenia vody v povrchových tokoch a aspekty operatívnej
hydrológie v súvislosti s odporúèaním vhodnej metódy na
analýzu sucha a nízkych prietokov v rôznych oblastiach
vyu�ívania �ivotného prostredia.

Hlavný text je doplnený �peciálnymi textovými vsuvkami
(text boxes), vypracovanými príkladmi (worked examples),
príkladovými �túdiami (case studies), cvièebnými materiálmi
umo�òujúcimi prejdenie si postupu celej príkladovej �túdie
(self-guided tours), ako aj ïal�ími doplnkovými a podpor-
nými dokumentmi. Súèas�ou monografie je CD, obsahujúce
dáta pou�ité v príkladových �túdiách, poèítaèové programy
na rie�enie rôznych aspektov sucha aj s návodmi na ich po-
u�itie a vypracovanými príkladmi. Ka�dá kapitola monografie
je uzavretá èiastkovým záverom zhròujúcim poznatky uve-
dené v kapitole a poukázaním na ïal�ie súvisiace problé-
my. Knihu dopåòa ve¾ké mno�stvo farebných a èiernobie-
lych ilustrácií, obrázkov, grafov a tabuliek.

V citáte v závereènej kapitole monografie sa hovorí:
�Dobrý mana�ment nedoká�e zabráni� vzniku sucha, ale
mô�e  pomôc� pri minimalizácii jeho následkov�. A keï
chceme minimalizova� následky, musíme najprv pozna�
príèiny. Preto odporúèam túto hodnotnú, modernú publi-
káciu do pozornosti �irokej odbornej hydrologickej a vodo-
hospodárskej verejnosti.

Z aznamenali sme
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Povrchová a podzemná voda v banskej èinnosti v�eobecne
pomáhala baníkom po stároèia v ich èinnosti, ale èastokrát
znemo�òovala alebo bránila v �a�be nerastov. Platilo to, resp.
platí aj pre so¾ný závod v Solivare, ktorý je teraz súèas�ou
mesta Pre�ov.

Sladká povrchová aj podzemná voda od dávnych dôb vy-
luhovávala so¾onosné súvrstvia, v dôsledku èoho vznikala
�surovina� alebo nasýtená so¾anka, ktorá sa stala predmetom
zu�itkovania.

Struèný preh¾ad vyu�ívania so¾anky
Dosia¾ je známa písomná zmienka, �e v roku 1223 bol slaný prameò

pri Pre�ove u� vyu�ívaný (6). Z roku 1229 sú písomne dolo�ené
výnosy z predaja soli v Pre�ove (1). V roku 1288 uhorský krá¾ Ladi-
slav IV. daroval �¾achticovi Jurajovi, synovi �imona, so¾ný prameò
a z neho vytekajúcu so¾anku (1) do vlastníctva a v�etci jeho dedièia
zaèali pou�íva� �priezvisko� de Soóso, po slovensky �o�o.

Tento rod, hoci bol vlastníkom, nebol jediným u�ívate¾om so¾-
ného prameòa, lebo u�ívacie právo mal aj zemepán Sinka zo �ebas-
tovej. Sinka, resp. jeho rod bol spoluu�ívate¾om so¾ného prameòa do
roku 1449, keï svoje u�ívacie právo vrátil �o�ovcom za protihodnotu
450 zlatých (1).

O odparovaní soli zo so¾anky �o�ovcami, resp. nájomcami  (presná
technológia a technické prostriedky sú v nedostupnom �o�ovskom
archíve) jednoznaène svedèí spor medzi cisárom a uhorským krá¾om
Maximilianom II.- Habsburgským od roku 1567, keï zaèala svoju
èinnos� Spi�ská komora, ktorá zaèala uva�ova�, �e prevezme správu
so¾ného závodu �o�ovcov a kontrolu nad krá¾ovskými záujmami
spojenými so �so¾ným regálom�.

V podstate i�lo o to, èi so¾ný regál, patriaci aj v iných krá¾ovstvách
krá¾ovi, sa vz�ahuje len na kamennú so¾ alebo aj na so¾anku vytekajúcu
zo zeme, èerpanú zo slaných prameòov v Solivare. V roku 1570 bolo
toti� v tejto lokalite erárom zahájené kutanie a v roku 1572 �a�enie
kamennej soli (jama Leopold) a táto lokalita sa zaèala oznaèova� ako
Salzhandel � So¾ná Baòa � Sóbánya (1). U� v roku 1569 sa ale zaèal
súdny spor medzi Maximilianom II. a �o�ovcami, ktorý bol formálne
ukonèený v Pre�ove v roku 1592, pripadnutím so¾onosných pozemkov
�o�ovcov aj so¾anky definitívne cisárovi, resp. krá¾ovi Maximilianovi
II. (1).

�o�ovci potom definitívne mali svoje rodové sídlo vo svojom
ka�tieli v Hanu�ovciach nad Top¾ou, kde èas� rodu bývala u� od roku
1564 (2) do roku 1711, kedy zomrel Joan de Sooso.

Pri spracovaní, resp. odparovaní so¾anky predstavovalo palivové
drevo významnú finanènú polo�ku. Po prebratí so¾onosných pozem-
kov erárom v r. 1592 spotreba dreva v dôsledku roz�irujúcej sa �a�by
kamennej a pokraèujúcej výroby �varenej soli� zaèala narasta�. V 17.
storoèí lesy v blízkom okolí so¾ného závodu boli u� úplne vy�a�ené,
a preto sa drevo pre banské diela aj ako zdroj energie pre �varenie
soli�  muselo dopravova� povozníkmi zo stále väè�ej vzdialenosti.

Výstavba prvého vodného diela na splavovanie dreva
Hromadiace sa problémy erárneho závodu v So¾nej Bani (dnes So-

livar) rie�ili rôzne odborné komisie, vysielané cisárskou dvornou ko-
morou vo Viedni, prípadne krá¾ovskou komisiou v Bratislave (Pres-
sburgu). Jedna z komisií, vedená K. Breinerom dala v r. 1691 návrh na
lacnej�í spôsob prepravy dreva z lesov v Slanských vrchoch, v oblasti
Zlatej Bane a to plavením. Na tento úèel bolo navrhnuté vyu�i� potok
Delòa, ktorý bol v jarnom a jesennom období dostatoène zásobovaný

Plavenie dreva pre banské
a solivarské potreby

Ing. Ján Brehuv, PhD., Ing. Rudolf Magula, CSc.
Ústav geotechniky SAV Ko�ice

prítokom vody z potokov pri¾ahlých dolín. Doprava dreva v kusoch
vodným �mykom tzv. �rizòami� bola v tom èase, v lesoch stredného
Slovenska, ale aj v okolitých lesoch u� známa a aj zau�ívaná.

Navrhnuté vo¾né plavenie dreva v tejto lokalite predstavovalo iný
a pomerne jednoduchý spôsob prepravy. Výrezy alebo jednotlivé
polená palivového dreva sa spú��ali na vodu a prúd vodného toku ich
uná�al do miesta urèenia. Plavené listnaté drevo (buk a iné)  muselo
by� preto suché, èi�e vy�a�ené v predchádzajúcom roku. Drevo sa na
prvom úseku Zlatá Baòa � Dulová Ves plavilo upraveným korytom
Delne, v ïal�om úseku potom umelým dreveným �¾abom (kanálom)
a� po varne soli.

Súèasne s úpravou koryta potoka a vybudovaním dreveného �¾abu
(kanála) bola v hornom úseku potoka Delòa, nad teraj�ou Zlatou Baòou
vystavaná priehrada s nádr�ou pre potreby plavenia dreva � klauzúra.
Hrádza pozostávala z drevenej zrubovej kon�trukcie, vyplnenej, resp.
utesnenej ílom. Priestor nádr�e sa èasom zaná�al nánosmi (�trk, hlina,
lístie stromov), a tým sa zmen�oval aj objem vody v nej, èím klauzúra
strácala postupne svoju funkciu. Drevenú kon�trukciu postihla hniloba,
alebo ju po�kodil namrznutý ¾ad, preto postupne prepú��ala èas�
zachytenej vody, vy�adovala si èastej�ie opravy a teda aj finanèné
náklady.

Potok Delòa pod klauzúrou, slú�iaci na splavovanie dreva, musel
ma� upravené nie len dno, ale aj brehy (svahy koryta). Naväzujúci
drevený kanál, od Dulovej Vsi po �varne soli� pre splavovanie dreva
musel vyhovova� smerovo i vý�kovo. Pri nerovnostiach terénu
drevený kanál bol vedený na drevených pilotových podperách. Pred
vtokom vody do umelého kanála koryto Delne prehradili hrab¾ami, na
ktorých sa zachytávalo plavené drevo a toto sa ïalej usmeròovalo
(odrá�alo) a pú��alo stavidlom do dreveného kanála. Samotný kanál
bol vyhotovený z hrubých dosák (fo�ien). Splavovanie sa robilo
dvakrát v roku (jar a jeseò).

Napriek mnohým technickým a organizaèným problémom súvisia-
cimi so splavovaním dreva, udr�ovaním vodnej nádr�e, resp. klauzúry,
koryta potoka a dreveného kanála bola preprava dreva splavovaním,
v porovnaní s inou v tom èase dostupnou dopravou, pova�ovaná za
najvýhodnej�iu a za najefektívnej�iu (1,3).

Výstavba druhého vodného diela na splavovanie dreva
Na prelome 18. a 19. storoèia rastúce po�iadavky na výrobu kry�-

talickej soli vy�adovali nielen výstavbu nových varní Franti�ek a Fer-
dinand, zásobníka so¾anky a iné, ale aj rekon�trukciu alebo výstavbu
ïal�ích pomocných prevádzkových objektov. Nové varne soli
spotrebovali väè�ie mno�stvo paliva a bolo potrebné zdokonali�
splavovania dreva.

Na základe získaných skúsenosti bolo rozhodnuté splavova� drevo
umelým plavebným kanálom od novej nádr�e a nie prirodzeným
korytom Delne.

Projekty na vybudovanie tejto novej sústavy vodných diel (ïalej
VD), poni�e vtedy existujúcej klauzúry, vypracoval dvorný architekt
J. Svoboda z Viedne. Sústava VD pozostávala z kamennej priehrady
a nového plavebného kanála. Po schválení výstavby solivarský úrad
predlo�il 24. 04. 1802 najvy��iemu úradu projekty a rozpoèet. Pod¾a
rozpoètu náklad na sústavu VD predstavoval 32 158 florénov a 13 a
2/3 grajciarov.

Za vedúceho výstavby urèili okresného stavebného architekta J.
Kitzlinga. Toho pre rôzne prechmaty suspendovali a za vedúceho
stavebných prác vymenovali obvodného krá¾ovského in�iniera J.
Freundhoffera z teraj�ieho U�horodu. Celá výstavba bola realizovaná
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v ré�ii so¾ného závodu. Ten pre budovaný komplex objektov zabez-
peèoval aj potrebný materiál. Novú priehradu stavali z kamenného
muriva spájaného maltou so zrete¾om na dlh�iu �ivotnos�. Výstavba
priehrady bola koncom leta 1807 dokonèená. V jeseni sa konalo prvé
napú��anie nádr�e a prvé plavebné pokusy na plavebnom kanáli. Bolo
kon�tatované, �e vodotesnos� priehrady aj kanála úplne vyhovuje.

Novovybudovaná priehrada, resp. kamenná hrádza, ktorej pod-
statná èas� existuje v Zlatej Bani do súèasnosti, bola situovaná 950
siah (1919 m) poni�e spomenutého vodného diela � klauzúry s cie¾om
zväè�enia objemu vodnej nádr�e a s oh¾adom na reliéf údolia Delne. Je
potrebné poznamena�, �e budovanie kamennej priehrady a umelého
plavebného kanála prebiehalo súèasne a v obdobiach, keï boli pre to
vhodné klimatické podmienky.

Plavebný kanál na splavovanie dreva bol priamo napájaný vodou
z nádr�e a viedol a� do areálu so¾ného závodu k varniam soli Ferdinand
a Franti�ek. Na regulovanie mno�stva vody (prietoku) vpú��anej do
plavebného kanála slú�il tehlový oporný múr, v ktorom bol osadený
tabu¾ový uzáver (0,7 x 0,7 m) ruène ovládaný rumpálom zo strá�nej búd-
ky, postavenej na korune priehrady. Kanál bol vyhotovený z dosák
(fo�ien) hrúbky 2,5 cóla a v priereze mal tvar lichobe�níka. Håbku mal
24 cólov, �írku v hornej èasti 33 cólov, �írka dna bola 18 cólov. Jeho
celková då�ka od priehrady a� do areálu so¾ného závodu bola 18, 9 km.

Prednos�ou nového plavebného kanála bolo, �e po splavovaní dreva
zostal v�dy prázdny, èím sa zamedzilo stratám dreva. Pri splavovaní
len upraveným prirodzeným korytom dochádzalo k vyplavovaniu
dreva mimo koryto potoka a kanála a k jeho kráde�i. Aj nový plavebný
kanál dreva konèil blízko varne soli Franti�ek, kde bola v då�ke cca
300 m vybudovaná z dubového dreva nosná kon�trukcia s prevý�ením
4 a� 10 m nad terénom. Na nej sa plavebný kanál rozde¾oval do dvoch
ramien, kde boli èelné a boèné stavidlá, umo�òujúce splavované drevo
rozde¾ova� na jednotlivé skládky dreva, pod¾a toho kde sa nachádzali
vo¾né priestory skladu dreva pre jeho ulo�enie. Stavidlá boli vo vzájom-
nej 10 m vzdialenosti. Striedavým zahradzovaním èelných a boèných
stavidiel bolo mo�né pod¾a potreby regulova� prísun plaveného dreva
do vymedzenej polohy (priestoru), kde sa vychytávalo. Pre obsluhujúci
personál bola k dispozícii po stranách ramien kanála manipulaèná
rampa o �írke 70 cm. Odvádzanie vody do Solivarského potoka
z manipulaèného priestoru zabezpeèoval prekrytý zberný �¾ab.

V hornej èasti plavebného kanála sa pred splavovaním v�dy
pripravili zásobné skládky dreva. K týmto sa drevo z jednotlivých
horských dolín pribli�ovalo koòmo alebo sa spú��alo suchým alebo
mokrým �mykom (rizòou).

Splavovanie dreva sa, rovnako ako pri návrhu z roku 1691, reali-
zovalo dvakrát v roku (jar a jeseò). Denne sa splavilo 150 a� 200 kub.
siah dreva (1).

So¾ná komora (úrad) po ukonèení výstavby tejto sústavy VD
vydala osobitnú in�trukciu pre jej kontrolu, ochranu a údr�bu. Povin-
nos�ou strá�cov bolo napríklad denne kontrolova� celú trasu kanála
a o zistených nedostatkoch podáva� hlásenie (správu).

Celkové náklady na výstavbu sústavy VD predstavovali pre so¾ný
úrad èiastku 98 000 flor. a 50,5 gr. Na vybudovaní sa aktívne podie¾ali
bývalí baníci, predtým pracujúci v baniach knie�a�a Sanguszkého
v Zlatej Bani. Po úmrtí hlavného banského majstra Gemerku tu banícka
èinnos� v roku 1788 úplne zanikla a usídlení baníci na�li prácu a ob�ivu
v lesoch ako drevorubaèi. S týmito bývalými baníkmi radca cisársko-
krá¾ovskej dvorskej komory uzavrel dohodu, na základe ktorej sa sta-
li pracovníkmi so¾ného závodu. Boli im pridelené pozemky, naturálie,
na aké mali nárok kmeòoví pracovníci so¾ného závodu. Tí potom
vykonávali v�etky práce s prípravou dreva, jeho splavovaním a údr�-
bou vybudovanej sústavy VD.

Vybudovanie priehrady a plavebného kanála pre splavovanie dreva
bolo z poh¾adu technického a ekonomického opodstatnené. Ako nám
prezrádzajú dostupné pramene (1) náklady na splavenie 17 429 kub.
siah dreva za roky 1808 a� 1812 predstavovalo sumu 113 288 zl. Pri
doprave toho istého mno�stvá dreva s pou�itím animálnej sily by ná-
klady boli trikrát vy��ie, t.zn. 348 580 zl.

 Sústava VD vrátane nádr�e vy�adovali poèas roka neustály doh¾ad
a be�nú údr�bu. Oblo�enie kanála fo�òami z ihliènatého dreva sa èasom
opotrebovalo, zaèalo podlieha� hnilobe a jeho obnova sa stávala ná-

kladnej�ou. Preto na oblo�enie kanála zaèali pou�íva� bukové fo�ne,
ktoré boli trvanlivej�ie. Neosvedèil sa ani pieskovec z Bertotoviec, ani
trachyt, resp. bridlica. Pieskovec rezaný na tenké plátky sa lámal,
resp. keï vypadla èo len jedna platòa, po�kodila sa èas� oblo�enia
v då�ke nieko¾ko metrov. Naviac, trasu kanála pretínali po¾né cesty,
prítoky potoka Delòa, cez ktoré bolo treba postavi� a udr�iava� prie-
chody. Ve¾a problémov spôsobovali intenzívne da�de a prietr�e
mraèien. Ich následky dosahovali èasto katastrofálne rozmery.

V èase výstavby a dlho potom kamenná priehrada i plavebný kanál
pre drevo boli pova�ované za ve¾kolepé diela. Potrebám so¾ného
závodu slú�ili do roku 1917, keï bol plavebný kanál zru�ený a nahra-
dila ho úzkorozchodná �eleznica v jeho trase. Úzkorozchodná �eleznica
svoju úlohu plnila do roku 1954, kedy do Zlatej Bane vybudovali
cestnú komunikáciu, ktorou sa zabezpeèovala preprava dreva
nákladnými autami pre potreby varne soli Franti�ek a� do jej likvidácie
v roku 1970 a jej nahradenia teraj�ím závodom � SOLIVARY.

Vyu�ívanie vody potoka Delne a jej prítokov na splavovanie dreva
pomocou klauzúry a potom vybudovanie sústavy VD pozostávajúcej
z priehrady na potoku Delòa v Zlatej Bani a plavebného kanála pre
drevo pozdå� Delne bolo dôkazom vysokej technickej úrovne a dômy-
selnosti za daných podmienok. Napriek tomu, �e zo sústavy VD sa
do súèasnosti zachovala len èas� trasy kanála a podstatná èas� prie-
hradného telesa s objektom dnovej výpuste, predsa si zaslú�ia spo-
menuté diela aspoò z poh¾adu na vývoj hydrotechnických stavieb na
území Slovenska, resp. regiónu �ari�a, na�u pozornos�. Z èasti
rozobraté priehradné teleso v Zlatej Bani by pod¾a projektovej doku-
mentácie nachádzajúcej sa pravdepodobne v súèasnosti len vo Viedni
(v Solivare pri po�iari po 2. svetovej vojne archív so¾ného závodu
vyhorel) bolo mo�né snáï obnovi�, aj keï nie uvies� do prevádzky.
Slú�ilo by potom, podobne ako niektoré staré priehrady na strednom
Slovensku, pre odborné exkurzie v bývalom banskom regióne (Zlatá
Baòa, Opálové bane) v blízkosti aj teraz známeho, bývalého krá¾ov-
ského mesta Pre�ov.

Kópie spomenutej dokumentácie sústavy VD, ale aj dokumentácie
k návrhu z roku 1691 na vo¾né plavenie dreva v koryte potoka Delòa
(ak sa nachádza vo Viedni) by mohli by� získané z Rakúska spojeným
úsilím banských, vodohospodárskych a muzeálnych odborníkov.
Potom by mohli by� ulo�ené u teraj�ieho správcu potoka Delòa,
ktorým je SVP, �.p. OZ Ko�ice, ale aj priamo v Slovenskom technickom
múzeu v Ko�iciach, èi na ÚGt SAV Ko�ice.

Do zabudnutia by nemal padnú� ani archív rodu �o�ovcov na-
chádzajúci sa v Maïarsku, ktorý by mal obsahova� 5 677 kusov listín
a 49 zväzkov sporových spisov (1) s nájomcami prameòov so¾anky,
varní soli aj s erárom. Urèite obsahuje aj dodnes zaujímavé odborné
informácie o vývoji èerpania, doprave a uskladòovaní so¾anky, o tech-
nológii získavania soli odparovaním od r.1288 do r.1592. Tento archív,
resp. kópie jeho listín by mohli nájs� po zrenovovaní chátrajúceho
ka�tie¾a rodu �o�ovcov v Hanu�ovciach nad Top¾ou dôstojné miesto
ulo�enia na mieste alebo v blízkosti ich pôvodného vzniku.
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venské vydavate¾stvo n.p. Ko�ice 1978, 156s.
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davate¾stvo n.p. Ko�ice pre Okresné vlastivedné múzeum vo Vra-
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Vodná stavba Vy�ná Rybnica na rieke Okna bola daná
do u�ívania v roku 1975. U� od poèiatku sa na objektoch
vodnej stavby ukazovali nedostatky, ktoré obmedzovali
jej funkènos�. Od februára roku 2002 bola nádr� vy-
pustená a z dôvodu poruchy hradidlového uzáveru sa ne-
dal odtok regulova� dnovým výpustom. Hlavné rekon-
�trukèné práce, ktoré zabezpeèoval nový správca SVP,
�.p. , OZ Ko�ice, a ktoré prebehli postupne v rokoch 2001
� 2002, pomohli sfunkèni� vodnú stavbu a zabezpeèi�
jej normálnu prevádzku. V na�om príspevku sa za-
oberáme mo�nos�ou vyu�i� vodnú stavbu na výrobu
elektrickej energie prostredníctvom MVE.

Vodná stavba Vy�ná Rybnica je vybudovaná ako
viacúèelová nádr� pre potreby závlah, chov rýb, po�iarnej
vody a èiastoèné zní�enie povodòových prietokov. Pre po-
treby závlah sa voda neodoberá, vyu�íva sa v�ak na rekreá-
ciu.

Hrádza nádr�e s max. vý�kou 10,5 m je vybudovaná ako
zemná, z ílovitých hlín. Základné údaje vodnej stavby sú
nasledovné:
- då�ka hrádze v korune 415,00 m
- kóta koruny hrádze 236,70 m n.m.
- max. retenèná hladina 236,00 m n.m.
- max. prevádzková hladina 235,65 m n.m.
- kóta stáleho nadr�ania 230,30 m n.m.
- akumulaèný objem nádr�e 356 750 m3

- Q
100

47 m3 . s-1.

V rámci rekon�trukèných prác boli postupne opravené
nehradený boèný bezpeènostný priepad s då�kou �¾abu
92,0 m, odpad od bezpeènostného priepadu s då�kou 250 m
a ve�a dnového výpustu, vrátane osadenia novej techno-
lógie � zasúvadlového uzáveru.

Pod¾a krivky prekroèenia prietokov (tab. 1) má rieka Okna
vysokú vodnos�, kde stredný roèný prietok dosahuje
1,14 m3 . s-1.

Manipulaèný poriadok udáva minimálny zostatkový
prietok hodnotou Q = 0,052 m3 . s-1. V èase mimoriadne
nízkych prietokov v Okne musí sa odtok z nádr�e rovna�
prítoku do nádr�e. Potrubie minimálneho zostatkového
prietoku má kapacitu max. 340 l . s-1. Manipulaèný poriadok
ïalej stanovuje za povodeò také prietoky, ktoré prekraèujú
prítok do nádr�e nad 7,0 m3 . s-1. Tieto sa odvádzajú cez plne

Bude na Vy�nej Rybnici
 malá vodná elektráreò?

Ing. Jozef Vorlíèek, Hycoprojekt, a.s. Bratislava

Ing. Peter Kelemen, PK-impex, Bratislava

Tab. 1

30 90 180 270 330 355 364 dní

3,73 1,76 0,832 0,416 0,222 0,104 0,052 m3 . s-1

otvorený dnový výpust a cez boèný bezpeènostný priepad.
Max. kapacita dnového výpustu je 3,0 m3 . s-1.

Hydrológia rieky Okna (obr.1) umo�òuje oblas� výroby
elektrickej energie min. v rozsahu prietokov 0,222 � 1,0 m3 . s-1,
prièom max. prevádzková hladina bude dodr�aná 140 dní
v roku. Pri vyu�ite¾nom spáde v rozsahu 6,5 m � 8,5 m je
mo�né v komore dnového výpustu in�talova� Bánkiho
turbínu s asynchrónnym generátorom. Základné technické
údaje turbíny sú nasledovné:

Typ turbíny Bánki 45/100
Parametre turbíny:
priemer  rotora obe�ného kolesa D = 450 mm
�írka rotora obe�ného kolesa B = 1000 mm
maximálny návrhový spád H

max
 = 8,5 m

minimálny návrhový spád H
min

 = 6,5 m
maximálny prietok Q

max
 = 1,0 m3 . s-1

minimálny prietok Q
min

 = 0,22 m3 . s-1

maximálny výkon na spojke turbíny P
max

 = 62 kW
obrátky turbíny n

t
 = 250 min-1

typ motora vo funkcii generátora asynchrónny,
F 280M 08 P

g
 = 55 kW

parametre generátora:
maximálny výkon generátora P

max 
 = 55 kW

obrátky generátora n = 737 min-1

napätie U = 400 V
prenos výkonu remeòový prevod

Obr. 1
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Roèná výroba elektrickej energie bude dosahova� prie-
merne 275 000 kWh. Turbína MVE sa osadí priamo v komore
dnového výpustu, ktorej vnútorné rozmery sú 6,5 x 3,0 m.
Kon�trukcia komory, vstup do komory a ulo�enie tech-
nológie dnového výpustu umo�òujú bezproblémové osa-
denie turbíny. Prevádzka turbíny bude  automatická, riadená
hladinovou reguláciou, v závislosti od vý�ky hladiny v ná-
dr�i. V rozvádzaèi a strojovni dnového výpustu budú sústre-
dené v�etky istiace, spínacie, ovládacie a signalizaèné prvky
súvisiace s prevádzkou. Výkon z turboagregátu sa vyvedie

cez rozvádzaè  kábelovým vedením do rozvádzaèa blízkej
trafostanice.

V na�om príspevku sme poukázali na mo�nos� vyu�i�
potenciál rieky Okna na výrobu elektrickej energie MVE,
osadenou v u� vybudovanom vzdúvacom objekte. Výkon
tohto malého hydroenergetického zdroja mô�e zaisti� osvet-
lenie a prevádzku malého podniku s príkonom 35 kW.

Literatúra:
Hydroconsult Bratislava, š.p.: Vodné dielo Vy�ná Rybnica, ma-
nipulaèný poriadok, 2002

Stavebná fakulta STU v Bratislave
a nový akademický rok 2005/06

1. septembra 2005 sa oficiálne zaèal akademický rok 2005/06
na v�etkých vysokých �kolách Slovenska, teda i na Stavebnej
fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na jeho prahu mô�eme s pote�ením kon�tatova�, �e takmer
dvojroèné úsilie fakulty o akreditáciu nových �tudijných progra-
mov, v ktorých zaèína v zmysle vysoko�kolského zákona v tomto
akademickom roku výuèba, bolo úspe�ne zavà�ené, o èom svedèí
fakt, �e máme akreditovaných 8 bakalárskych, 21 in�inierskych
a 15 doktorandských �tudijných programov, èím sú pokryté
v�etky odbory stavebníctva a geodézie pre v�etky tri stupne �tú-
dia. Výuèbu na týchto �tudijných programoch zabezpeèuje vyso-
kokvalifikovaný 288-èlenný pedagogický zbor, z èoho je 32 pro-
fesorov a 88 docentov v riadnom pracovnom pomere.

Napriek poèiatoèným obavám a ukazujúcemu sa zni�ujúcemu
záujmu o vysoké �koly s technickým zameraním zo strany absol-
ventov stredných �kôl mô�eme s pote�ením kon�tatova�, �e táto
skutoènos� sa pri prihlasovaní uchádzaèov na na�u fakultu ne-
prejavila. Do 1. roèníka bakalárskeho stupòa �túdia je prijatých
1 438 �tudentov na dennú i externú formu �túdia, na in�inierske
�túdium splnilo podmienky prijatia 532 uchádzaèov a v tre�om
stupni �túdia je 47 nových doktorandov. Z uvedeného vyplýva,
�e v tomto akademickom roku prekroèí poèet �tudentov vo v�et-
kých stupòoch �túdia 4 000.

Noví �tudenti sú prijatí na bakalársky stupeò �túdia, na ktorom
máme, ako u� bolo spomenuté, akreditovaných 8 �tudijných pro-
gramov. Z nich mô�eme 4 oznaèi� ako tradièné, �túdium na 3 z
nich prebieha od roku 1938, t. j. od prvého �kolského roka na Slo-
venskej technickej univerzite, a teda aj Stavebnej fakulte, èím sa
táto fakulta právom pova�uje za zakladate¾ku STU. Ide o �tudijné
programy in�inierske kon�trukcie a dopravné stavby, vodné
stavby a vodné hospodárstvo a geodézia a kartografia s klasickou
då�kou trvania bakalárskeho �túdia 3 roky. Ïal�í �tudijný pro-
gram, pozemné stavby a architektúra, má poèiatky vzniku �a��
neskôr, na úrovni súèasného vedeckého poznania nadväzuje na
skvelé výsledky Fakulty architektúry a pozemného stavite¾stva
zriadenej v roku 1950, o èom svedèí úèas� absolventov na archi-
tektonickej koncepcii, projektoch a realizácii najvýznamnej�ích
stavieb súèasnosti. Jediný je akreditovaný na 4 roky bakalárskeho
stupòa �túdia.

Prax si postupne vy�iadala otvorenie ïal�ích �tudijných pro-
gramov. �tudijný program in�inierstvo �ivotného prostredia, ktorý
(e�te ako odbor) mal v uplynulom akademickom roku prvých ab-
solventov bakalárskeho stupòa �túdia a dva úplne nové �tudijné
programy: technológia a mana�érstvo stavieb, v rámci ktorého
získa �tudent znalosti z oblasti stavebných technológií umo�-
òujúce mu riadi� prípravu a realizáciu rôznych typov stavieb,

a úplná novinka: matematicko-poèítaèové modelovanie. Tento
�tudijný program je akreditovaný v spolupráci s Fakultou elektro-
techniky a informatiky STU a Fakultou informatiky a informaè-
ných technológií STU a jeho rozvoj je motivovaný predov�etkým
rýchlym vývojom moderných technológií, ktorý vy�aduje hlboké
matematické znalosti, poèítaèovú zruènos� a výbornú orientáciu
v navzájom previazaných in�inierskych, prírodovedných èi eko-
nomických aplikáciách. Práve Slovenská technická univerzita v
Bratislave s významnými odborníkmi, ktorí sú schopní da� �tu-
dentom hlboký základ v matematických a poèítaèovo orien-
tovaných predmetoch s dôrazom na interdisciplinárne aplikácie,
je prirodzeným miestom pre úspe�ný rozvoj takto orientovaného
�tudijného programu.

Okrem toho Stavebná fakulta STU ponúka aj �túdium univer-
zálneho �tudijného programu stavebné in�inierstvo v anglickom
jazyku pod názvom Civil Engineering.

RNDr. Mária Ostrochovská,
Stavebná fakulta STU

Na ostatnej (tento spisovný výraz mám neve¾mi rada)
redakènej rade sme pripravovali èíslo Vodohospodárskeho
spravodajcu, ktoré práve dr�íte v rukách. Hovorilo sa
o jubilujúcej Zemplínskej �írave a Bukovci. Vznikla zaujímavá
otázka, èo vlastne na�i jubilanti sú � vodné diela alebo vodné
stavby (okrem toho, �e sú vodnou a vodárenskou nádr�ou).
Zaznel názor, logický, �e pokia¾ sú podobné objekty v �tádiu
výstavby, sú to vodné stavby, ale po ich dokonèení ide u�
o vodné diela. Av�ak ïal�í názor kon�tatoval, �e vodný zákon
pozná iba vodné stavby. Tak�e ako to objektívne je? Èo si
myslíte vy o tomto (myslím si, �e zïaleka nie ojedinelom)
terminologickom probléme?

Mimochodom, vyskytla sa aj èisto jazyková otázka:
Zemplínska �írava alebo Zemplínska �írava? Zdá sa mi správ-
ne, �e v princípe treba pou�íva� to, èo sa zau�ívalo, aj keby
to bolo jazykovo nesprávne. Iba�e na tento prípad to nemo�-
no aplikova� � mali sme u� Zemplínske �íravy, aj Zemplínske
�íravy. Pre budúcnos� sa preto dr�me vyjadrenia Jazyko-
vedného ústavu ¼udovíta �túra: Spisovné písanie uvedenej
vodnej nádr�e je: Zemplínska �írava.

  Tatiana �imková

.Redakèná poznámka

Zaznamenali sme
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Ekohydrologická štúdia ramien Latorice
K článku na stranách 14-17 

Rameno Latorice Anakonda zarastené makrofytou Trapa
Natans

Rameno Latorice Anakonda zarastené makrofytou Nuphar
lutea

Deň stromu 2005
K článku na stranách 18-19

Plavenie dreva pre banské a solivarské potreby
K článku na stranách 30-31 

Európsky les

Zachovaný obrázok územia
povodia potoka Delňa od prvej
známej klauzúry navrhnutej
v r. 1691 nad Zlatou Baňou a ka-
mennej priehrady vyprojektovanej
v r. 1802 s plavebným kanálom
dĺžky 18,9 km do starého soľného
závodu (varne Ferdinand
a František) v Soľnej Bani až
po Torysu, resp. Sekčov
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ročník XLVIII

40 rokov
vodnej nádrže

Zemplínska šírava

30 rokov
vodárenskej nádrže

Bukovec

40 rokov
vodárenskej nádrže

Hriňová
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ročník XLVIII

Exkurzia vodohospodárov v Anglicku a Škótsku (k článku na strane 22)

Exkurzia vodohospodárov v Rakúsku a Švajčiarsku (k článku na strane 21)

Hať na Temži na ochranu Londýna Falkirk Wheel (Falkirské koleso) – lodný výťah

Zdroj pitnej vody pre Viedeň – Kaiserbrunn Úpravňa vody v Saviése
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OBSAHVá�ené kolegyne a kolegovia,

výstavba nových a rekon�trukcie, resp.
roz�írenia existujúcich ÈOV nepochybne
rozhodujúco prispejú k ïal�ej ochrane po-
vrchových a podzemných vôd. Zároveò ale
investièné náklady sú a budú obrovské -
splni� po�adované ciele (a v tomto prípade
nielen ciele, ale aj záväzky), znamená in-
vestova� pod¾a �túdií kolegov z VÚVH viac
ne� 50 mld. do roku 2015, z toho 35 mld.
do roku 2010.

Súèasný rozsah a intenzita prác vyvolá-
vajú údiv, uznanie a obèas aj miernu nedô-
veru v reálnos� splnenia na�ich záväzkov.
V tejto situácii je nesmierne dôle�ité, aby
boli k dispozícii fóra, kde je a bude mo�né
obzrie� sa dozadu, resp. naokolo a kriticky
vyhodnocova� dosiahnuté a dosiahnute¾né.
Zároveò je nutné neustále upozoròova�, �e
zrealizovaním nových ÈOV sa problémy ne-
konèia. Dosahovanie po�adovanej kvality
vyèistenej vody (èastokrát a� na hranici
rie�ite¾nosti) nie je jednoduché a vy�aduje
okrem optimálne vyprojektovanej a dodanej
technológie aj kvalifikovanú obsluhu a spl-
nenie �pecifických po�iadaviek. U� dnes je
zrejmé, (a je potrebné sa na to pripravi�),
�e skú�obné prevádzky nových ÈOV budú
nielen o kon�tatovaní splnených paramet-
rov, ale aj o skúmaní a h¾adaní dodatoèných
rie�ení.

Upozorni� na informácie, poskytnú� ich
odbornej verejnosti, diskutova� o nich a prí-
padne sa z nich pouèi� je jeden z hlavných
cie¾ov Asociácie èistiarenských expertov
SR (AÈE SR). Ako výberové zdru�enie od-
borníkov, firiem a in�titúcií aktívne pôso-
biacich nielen v odvádzaní a èistení odpa-
dových vôd, ale aj v ïal�ích oblastiach o-
chrany vôd (spracovania kalov a odpadov,
zásobovania vodou, atï.) sme si stanovili
ako hlavné ciele prispie� k aktívnej výmene
odborných poznatkov, zabezpeèi� odbornú
výchovu a poskytova� expertné, poradenské
a konzultaèné slu�by. Keï�e v�etky aso-
ciaèné odborné akcie sú otvorené aj ostat-
ným záujemcom z radov odbornej verej-
nosti, pokúsili sme sa pomôc� aj pri zo-
stavovaní tohto èísla Vodohospodárskeho
spravodajcu, venovaného práve èisteniu od-
padových vôd. Spolu s redakènou radou Vám
predkladáme výber z najnov�ích publikácií,
prièom uvedené sú príspevky slovenských
aj èeských autorov. Medzinárodný charak-
ter má toto èíslo nielen preto, �e situácia
èistiarenstva v ÈR je v podstate rovnaká
ako v SR a èeské skúsenosti sú pouèné aj
pre nás (a opaène). Rovnako dôle�itou je aj
doteraj�ia súèinnos� AÈE SR a AÈE ÈR,
keï obidve organizácie spolupracujú na bá-
ze dvoch asociácií s jednou spoloènou èlen-
skou základòou.

 Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
predseda Asociácie èistiarenských expertov
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Voda v krajine

Zhodnotenie kvality vypú��aných
odpadových vôd v Slovenskej republike

Ing. Lea Mrafková, PhD., Ing. Renáta Magulová, Ing. Daniela Ïurkovièová
Slovenský hydrometeorologický ústav

V tomto èlánku sú spracované údaje z databázy
Súhrnná evidencia o vodách; databáza je vedená v
Slovenskom hydrometeorologickom ústave od roku
2003.

Úloha vies� súhrnnú evidenciu o vodách vyplynula
zo zákona è. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o pries-
tupkoch v znení neskor�ích predpisov (vodný zákon)
[1]. Na základe analýzy rozsahu úloh spadajúcich pod
evidenciu o vodách a zadefinovaného obsahu súhrnnej
evidencie o vodách zabezpeèil SHMÚ realizáciu
nasledujúcich okruhov aktivít:
1. Vodoprávna evidencia
2. Oznamovacia povinnos� producentov odpadových

  vôd a odberate¾ov povrchových vôd voèi SHMÚ
3. Evidencia chránených území

1 Vodoprávna evidencia
Vo vyhlá�ke M�P SR è. 221/2005 je definovaná Evi-

dencia práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí
orgánov �tátnej vodnej správy (§23 ods. 3) [2]. Vodo-
právna evidencia je najobsiahlej�ou èas�ou databázy
Súhrnná evidencia.

Doteraj�ie spracovanie evidencie vodoprávnych roz-
hodnutí a ich archivovanie existuje len v papierovej for-
me. V praxi ide o ve¾ké mno�stvo vodoprávnych rozhod-
nutí vydávaných poèas dlhého èasového obdobia. Skú-
senosti ukázali, �e nie je jednoduché získa� preh¾ad,
zoznamy, èi dokonca kópie v�etkých vydaných vodo-
právnych rozhodnutí. Z týchto dôvodov bola vytvorená
internetová aplikácia, ktorá umo�òuje evidenciu rozhod-
nutí krajských úradov (KÚ) a obvodných úradov (OÚ)
v plnom rozsahu. V zaèiatkoch databázu napåòali pra-
covníci SHMÚ, av�ak v súèasnosti napåòanie u� realizu-
jú pracovníci orgánov �tátnej vodnej správy (KÚ, OÚ).

Vodoprávne povolenia sú v databáze rozdelené do
troch základných skupín:
§ Povolenia týkajúce sa nakladania s vodami (napr. odber

povrchovej vody, vypú��anie odpadových, resp. oso-
bitných vôd do povrchových, resp. podzemných vôd,
vzdúvanie, akumulácia povrchovej vody, odber pod-
zemnej vody, vypú��anie odpadových vôd s obsahom
obzvlá�� �kodlivých látok do verejnej kanalizácie, atï.)
§ Povolenia týkajúce sa vodných stavieb (napr. stavby

vodovodných radov a vodárenských objektov vrátane
úpravní vôd, stavby kanalizaèných stôk a kanali-

zaèných objektov, èistiarne odpadových vôd, atï.)
§ Ïal�ie opatrenia vodoprávneho úradu (ostatné po-

volenia ako: schválenie manipulaèného poriadku
vodnej stavby, schválenie havarijného plánu, sta-
novenie ochranného pásma vodných zdrojov, atï.)

2 Oznamovacia povinnos� producentov odpadových vôd
a odberate¾ov povrchových vôd voèi SHMÚ
Pod¾a zákona è. 364/2004 Z.z. o vodách producenti

a odberatelia majú oznamovaciu povinnos� voèi SHMÚ.
Na základe tejto povinnosti SHMÚ pripravil tlaèivá o za-
èatí a zmene odberu/vypú��ania vôd a tlaèivá na ozná-
menia roèných údajov o odbere a vypú��aní odpadových
vôd. Tlaèivá o zaèatí a zmene odberu/vypú��ania vôd
obsahujú základné identifikaèné údaje o u�ívate¾ovi vôd
a údaje z vodoprávneho povolenia. Roèné tlaèivá ob-
sahujú údaje za posledný kalendárny rok, ktoré sa týkajú
odberov povrchových vôd a vypú��aní odpadových vôd
do povrchových vôd. Je vytvorená aj elektronická apli-
kácia pre u�ívate¾ov vôd na zasielanie údajov o odberoch
povrchových vôd alebo vypú��aniach odpadových vôd
do povrchových vôd elektronickou po�tou.

3 Evidencia chránených území
Pomocou tejto èasti aplikácie je mo�né vies� evidenciu

o chránených územiach (v rozsahu Vyhlá�ky M�P SR è.
556/2002 § 3 ods. 8). Do tejto èasti databázy importujú
poverení pracovníci SHMÚ základné informácie z prí-
slu�ných právnych predpisov, ktoré definujú jednotlivé
chránené územia. V databáze je vytvorený priestor pre
evidenciu  v�etkých existujúcich chránených území v SR
ako aj území európskeho významu, hoci vyhlá�ka
è. 556/2002 (§ 3, ods. 8f) predpisuje evidova� iba chrá-
nené územia v zmysle zákona è. 543/2002 o ochrane
prírody a krajiny §18 (chránené krajinné oblasti) a § 19
(národné parky) [3].

Zhodnotenie údajov

Databáza Súhrnná evidencia o vodách umo�òuje vy-
tvori� znaèný poèet výstupných zostáv. Jednou zo zo-
stáv je zostava pre porovnanie údajov z vodoprávnej
evidencie s údajmi získanými v rámci oznamovacej po-
vinnosti u�ívate¾ov vôd. V zmysle nariadenia vlády SR
è. 296/2005, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele po-
vrchových vôd a limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèis-

Tab. 1 Mno�stvo vypú��aného zneèistenia v roku 2004

Mno�stvo zneèistenia [ t /rok]  BSK
5

CHSK
cr

  NL Ncelk. Pcelk .

Priemyselné odpadové vody 6 0 1 8 , 8 2 4 5 5 3 , 4 1 2 6 1 0 , 8 1 2 8 2 , 9  69,07
Komunálne a spla�kové odpadové vody  4207,1 1 0 6 9 2 , 6 4 2 6 8 , 3 2 3 9 0 , 1 447 ,8
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né najviac v povodí Hrona (obr. 3) a v prípade vypú�-
�aných spla�kových a komunálnych vôd boli tieto uka-
zovatele prekraèované najviac v povodí Váhu (obr. 4).

V povodí Bodvy neboli v roku 2004 prekroèené tieto
základné ukazovatele v prípade vypú��ania priemy-
selných odpadových vôd. V povodí Tisy neboli prekro-
èené základné ukazovatele v roku 2004 pri vypú��aní
spla�kových a komunálnych odpadových vôd.

Z údajov, ktoré zaslali producenti SHMÚ, bolo v ro-
ku 2004 celkové mno�stvo vypustených odpadových
vôd 919 850 tis. m3, z toho mno�stvo komunálnych
a spla�kových vôd bolo 414 467 tis. m3 a mno�stvo prie-
myselných vôd bolo 505 383 tis. m3. Z celkového mno�-
stva vypú��aných vôd nebolo èistených 295 423 tis. m3.
Z porovnania údajov v roku 2003 a 2004 vyplynulo, �e
v roku 2003 bolo celkové mno�stvo vypustených od-
padových vôd 1 054 903 tis. m3. Spla�kových a komu-
nálnych vôd bolo 414 469 tis. m3 a priemyselných odpa-
dových vôd bolo 640 435 tis. m3. V tabu¾ke 1 sú zosu-
marizované mno�stvá meraného vypú��aného zneèiste-
nia v tonách za rok 2004. V roku 2003 sa hodnoty vy-
pú��aného zneèistenia nelí�ili od hodnôt v roku 2004.

Obr. 4 Poèet prekroèení l imitných hodnôt z vodoprávnych
povolení v základných ukazovate¾och pre vypú��anie
komunálnych a spla�kových vôd pre jednotlivé povodia

Záver

Pri porovnaní limitných hodnôt udaných vo vodo-
právnych povoleniach bolo zistené, �e hodnoty v roku
2004 boli prekraèované hlavne v ukazovateli neroz-
pustené látky v prípade vypú��aných priemyselných aj
spla�kových a komunálnych vôd. Limitné hodnoty
základných ukazovate¾ov v roku 2004 boli prekraèované
v prípade vypú��aných odpadových vôd najviac v po-
vodí Hrona a v prípade spla�kových a komunálnych vôd
v povodí Váhu. Kvalita vypú��aných vôd v rokoch 2003
a 2004 sa výrazne nezmenila. V budúcnosti sa pred-
pokladá zlep�enie kvality vypú��aných vôd vzh¾adom
na sprísòovanie limitov za úèelom napåòania po�iadaviek
Európskej únie a aplikáciu nových technológií èistenia
odpadových vôd.
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 4. Nariadenie vlády SR è.  296/2005, ktorým sa ustanovujú

kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty uka-
zovate¾ov zneèistenia odpadových vôd a osobitných vôd

tenia odpadových vôd a osobitných vôd [4], sa porov-
návajú limitné hodnoty  mno�stva vypú��aných odpa-
dových vôd a údaje o prípustnom mno�stve zneèis-

Obr. 1 Poèet prekroèení l imitných hodnôt vo vodoprávnych
povoleniach pre vypú��ané priemyselné odpadové vody
v roku 2004

�ujúcich látok v odpadových vodách.  Taktie� sa kontro-
luje plnenie ïal�ích po�iadaviek urèených vo vodo-
právnych rozhodnutiach s údajmi v roèných oznámeniach
u�ívate¾ov vôd. Na základe porovnania limitných hod-
nôt je na obr. 1 znázornený poèet prekroèení hodnôt

Obr. 2 Poèet prekroèení l imitných hodnôt vo vodoprávnych
povoleniach pre vypú��ané komunálne a spla�kové
odpadové vody v roku 2004

Obr. 3 Poèet prekroèení l imitných hodnôt z vodoprávnych
povolení v základných ukazovate¾och pre vypú��anie
priemyselných vôd pre jednotlivé povodia

vybraných ukazovate¾ov pre vypú��ané priemyselné
odpadové vody a na obr. 2 pre spla�kové a komunálne
odpadové vody. V prípade priemyselných odpadových
vôd boli najviac prekraèované limity pre vypú��anie ne-
rozpustených a rozpustených látok a vypú��ané komu-
nálne odpadové vody prekraèovali hlavne ukazovatele
NL, BSK

5
, CHSK

cr
.

Základné parametre BSK
5
, CHSK

Cr
, NL boli  v roku 2004

v prípade vypú��aných priemyselných vôd prekraèova-
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Vplyv zlo�enia odpadovej vody
a èistiarenskej technológie

na kvalitu odtoku z ÈOV s biologickým
odstraòovaním nutrientov

doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc., doc. Ing. Miroslav Hutòan, CSc.
Katedra environmentálneho in�inierstva STU Bratislava

Prijatím európskej legislatívy sa zaviazala SR aj
ÈR odstraòova� na ÈOV s kapacitou viac ne� 10 000
EO vo zvý�enej miere Ncelk a Pcelk. Odtokové kon-
centrácie sú stanovené na úrovni 15 mg/l Ncelk a
2 mg/l Pcelk pre ÈOV od 10000 do 100000 EO a
10 mg/l Ncelk a 1 mg/l Pcelk pre ÈOV nad 100000
EO (v ÈR ide o celoroèný priemer; v SR tieto kon-
centrácie platia pre teplotu v biologickom stupni
nad 12 °C, prièom pri 9�12 °C je Ncelk zvý�ený na
25 mg/l a pod 9 °C sa Ncelk nesleduje). Zároveò
k dosiahnutiu po�adovanej kvality vyèistenej vody
dôjde aj pri 80 % odstránení Pcelk a 75 % od-
stránení Ncelk.

Splnenie týchto po�iadaviek výrazne prispeje
k zvý�eniu kvality povrchových vôd, preto�e od-
stránenie nutrientov znamená aj minimálne mno�-
stvo vypú��aného organického zneèistenia (BSK

5
).

Zároveò ale náklady na výstavbu a rekon�trukciu
ÈOV sú a budú obrovské aj napriek tomu, �e pod-
statnú èas� dostane SR aj ÈR z fondov EÚ (v SR
sa uva�uje len na ÈOV s kapacitou nad 10 000 EO,
t.j. automaticky aj na odstraòovanie N a P ca
9,5 mld Sk [1]). Prispeje k tomu aj skutoènos�, �e
obidve republiky deklarovali celé územie za citlivú
oblas�, t.j. po�iadavka na odstraòovanie nutrientov
platí v�ade.

Technológia ÈOV a zlo�enie odpadových vôd � existuje
v�eobecné rie�enie?

Zrealizovaním ÈOV na daný úèel sa v�ak problémy
nekonèia. Dosiahnutie vy��ie uvedených koncentrácií
(a v oblastiach s málo vodnatými recipientmi budú mu-
sie� by� pod¾a imisného princípu e�te ni��ie � a� na
hranici rie�ite¾nosti) nie je jednoduché a okrem opti-
málnej technológie a kvalifikovanej obsluhy si vy�aduje
aj �pecifické po�iadavky. Podstatným spôsobom ovplyv-
òuje úèinnos� odstraòovania nutrientov najmä zlo�enie
odpadovej vody.

Pre denitrifikáciu ako rozhodujúci proces odstraòo-
vania Ncelk a pre zvý�ené biologické odstraòovanie
Pcelk (ZBOPcelk) je nevyhnutný dostatoèný pomer
BSK

5
 : Ncelk, resp. BSK

5
 : Pcelk. V�eobecne deklarovaná

po�iadavka je BSK
5
 : Ncelk aspoò 4 � 5 a BSK

5
 : Pcelk

aspoò 20 � 25 [3, 8]. Ak uva�ujeme so spla�kovou
odpadovou vodou a produkciou zneèistenia pod¾a
STN resp. ÈSN, potom 1 obyvate¾ priemerne vypro-
dukuje BSK

5
/d 60 g, Ncelk/d 11 g a Pcelk/d 2,5 g, t.j.

pomer BSK
5
 : Ncelk je 5,5 a BSK

5
 : Pcelk je 24. Tieto

hodnoty sú samozrejme len orientaèné a v �iadnom
prípade sa nedá zabezpeèi�, �e budú automaticky k dis-
pozícii pre biologické procesy na ÈOV.

K zni�ovaniu týchto pomerov, t.j. k �stratám� èasti or-
ganických látok BSK

5
 dochádza najmä:

- anaeróbnym rozkladom v stokovej sieti, ktorý prebieha
najmä v dlhých stokových sie�ach, ktoré sú v súèas-
nosti masívne budované v snahe vyu�i� EÚ fondy.
K stratám BSK

5
 v stokovej sieti mô�e prispie� aj èoraz

èastej�ia po�iadavka na zni�ovanie zápachu, ktorá sa
rie�i dávkovaním N-NO

3
 alebo infiltráciou podzemných

vôd s vy��ími koncentráciami N-NO
3

- prevzdu�nením a následným aeróbnym rozkladom
v mechanickom stupni ÈOV, najmä pri závitovkových
èerpadlách a prevzdu�òovaných lapaèoch piesku
(v neposlednom rade aj pri neprepraných zhrabkoch
a piesku)

- príli� dlhou zdr�nou dobou v usadzovacích nádr�iach.
Zvy�ovanie zdr�nej doby v týchto nádr�iach viac zvy-
�uje úèinnos� odstraòovania primárneho kalu a BSK

5

ako Ncelk a Pcelk
- nadmernou aeráciou nitrifikaèných èastí aktivácie, kde

je síce rozpustený O
2
 nutný pre nitrifikáciu, ale zároveò

sa v internej recirkulácii dostáva do denitrifikaèných
èastí aktivácie

- v kalovom hospodárstve, kde sú pri rozklade preby-
toèného a primárneho kalu organické látky anaeróbne
odstraòované, ale nutrienty sa vracajú v kalovej vode
spä� do prítoku
K zni�ovaniu strát BSK

5
 mô�e prispie� aj samotná

konfigurácia aktivaèného systému [3] Aktivácia s nit-
rifikáciou a denitrifikáciou sa na mestských ÈOV
realizuje preva�ne ako:

- simultánna denitrifikácia (buï s priestorovo alebo èa-
sovo oddelenými nitrifikaènými a denitrifikaènými
podmienkami) alebo ako

- predradená denitrifikácia (s jej prípadnými modifiká-
ciami, ako je napr. kaskádová alebo alternujúca denit-
rifikácia).
Z h¾adiska strát BSK

5
 je rizikovaj�ia simultánna de-

nitrifikácia, ktorá je v podstate zmie�avacím reakto-
rom a èas� ¾ahkorozlo�ite¾nej BSK

5
 z prítoku sa dostáva

v podstate okam�ite do styku s O
2
. V predradenej de-

nitrifikaènej nádr�i sa v�etka BSK
5
 z prítoku aspoò na

nieko¾ko desiatok minút dostane najskôr do denitrifikaè-
ného rekatora. Ale aj táto výhoda platí len obmedzene,
preto�e v surovej odpadovej vode je aj pomaly rozlo-

Veda, technika, technológia
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�ite¾ná BSK
5
. Tieto organické zlúèeniny (suspendované

látky, resp. rozpustené, ale vysokomolekulárne zlúèeniny)
sa musia najprv hydrolyzova�, èo je proces relatívne po-
malý a v �iadnom prípade sa nedá tak zabezpeèi�, aby
prebehol len v denitrifikaènej nádr�i. Tieto zlúèeniny sa
nasorbujú na vloèky aktivovaného kalu a s týmto kalom
opakovane pretekajú cez denitrifikaèné, nitrifikaèné,
dosadzovacie (a v prípade zaradenia aj cez regeneraèné)
nádr�e. Uvedenú výhodu predradenej denitrifikácie zá-
roveò významne ovplyvòuje aj to, ako je denitrifikaèný
reaktor dimenzovaný a aká je interná recirkulácia akti-
vaènej zmesi (èo ale nezávisí od vôle projektanta a pre-
vádzkovate¾a, ale od po�adovanej úèinnosti denitri-
fikácie, preto�e interný recirkulaèný pomer rozhodujúco
ovplyvòuje túto úèinnos�).

Zlo�enie odpadovej vody pre denitrifikáciu mô�e
èiastoène ovplyvni� aj proces ZBOPcelk, ktorý vy�aduje
pre zvý�enú akumuláciu polyfosforeènanov v bunkách
predradenie anaeróbnej nádr�e. V tejto nádr�i sa èas�
¾ahko rozlo�ite¾ných organických zlúèenín akumuluje
v bunkách kalu ako zásobné látky a tie sú následne
v denitrifikaèných a nitrifikaèných èastiach aktivácie
oxidované. Nie v�etky takto akumulované zásobné látky
sú vyu�ite¾né v denitrifikaènej reakcii a sú zoxidované
a� v nitrifikaènej nádr�i  s O

2
. Je zrejmé, �e z celkového

poh¾adu dochádza k urèitým stratám BSK
5
 pre samot-

nú denitrifikáciu, ale zároveò dochádza k ZBOPcelk
a k úspore na dozrá�aní. Vzh¾adom na zlo�itý metabo-
lizmus ZBOPcelk sa nedá na rozdiel od denitrifikácie
�pecifikova� stechiometria týchto procesov a tým pá-
dom sa nedá jednoznaène vyèísli�, aká bude bilancia
BSK

5
 a aké budú prípadné straty.

Porovnanie vybraných prevádzkových nákladov �
neexistuje v�eobecné rie�enie

Z predchádzajúcej kapitoly je zrejmé, �e ��etri�� s BSK
5

je nevyhnutnou po�iadavkou. Ak sa v�ak nepodarí za-
bezpeèi� potrebné mno�stvo BSK

5
 na prítoku do biolo-

gického stupòa, je mo�né ho doplni� pridávaním che-
mikálií, èo ale zvý�i prevádzkové náklady. Vplyv rôznych
situácií na zvý�enie prevádzkových nákladov ÈOV doku-
mentujú nasledovné príklady.

1. Pcelk sa odstraòuje zrá�aním, najèastej�ie so so¾a-
mi Fe3+. Vyzrá�anie 1 kg Pcelk vyvolá orientaèný náklad
130 Sk (v tejto cene je zrá�acie èinidlo a èiastoène aj
odvoz zvý�eného mno�stva kalu z ÈOV). Ak uva�ujeme
s ÈOV bez ZBOPcelk a s aktiváciou s nitrifikáciou a de-
nitrifikáciou, potom z dennej produkcie Pcelk pod¾a
STN 2,5 g / ob.d je potrebné vyzrá�a� ca 65 % (ca 20 %
mô�e odtiec� a ca 15 % zostane v stabilizovanom kale).
Náklady na toto zrá�anie Pcelk vychádzajú 21 hal/ob.d.

Ak realisticky uva�ujeme, �e zavedením ZBOPcelk
(t.j. predradením anaróbnej nádr�e) sa mno�stvo bio-
logicky odstráneného Pcelk zdvojnásobí (z 15 na 30 %),
potom náklady na dozrá�anie klesnú na 16 hal/ob.d, t.j.
o 5 hal/ob.d.........

2. Straty (nedostatok) BSK
5
 pre denitrifikáciu sa dajú

nahradi� prídavkom externých substrátov, buï kon-

centrovaných organických odpadov alebo organických
zlúèenín. Vzh¾adom na vlastnosti a cenu sa ako najper-
spektívnej�í substrát ukazuje metanol [6, 7]. Cena 1 kg
metanolu je ca 10,50 Sk, èo znamená, �e 1 kg BSK

5

z metanolu vychádza ca 11,50 Sk. Odstránenie 1 kg N
denitrifikáciou len s metanolom ako externým substrá-
tom vyvolá orientaèný náklad ca 46 Sk. Ak uva�ujeme,
�e z dennej produkcie 11 g Ncelk od 1 obyvate¾a je
potrebné odstráni� ca 55 % (ca 25 % mô�e odtiec�, 20 %
zostane v stabilizovanom kale) a z tohto mno�stva by
bolo potrebné ca 1/5 dotova� externým substrátom /
metanolom (èo je po zvá�ení situácie na mestských ÈOV
realistické maximum), potom náklady vychádzajú 5,5 hal/
ob.d.........

Z porovnania 1. a 2. (5 vers. 5,5 hal/ob.d) je zrejmé, �e
jednoznanène ignorova� ZBOPcelk z dôvodu straty BSK

5

a naru�enia úèinnosti denitrifikácie sa nedá � aj keï na
niektorých ÈOV v SR sa týmto argumentuje. Vyjadrené
inými èíslami: ak uva�ujeme produkciu ca 200 l/ob.d,
potom zavedenie ZBOPcelk mô�e u�etri� zrá�anie ca
1,9 mg/l Pcelk, prièom úspora na zrá�acom èinidle
Fe3+ predstavuje cenu metanolu potrebného pre denitrifi-
káciu ca 5,2 mg/l N-NO

3
........

Pozn. 1: Na tomto mieste je samozrejme potrebné bra�
do úvahy aj investièné náklady (in�talácia dávkovania
metanolu alebo postavenie predradeného anaeróbneho
reaktora s mie�aním). Len pre porovnanie z orientaèných
prepoètov vychádza (uva�ujúc ca 6 000 Sk/m3 nádr�e +
mie�adlá): ak sa postaví predradený anaeróbny reaktor
s mie�aním, so zdr�nou dobou aktivaènej zmesi ca 1,5
hod a dosiahne sa tým zvý�ené biologické odstraòovanie
Pcelk bez ovplyvnenia úèinnosti denitrifikácie, potom
náklady na túto výstavbu sú na úrovni úspor na zrá�a-
com èinidle dosiahnutých za ca 8 rokov prevádzky. Na
túto dobu sa treba pozera� z dvoch pozícií � z poh¾adu
investora rekon�trukcie z èisto vlastných zdrojov alebo
z poh¾adu investora rekon�trukcie financovanej pre-
va�nou väè�inou z európskych fondov........

Pozn. 2: Ale aj taký prípad v poslednej dobe nastal, �e
v rámci rekon�trukcie ÈOV sa neuva�uje so zvý�eným
biologickým odstraòovaním Pcelk napriek tomu, �e pre
prípadnú anaeróbnu èas� aktivácie sú k dispozícii u�
existujúce nádr�e. Tie sa neuva�ujú do budúcnosti vôbec
vyu�íva� ako biologický stupeò, prièom na danej ÈOV
odpadová voda obsahuje znaèný podiel priemyselných
odpadových vôd s vysokým pomerom ¾ahko rozlo�ite¾-
nej BSK

5
 : Ncelk : Pcelk. Okrem iného sa argumentuje aj

stratami BSK
5
 pre denitrifikáciu......

3. Negatívny vplyv prevzdu�nenia odpadovej vody na
prítoku a v mechanickom stupni a príli� vysokej koncen-
trácie O

2
 v nitrifikaènej nádr�i orientaène dokumentujú

nasledovné údaje:
- závitovkové èerpadlo a prevzdu�òovaný lapaè piesku

so zdr�nou dobou ca 5 min. dodá do odpadovej vody
také mno�stvo O

2
, ktoré odstráni BSK

5
 potrebnú na

denitrifikáciu ca 1,5 mg/l N-NO
3
 (a v tomto prípade ide

práve o ¾ahkorozlo�ite¾nú BSK
5
, ktorá je pre denitri-

fikáciu najvhodnej�ím substrátom). Ak by túto stratu
BSK

5
 bolo nutné dotova� metanolom a produkcia

odpadových vôd je ca 200 l/ob.d, potom náklady

Veda, technika, technológia
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vychádzajú ca 1,4 hal/ob.d ............
- ak v nitrifikaèných èastiach je napr. 4,5 mg O

2
/l a za

optimálnu hodnotu pokladáme 2 mg/l, potom v in-
ternom recykle bude o 2,5 mgO

2
/l navy�e. Ak interná

recirkulácia je 200 %, potom na ka�dý liter odpadovej
vody pripadá 5 mgO

2
/l navy�e. Toto mno�stvo O

2
 od-

stráni BSK
5
 potrebnú na denitrifikáciu ca 1,7 mg/l

N-NO
3
. Táto strata BSK

5
 dotovaná metanolom vy-

chádza na ca 1,6 hal/ob.d.........

4. Vplyv príli� ve¾kej zdr�nej doby v usadzovacích
nádr�iach na �straty� BSK

5
 a následne aj na ostatné

parametre ÈOV sa dá aspoò orientaène posúdi� s hod-
notami odporúèanými v STN/ÈSN, resp. v [1, 2]. Ak sú
na ÈOV 2 usadzovacie nádr�e a sprevádzkovaním 2.
nádr�e sa zdr�ná doba z 1 hod zvý�i na 2 hod, dosiahne
sa nasledovné:
- mno�stvo primárneho kalu odoberaného do kalového

hospodárstva sa zvý�i o ca 4 g/ob.d. Zároveò klesne
mno�stvo prebytoèného kalu odoberaného z aktivácie
o ca 2 g/ob.d. Uvedený nárast mno�stva primárneho
kalu v anaeróbnej stabilizácii spôsobí zvý�enie pro-
dukcie bioplynu o ca 1,3 l/ob.d, èo predstavuje zisk
energie 6,5 Wh/ob.d

- ïal�ia energia sa u�etrí na aerácii, preto�e vy��ie uve-
dené 4 g/ob.d primárneho kalu, t.j. ca 5 g/ob.d BSK

5
 sa

odstraòujú anaeróbne v stabilizácii a nie aeróbne
v aktivácii. Ak uva�ujeme, �e ca 60 % z tejto BSK

5

by sa odstránilo v prevzdu�òovaných nádr�iach s O
2
,

potom u�etrená energia je ca 3,4 Wh/ob.d
- spoloèná úspora energie je ca 9,9 Wh/ob.d. Túto

energiu nie je mo�né jednoznaène prepoèíta� na Sk,
preto�e sa mô�e vyu�i� pod¾a konkrétnej technológie
na danej ÈOV. Buï sa vyu�ije len na ohrev kalu a napr.
v lete sa väè�ina stratí v horákoch zvy�kového plynu,
ale takisto sa mô�e vyu�i� v kogenerácii (ak je na ÈOV
in�talovaná). Ale ani zisk z kogenerácie nie je jedno-
znaèný, preto�e bude závisie� od toho, èi sa elektrická
energia vyu�íva na danej ÈOV ako priemerná alebo ako
�pièková alebo sa predáva do siete, atï. Zároveò pro-
dukcia bioplynu z kalu sa mô�e zvý�i� dezintegráciou,
termofilnými podmienkami, atï.

- zvý�ené mno�stvo primárneho kalu odobraného do
stabilizácie automaticky znamená stratu BSK

5
 pre

procesy biologického odstraòovania Ncelk a Pcelk.
V tomto príklade sa jedná o ca 5 g/ob.d BSK5. Ak
predpokladáme, �e primárny kal predstavuje organické
látky len v suspendovanej forme, o tomto mno�stve
BSK

5
 nemô�eme automaticky uva�ova� ako o èistej

strate. Primárny kal sa nasorbuje na aktivovaný kal a
len postupne sa hydrolyzuje na jednoduché organické
zlúèeniny dostupné pre denitrifikáciu. Hydrolýza je
relatívne pomalá a dochádza k nej nezávisle od ve¾-
kosti usadzovacej nádr�e vo v�etkých èastiach akti-
vácie, t.j. nielen v anaeróbnych a denitrifikaèných, ale
aj v nitrifikaèných aj regeneraèných za prítomnosti O

2
.

Ak prijmeme reálne zjednodu�enie, �e ca 40 % BSK
5

z primárneho kalu je  vyu�ite¾né pre biologické
odstraòovanie Ncelk a Pcelk, potom èistá strata BSK

5

vyplývajúca z príli� ve¾kej usadzovacej nádr�e je 2,0
g/ob.d. Ak by sme túto stratu museli dotova� externým

substrátom metanolom, jeho cena vychádza 2,3 hal/
ob.d..........

- ak za získané Wh/ob.d dosadíme aktuálne ceny energie
v rôznych situáciách jej vyu�itia, je zrejmé, �e medzi
ziskom z vy��ieho mno�stva primárneho kalu v sta-
bilizácii a stratou BSK

5
 v tomto primárnom kale pre

aktiváciu je len malý rozdiel a zároveò tento rozdiel sa
mô�e modifikova� pod¾a samotnej technológie ka-
lového hospodárstva. V SR sú navy�e zaujímavé aj
zimné podmienky, keï je zvý�ená spotreba energie na
ohrev kalu a zároveò je výrazne zní�ená potreba de-
nitrifikova� (zimný limit Ncelk pre vyèistenú vodu je
a� 25 mg/l). Opätovne platí, �e na jednotlivé objekty
(kogenerácia, plynojem s dostatoènou akumuláciou
bioplynu pre vyu�itie bioplynu poèas energetických
�pièiek, dávkovanie metanolu, atï.) sú potrebné inves-
tièné náklady, ale tie mô�u by� aj z EÚ fondov..........

Porovnanie niektorých prevádzkových výsledkov �
rozhodujú aj detaily

Aj pri detailne spracovanom návrhu a projekte ÈOV
nie je mo�né automaticky oèakáva� po�adovanú úèin-
nos� biologického odstraòovania Ncelk a Pcelk. Najmä
úèinnos� ZBOPcelk závisí nielen od pomeru BSK

5
 : Pcelk,

ale aj od zlo�enia organických zlúèenín [3, 5]. Potvrdzujú
to aj výsledky prieskumu ÈOV so ZBOPcelk v SR [4].
Porovnanie vybraných parametrov troch ÈOV s rovnakou
technológiou aktivácie (systém An-D-N, oznaèovaný aj
ako AII/O [3, 4]) s dôrazom na výsledky biologického
stupòa sú sumarizované v tab. 1. Na ÈOV A nie sú usa-
dzovacie nádr�e, vzniká len prebytoèný kal. Ten je
aeróbne stabilizovaný v aktivácii a v prevzdu�òovaných
uskladòovacích nádr�iach. Ncelk sa odstraòuje nitri-
fikáciou-denitrifikáciou a Pcelk sa odstraòuje len biolo-
gicky, bez zrá�ania. Na ÈOV B je primárny kal z usadzo-
vacích nádr�í a prebytoèný kal z aktivácie stabilizo-
vaný anaeróbne v mezofilných podmienkach. Ncelk sa
odstraòuje nitrifikáciou-denitrifikáciou a Pcelk sa od-
straòuje len biologicky, bez zrá�ania. Na ÈOV C je pri-
márny kal z usadzovacích nádr�í a prebytoèný kal
z aktivácie stabilizovaný anaeróbne v mezofilných pod-
mienkach. Ncelk sa odstraòuje nitrifikáciou-denitrifiká-
ciou a Pcelk sa odstraòuje biologicky aj chemicky (do-
zrá�aním s Fe3+). Na v�etkých troch ÈOV je anaeróbny
stupeò ako selektor: na ÈOV A je anaeróbny selektor
s 10 sekciami, na ÈOV B s 5 sekciami a na ÈOV C
s 3 sekciami.

Z tab. 1 je zrejmé, �e v�eobecne udávaný pomer BSK
5

: Pcelk bol síce na prítoku do aktivácie dosiahnutý (èís-
la boldom; 20 a viac) a aj ostatné parametre kore�pondo-
vali s hodnotami odporúèanými v STN, napriek tomu
ZBOPcelk bolo rozdielne. Na ÈOV A, najmä vïaka po-
dielu potravinárskych odpadových vôd, bolo ZBOPcelk
vysoko úèinné a na dosiahnutie 0,6 mg/l v odtoku nebolo
potrebné zrá�anie. Na ÈOV B sa síce tie� nezrá�alo, ale
v tomto prípade bolo dosahovanie po�adovaných kon-
centráciií pod 2 mg/l dosahované najmä kvôli nariedenej
vode. Dosahovanie koncentrácií Pcelk pod 1 mg/l by bez
zrá�ania nebolo mo�né. Na ÈOV C ZBOPcelk prebieha-
lo intenzívne, dozrá�anie bolo potrebné na dosiahnutie

Veda, technika, technológia
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Tab. 1 Vybrané parametre aktivácií so ZBOPcelk (priemerné pol a� 1-roèné hodnoty)

ÈOV A ÈOV B ÈOV C

1 Prítok do ÈOV

1.1 BSK
5
 (mg/l; kg/d) 538; 6360 130; 1274 346; 1481

1.2 BSK
5 
/ TKN; BSK

5 
/ Pcelk (mg/mg) 20; 88 3,4; 62 6,4; 33

2 Po primárnom stupni

2.1 BSK
5
 (mg/l); BSK

5
/TKN; BSK

5
/P

celk 
(mg/mg) 538; 20; 88 78; 3; 46 190; 4,1; 20

3 Aktivácia + odtok

3.1 Zdr�ná doba aktiv.zmesi v anaerób.stupni (h) 3,2 2,1 0,8

3.2 Za�a�enie anaerób.stupòa (kg/m3d BSK
5
) 2,1 0,42 3,2

3.3 Za�a�enie celej aktivácie (kg/m3d) 0,276  0,116 0,279

3.4 Vek kalu v aktivácii (d) 22 30 13

3.5 Biol.odstrán. BSK
5
 / biol.odstr. P

celk
 (mg/mg) 98 (!) 232 (!) 29 (!)

3.6 Koncentrácia kalu v aktivácii Xc (g/l) 3,5 3,4 2,7

3.7 Priemer.kvalita odtoku: BSK
5
; N-NH

4
; N

celk
6; 0,8; 8,8 3; 2,4; 11,4 5,7; 7,9; 16*

P
celk

 (mg/l) 0,6 1,3 0,75

4 Pcelk akumulovaný v kale

4.1 P
celk

v prebytoènom kale z aktivácie (%) 2,0  1,0 4,75

biologicky + chemicky viazaný (%) 2,0 + 0 1,0 + 0 3,5 + 1,25

4.2 P
celk

v stabilizovanom kale z ÈOV (%) 1,9 0,7 3,2

biologicky + chemicky viazaný (%) 1,9 + 0 0,7 + 0 2,4 + 0,8

*ide o polroèný priemer zahròujúci aj teploty vody pod 12 0C, limity 15 a 25 mg/l boli plnené

koncentrácií pod 1 mg/l. Mno�stvo biologicky odstrá-
neného Pcelk charakterizuje najmä pomer z riadku è. 3.5
a obsah P v kale v riadkoch 4.1 a 4.2. Je zrejmé, �e na
týchto ÈOV o úèinnosti ZBOPcelk nerozhodoval len
pomer BSK

5
 : Pcelk, ale aj zlo�enie organických zlúèe-

nín.

Záver

Napriek tomu, �e procesy odstraòovania nutrientov sú
známe a vyu�ívané u� desiatky rokov, riziko prevádz-
kových problémov je stále aktuálne. Dosiahnutie kvality
vyèistenej vody na úrovni 10 mg/l Ncelk a 1 mg/l Pcelk,
po uplatnení imisného princípu aj ni��ích koncentrácií,
kladie na projekciu, realizáciu a prevádzku ÈOV mimo-
riadne nároky. Èastokrát rozhodujú aj detaily a výhrad-
ne biologicky bez pridávania externých substrátov a
zrá�acích èinidiel nie je mo�né po�adovanú kvalitu vy-
èistenej vody v�eobecne garantova�.

Prevádzkové náklady pri súèasných cenách takisto
nepreferujú jednoznaènú technológiu. Najlep�ím rie-
�ením by bolo doplnenie prieskumu a zbierania pod-
kladov o laboratórne a poloprevádzkové overenie a mo-
delovanie navrhovaného spôsobu èistenia (ako sa to
dialo napr. na nedávno otvorenej najväè�ej európskej
ÈOV Wien). Ale na toto nie je pri súèasnom tempe re-
kon�trukcií nielen èas a kapacity, ale ani ochota. Preto je
potrebné sa pripravi� aj na to, �e skú�obné prevádzky
budú nielen o kon�tatovaní splnených parametrov, ale
aj o skúmaní a h¾adaní dodatoèných rie�ení. A projektant
a dodávate¾ vôbec nemusia by� na vine.
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Legislativní emisní po�adavky na odtoky
z èistíren odpadních vod

Ing. Ivan Nesmìrák
Výzkumný ústav vodohospodáøský Praha

Po�adavky na kvalitu vypou�tìných odpadních vod do
vod povrchových stanovila podle § 38 odst. 5 zákona
è. 254/2001 Sb. (ve znìní pozdìj�ích pøedpisù) vláda
naøízením. Tímto naøízením je Naøízení vlády è. 61/
2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách pøípustného zne-
èi�tìní povrchových vod a odpadních vod, nále�itostech
povolení k vypou�tìní odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen Naøí-
zení).

Naøízení novelizuje Naøízení vlády è. 82/1999 Sb.,
kterým se stanoví ukazatele a hodnoty pøípustného
stupnì zneèi�tìní vod, a transponuje Smìrnici Ev-
ropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, stanovující
rámec pro èinnost Spoleèenství v oblasti vodní politiky
(dále jen Rámcová smìrnice), 13 Smìrnic Rady a 1
Smìrnici Komise.  Z tìchto Smìrnic Rady je pro mìst-
ské odpadní vody nejdùle�itìj�í Smìrnice Rady 91/271/
EHS o èi�tìní mìstských odpadních vod, doplnìná
Smìrnicí Komise 98/15/ES.

Zásady zpracování Naøízení
Návrh Naøízení zpracoval VÚV T.G.M. v Praze pro Mi-

nisterstvo �ivotního prostøedí v roce 2002 a to podle zásad
schválených ministerstvem v roce 2001 [1]. Schválené
zásady byly pøi zpracování Naøízení dodr�eny a Naøízení
pøineslo nìkteré nové postupy, z nich� je tøeba uvést pøe-
dev�ím:
§ V Naøízení byl posílen imisní princip (transponován èl. 10

Rámcové smìrnice o kombinovaném pøístupu k bodových
a difúzním zdrojùm zneèi�tìní).
§ Celé území státu je citlivou oblastí ve smyslu Smìrnice

Rady 91/271/EHS (transponován závazek ÈR z pøístupo-
vého jednání formulovaný v tzv. Spoleèném stanovisku
[2]).
§ U zdrojù mìstských odpadních vod nad 10.000 EO musí

být místo celkového anorganického dusíku sledován
celkový dusík (transponován po�adavek Smìrnice Rady
91/271/EHS).
§ Emisní standardy mìstských odpadních vod mají stejnou

statistickou interpretaci jakou mají ve Smìrnici Rady 91/
271/EHS (u BSK

5
, CHSK

Cr
 a NL mají charakter hodnot �p�,

u celkového dusíku a celkového fosforu jde o roèní prù-
mìry)1 .
§ U zdrojù mìstských odpadních vod byly zavedeny nové

velikostní kategorie èistíren mìstských odpadních vod
(transponován po�adavek Smìrnice Rady 91/271/EHS,
která zavádí kategorie: do 2.000 EO, 2.000 - 10.000 EO,
10.000 - 100.000 EO a více ne� 100.000 EO).
§ Emisní standardy pro mìstské zdroje zneèi�tìní nemìly

být ménì pøísné ne� emisní standardy Naøízení vlády è. 82/
1999 Sb. a Smìrnice Rady 91/271/EHS.
§ U mìstských odpadních vod jsou jako alternativa k emis-

ním standardùm vyjádøeným jako koncentrace zavedeny
i emisní standardy vyjádøené jako minimální úèinnost
èi�tìní.

§ Pro velikostní kategorii mìstských zdrojù zneèi�tìní 2.000-
10.000 EO byl zaveden 24-hodinový smìsný vzorek,
získaný sléváním 12 objemovì stejných dílèích vzorkù
odebíraných v intervalu 2 hodin, a pro kategorii 10.000
EO a více 24-hodinový smìsný vzorek, získaný sléváním
12 objemovì prùtoku úmìrných dílèích vzorkù odebíra-
ných v intervalu 2 hodin (transponován po�adavek Smìr-
nice Rady 91/271/EHS).
§ Emisní standardy pro prùmyslové zdroje zneèi�tìní ne-

mìly být ménì pøísné ne� emisní standardy Naøízení vlády
è. 82/1999 Sb. a Smìrnice Rady 76/464/EHS o zneèi��ování
nìkterými nebezpeènými látkami vypou�tìnými do vod-
ního prostøedí Spoleèenství a jejích dceøiných a souvise-
jících smìrnic2.

Emisní standardy
Emisní standardy pøedstavují pøímý zpùsob regulace emisí.

Dodr�ení emisních standardù pøedstavuje podmínku nutnou
pro povolení vypou�tìní odpadních vod do vod povrcho-
vých. Vodoprávní úøad ve svém povolení stanovuje emisní
limity, které nemohou být ménì pøísné ne� jsou emisní stan-
dardy. Vodní zákon v § 38 odst. 6 písm. a) stanoví, �e vo-
doprávní úøad pøi povolování vypou�tìní odpadních vod
pøihlí�í k potøebì dosa�ení vyhovujícího stavu povrchových
vod, a v odst. 7 stanoví, �e je mo�no po�adovat pøísnìj�í
emisní limity ne� jsou emisní standardy, vy�adujíli to nutné
zájmy ochrany vod.

Naøízení v § 6 odst. 2 stanoví, �e vodoprávní úøad pøi sta-
novení emisních limitù pøihlí�í k imisním standardùm uve-
deným v pøíloze 3 k Naøízení a k cílovému stavu jakosti vod
ve vodním toku uvedenému v pøíloze 2 k Naøízení. Mo�nost
pouze pøihlí�et k imisním standardùm je omezena termínem
31. 12. 2007.

Statistická interpretace emisních standardù odpadních vod
Emisní standardy mìstských odpadních vod mají stejnou

statistickou interpretaci jakou mají ve Smìrnici Rady 91/
271/EHS. U BSK

5
, CHSK

Cr
, NL a N-NH

4
+ mají charakter

pøípustných pravdìpodobnostních hodnot �p�3 , které mo-
hou být pøekroèeny podle tabulky 3 Pøílohy I Smìrnice Rady
91/271/EHS, respektive Pøílohy è. 5 k Naøízení, která je to-
to�ná s Pøílohou è. 5 Naøízení vlády è. 82/1999 Sb. U cel-
kového dusíku a celkového fosforu jde o nepøekroèitelné
roèní prùmìry. Tyto emisní standardy jsou uvedeny v Ta-
bulce 1a Pøílohy è. 1 k Naøízení a jako Tabulka I k tomuto
pøíspìvku.

Emisní standardy prùmyslových odpadních vod, uvedené
v èásti B Pøílohy è. 1 k Naøízení, mají stejnou statistickou
interpretaci jakou mìly v Naøízení vlády è. 82/1999 Sb. Emis-
ní standardy prùmyslových odpadních vod, uvedené v èásti
C Pøílohy è. 1 k Naøízení (Odpadní vody s obsahem vy-
braných zvlá�� nebezpeèných závadných látek), mají vesmìs
stejnou statistickou interpretaci jako ve Smìrnice Rady 76/
464/EHS a v jejích dceøiných smìrnicích.

Legislatíva
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Nové velikostní kategorie èistíren mìstských odpadních
vod
Smìrnice Rady 91/271/EHS zavedla velikostní kategorie

èistíren odpadních vod: do 2.000 EO, 2.000-10.000 EO,
10.000-100.000 EO a více ne� 100.000 EO4 , zatímco Naøízení
vlády è. 82/1999 Sb. mìlo velikostní kategorie: do 500 EO,
500 - 5.000 EO, 5.000 - 25.000 EO, 25.000-100.000 EO a více
ne� 100.000 EO. Kombinovat obì soustavy velikostních ka-
tegorií nebylo mo�no, proto�e poèet kategorií by byl neú-
mìrnì vysoký, a proto byly pøevzaty velikostní kategorie
smìrnice a kategorie do 2.000 EO byla je�tì rozdìlena na
2 kategorie: do 500 EO a 500-2.000 EO.

Velikost emisních standardù v jednotlivých velikostních
kategoriích byla pak dána po�adavkem, aby tyto standardy
nebyly ménì pøísné ne� byly v Naøízení vlády è. 82/1999
Sb. a ve Smìrnici Rady 91/271/EHS.

Emisní standardy mìstských odpadních vod ve formì
minimálních úèinností èi�tìní

Smìrnice Rady 91/271/EHS pøedepisuje pro v�ech 5 v ní
uvedených ukazatelù jakosti odpadních vod (BSK

5
, ChSK

Cr
,

NL, P
celk

 a N
celk

) buï pøípustnou koncentraci na odtoku z
èistírny odpadních vod nebo po�adovanou minimální úèin-
nost èi�tìní.

Smìrnice tedy umo�òuje volit 2 zpùsoby hodnocení do-
dr�ení po�adavkù na konkrétní èistírnì: buï lze hodnotit
dodr�ení po�adavkù podle pøípustné koncentrace na odtoku
z èistírny odpadních vod nebo podle po�adované minimální
úèinnosti èi�tìní. První zpùsob (podle pøípustné koncen-
trace) bude obvyklý na vìt�inì èistíren odpadních vod, dru-
hý (minimální úèinnost) bude aplikován na èistírnách s vel-
kým pøínosem zneèi�tìní v prùmyslových odpadních vo-
dách pøipojených na veøejnou kanalizaci.

Tento princip dvojího pøístupu k hodnocení dodr�ení po-
�adavkù pro vypou�tìné komunální odpadní vody je v Na-
øízení uplatnìn. Po�adavky ve formì minimálních úèinností
u mìstských odpadních vod jsou uvedeny v Tabulce 1b
Pøílohy è. 1 z Naøízení.

Po�adavky na nebezpeèné a zvlá�� nebezpeèné látky
Nebezpeèným a zvlá�� nebezpeèným závadným látkám

(dále jen nebezpeèné látky) je v Evropské unii vìnována
zvý�ená pozornost. Tìmto látkám, které se v komunitární
legislativì nazývají prioritní a prioritní nebezpeèné látky, je
vìnována celá série smìrnic a jsou znovu právnì o�etøeny
v Rámcové smìrnici, kde je jim vìnován èlánek 16.

Problematiku povolování vypou�tìní odpadních vod
s nebezpeènými látkami do veøejné kanalizace a do povr-
chových vod øe�í nìkolik odstavcù § 6 Naøízení5 . Odst. 3
po�aduje pro vypou�tìní odpadních vod se zvlá�� nebez-
peènými látkami do veøejné kanalizace vodoprávní povolení
a v odst. 9 urèuje zpùsob stanovení limitù vypou�tìných
látek.

Pøi povolování vypou�tìní prùmyslových odpadních vod
s nebezpeènými látkami do vod povrchových vychází vo-
doprávní úøad z emisních standardù uvedených v pøíloze 1
k Naøízení a od 1. 1. 2008 i z imisních standardù uvedených
v pøíloze 3 k Naøízení. Pokud v nich nejsou vypou�tìné ne-
bezpeèné látky uvedeny, postupuje podle § 6 odst. 8 a 10.

Environmentální cíle a imisní standardy
Èlánek 4 Rámcové smìrnice definuje spoleèné environ-

mentální cíle Spoleèenství v oblasti vodní politiky. Pro
povrchové vody èl. 4 (1ai) po�aduje provést potøebná opat-

øení k zamezení zhor�ení stavu povrchových vod a èl. 4(1aii)
stanovuje dosáhnout dobrého stavu povrchové vody do
22. 12. 2015. Dosáhnout dobrého stavu znamená podle
èl. 2(18) Rámcové smìrnice dosáhnout pøinejmen�ím dob-
rého chemického a dobrého ekologického stavu. Dobrý che-
mický stav povrchové vody je pak podle èl. 2(24) Rámcové
smìrnice takový chemický stav, pøi kterém koncentrace zne-
èi��ujících látek nepøesahují standardy environmentální
kvality uvedené v pøíloze IX Rámcové smìrnice (mezní hod-
noty a jakostní cíle stanovené na základì dceøiných smìr-
nic ke Smìrnici Rady 76/464/EHS o zneèi�tìní zpùsobeném
urèitými nebezpeènými látkami, vypou�tìnými do vodního
prostøedí Spoleèenství), stanovené podle èl. 16(7) Rámcové
smìrnice (standardy kvality pro prioritní látky, které má sta-
novit Komise) a podle dal�ích právních pøedpisù Spole-
èenství stanovujících standardy environmentální kvality na
úrovni Spoleèenství.

U v�ech umìlých a silnì ovlivnìných vodních útvarù má
být podle èl. 10(1aiii) dosa�eno dobrého ekologického po-
tenciálu a dobrého chemického stavu povrchové vody a to
rovnì� do 22. 12. 2015. Podle èl. 10(1aiv) a èl. 16(6) musí být
provedena opatøení se zámìrem cílenì sní�it zneèi�tìní prio-
ritními látkami a zastavit nebo postupnì odstranit emise,
vypou�tìní a úniky prioritních nebezpeèných látek6 .

Èl. 4(1) Rámcové smìrnice je (vèetnì termínu dosa�ení)
transponován jako § 23a zákona è. 254/2001 Sb. (ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù) �Cíle ochrany vod jako slo�ky �ivot-
ního prostøedí�7 .

Proto�e Naøízení obsahuje imisní standardy a Rámcová
smìrnice environmentální cíle (respektive vodní zákon Cíle
ochrany vod jako slo�ky �ivotního prostøedí), je tøeba ujas-
nit jejich vztah [5,6]8. Z kontextu je zøejmé, �e environmen-
tální cíle Rámcové smìrnice (Cíle ochrany vod podle vod-
ního zákona) musejí být zaji�tìny kombinací opatøení u bo-
dových a difúzních zdrojù zneèi�tìní a to do 22. 12. 2015.

Velmi dùle�itý je èl. 16 Rámcové smìrnice �Strategie proti
zneèi��ování vod�. Podle èl. 16(2) urèila Komise seznam
prioritních látek vybraných z tìch, které pøedstavují vý-
znamné riziko Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady
2455/2001/ES. Rozhodnutí uvádí 33 látek nebo skupin látek
a z nich vyèleòuje prioritní nebezpeèné látky. Podle èl. 16(7)
a 16(8) mìla Komise pøedlo�it návrhy na standardy kvality
(imisní standardy) pro prioritní látky v povrchových vo-
dách, sedimentech nebo biotì do 20. 11. 20039. Existuje návrh
Komise na smìrnice Evropského parlamentu a Rady o stan-
dardech environmentální kvality (imisních standardech) a
kontrole emisí pro vý�e uvedených 33 prioritních a priorit-
ních nebezpeèných látek a dal�ích 9 látek nebo skupin lá-
tek10 ; tato smìrnice má doplnit a upøesnit Rámcovou smìr-
nici. Prioritní a prioritní nebezpeèné látky se mohou pøirozenì
vyskytovat i v odtocích z komunálních èistíren odpadních
vod, pokud na èistírnu jsou pøipojeny prùmyslové závody,
produkující nebo u�ívající tyto látky.

Kombinovaný pøístup k bodových a difúzním zdrojùm
zneèi�tìní

Vodní zákon v § 38 odst. 5 urèuje závaznost ukazatelù a
pøípustných hodnot zneèi�tìní odpadních vod (emisních
standardù) a ukazatelù a pøípustných hodnot zneèi�tìní po-
vrchových vod (imisních standardù). Zpùsob pou�ití imis-
ních standardù pøi povolování vypou�tìní odpadních vod
stanovuje Naøízení. Jde o tzv. kombinovaný zpùsob sta-
novování emisních limitù. Pou�ití kombinovaného zpùsobu
mù�eme pova�ovat za nepøímý zpùsob regulace emisí.
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Naøízení v § 6 odst. 11 po�aduje, aby emisní limity11  byly
stanovovány pouze kombinovaným pøístupem a § 12 pak
stanovuje platnost tohoto odstavce od 1.1.2008. Tento ter-
mín má souvislost s § 127 odst. 7 zákona è. 254/2001 Sb.,
respektive s èlánkem II odst. 2 zákona è. 20/2003 Sb., kterým
se mìní zákon è. 254/2001 Sb., který stanovuje, �e v�echna
platná vodoprávní povolení konèí nejpozdìji k 1. 1. 2008.

Kombinovaný zpùsob stanovování emisních limitù je defi-
nován v § 2 písm. j Naøízení jako zpùsob stanovení, který
zabezpeèí souèasné dodr�ení emisních a imisních standardù
a cílového stavu vod ve vodním toku s pøihlédnutím k nej-
lep�ím dostupným technikám ve výrobì a dostupným tech-
nologiím zne�kodòování odpadních vod. Imisní standardy
uvedené v tabulce 1 pøílohy è. 3 k Naøízení a imisní stan-
dardy uvedené v tabulkách 2 a� 4 pøílohy è. 3 k Naøízení a
oznaèené jako �cílové� musejí být dosa�eny do 22. prosince
201212. Imisní standardy nebezpeèných a zvlá�� nebez-
peèných látek uvedené v tabulce 1 pøílohy è. 3 k Naøízení
musejí být pøi tom dosa�eny do 31. prosince 200913 .

Kombinovaný zpùsob stanovení emisních limitù lze de-
finovat i tak, �e mno�ina emisních limitù (stanovených pro
úplnou mno�inu bodových zdrojù zneèi�tìní) musí zajistit
splnìní imisních standardù a cílovou jakost v úplné mno-
�inì zájmových profilù/úsekù [6]. Z uvedeného je patrné,
�e na po�adavky na kvalitu vypou�tìných odpadních vod
mají vliv i po�adavky na kvalitu povrchových vod (imisní
standardy).

Difúzní zdroje zneèi�tìní
Èl. 10 Rámcové smìrnice se jmenuje Kombinovaný pøí-

stup k bodovým a difúzním zdrojùm zneèi�tìní - vztahuje
se tedy i na difúzní zdroje zneèi�tìní, k jejich� regulování
po�aduje uplatnìní nejlep�ích environmentálních postu-
pù14 . Difúzní zdroje zneèi�tìní nejsou v Rámcové smìrnici
explicitnì definovány, zøejmì je tøeba za difúzní zdroje po-
va�ovat v�echny jiné zdroje ne� (evidované) bodové zdroje
zneèi�tìní.

V èeské vodohospodáøské praxi se zpravidla rozli�ují bo-
dové zdroje zneèi�tìní (pøesnìji øeèeno evidované bodové
zdroje zneèi�tìní), difúzní zdroje zneèi�tìní (drobné neevi-
dované bodové zdroje zneèi�tìní nebo neidentifikované bo-
dové zdroje zneèi�tìní) a plo�né zdroje (zpravidla smyvy
s terénu). Zde se pøidr�íme pojmu Rámcové smìrnice �difúzní
zdroje zneèi�tìní�, který bude zahrnovat i plo�né zdroje zne-
èi�tìní. Difúzní zdroje zneèi�tìní jsou a budou ov�em kom-
plikací pøi stanovování emisních limitù kombinovaným
zpùsobem.

Velikost difúzních zdrojù zneèi�tìní
Na základì analýzy èasových øad látkových odnosù a bi-

lance vypou�tìného zneèi�tìní z (evidovaných) bodových
zdrojù zneèi�tìní byl proveden odhad pøíèinku difúzních
zdrojù zneèi�tìní v profilu Labe-Dìèín pro vybrané ukaza-
tele. Ukázalo se, �e u nìkterých ukazatelù (napø. CHSK

Cr
)

je pøíèinek difúzních zneèi�tìní zdrojù (tak jak jsou vý�e
definovány) dominantní a nìkolikanásobnì pøevy�uje bilan-
ci vypou�tìného zneèi�tìní z (evidovaných) bodových
zdrojù zneèi�tìní [7]. Z toho plyne, �e dosáhnout imisních
standardù nebo environmentálních cílù lze jedinì kombinací
opatøení u bodových zdrojù zneèi�tìní a u difúzních zdrojù
zneèi�tìní.

Celé území státu je citlivou oblastí
Institut citlivých oblastí je zaveden Smìrnicí Rady 91/

271/EHS15  a v citlivých oblastech se po�aduje taková cílená
eliminace celkového dusíku a fosforu u komunálních zdrojù
zneèi�tìní nad 10.000 EO, aby byly dodr�eny emisní stan-
dardy této smìrnice. Vyhlá�ení celého území státu citlivou
oblastí znamená, �e je tøeba u tìchto zdrojù vynalo�it velké
investièní a provozní vícenáklady s rozsahu miliard do
31.12.2010 (termín daný Spoleèným stanoviskem [2] a èlán-
kem II odst. 6 zákona è. 20/2003 Sb., kterým se mìní zákon
è. 254/2001 Sb.).

Pøesto�e se proti stanovení celého území státu citlivou
oblastí objevila kritika, mù�e být toto stanovení jakousi pøe-
chodnou a pøípravnou etapou pro období od 1. 1. 2008,
odkdy platí tzv. kombinovaný zpùsob stanovování emisních
limitù, který je charakterizován závazností dosáhnout imis-
ních standardù do 22. 12. 2012, respektive dosáhnout dob-
rého (chemického) stavu povrchových vod do 22. 12. 2015.

Problémy v souvislosti s transpozicí Rámcové smìrnice
Úkol dosáhnout do 22.12.2015 dobrého stavu vod (dob-

rého chemického stavu povrchových vod) znamená zahr-
nout do vodohospodáøských øe�ení nejen emisní standardy,
ale také standardy environmentální kvality (imisní standar-
dy). Zahrnout imisní po�adavky (imisní standardy) do vo-
dohospodáøských øe�ení znamená aplikovat kombinovaný
zpùsob stanovování emisních limitù jednotlivým zdrojùm
zneèi�tìní. Problémy s aplikací kombinovaného zpùsobu
jsou mnohé a rùznorodé.

Imisní standardy Naøízení a pracovní cíle
Proto�e ani vodní zákon ani Naøízení neznají plo�né (di-

fúzní) zdroje zneèi�tìní, vztahují se imisní standardy Naøízení
pouze na bodové zdroje zneèi�tìní � tedy imisní standardy
mají být dosa�eny pouze opatøeními u bodových zdrojù zne-
èi�tìní do 22. 12. 2012. Pracovní cíle by mìly být dosa�eny
do 22. 12. 2015 a zøejmì opatøení u obou typù zdrojù zne-
èi�tìní. Jestli�e pøijmeme tuto interpretaci, pak by mìly být
imisní standardy ménì pøísné ne� pracovní cíle. Takové od-
li�ení se bude muset teprve udìlat a pøihlédnout pøi tom
k odli�né statistické interpretaci.

Statistická interpretace standardù
V Naøízení i v komunitární legislativì se vyskytují v zásadì

jen dva druhy standardù: emisní a imisní standardy, ale mají
rozliènou statistickou interpretaci. Emisní standardy jsou
(denní, mìsíèní a roèní) prùmìry, hodnoty �p� (hodnoty
s pravdìpodobností nepøekroèení 95 %) a hodnoty �m� (ne-
pøekroèitelná maxima). Imisní standardy jsou (roèní) prù-
mìry, hodnoty s rozliènou pravdìpodobností nepøekroèení
a nepøekroèitelná maxima 16 .

Rùznost emisních limitù pro stejné výrobní obory
Pøed tím, ne� se zaène zpracovávat metodický pokyn pro

aplikaci kombinovaného pøístupu, je tøeba rozhodnout, zda
mohou být emisní limity � vyjádøené jako emisní koncen-
trace � rùzné pro stejný výrobní obor v rùzných povodích
nebo dokonce ve stejném povodí. Kladná odpovìï, kterou
nám na tuto otázku dal zadavatel (M�P), znamená naru�ení
rovného konkurenèního prostøedí.

Informace o bodových zdrojích zneèi�tìní
U bodových zdrojù zneèi�tìní máme k dispozici zpravidla

pouze roèní bilance vypou�tìného zneèi�tìní (tedy roèní
prùmìry). Aby bylo mo�no nìjaké racionální øe�ení provést,
bude tøeba emisní a imisní standardy pøevést na roèní prù-
mìry.
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Legislatíva

Regionálnost øe�ení a v rámci èeho jej provést
Ji� døíve jsme ukázali, �e mají-li být dosa�eny imisní stan-

dardy (standardy environmentální kvality), musí se jejích
dosa�ení podílet v�echny zdroje nad zájmovým profilem [8].
Kombinovaný zpùsob stanovení emisních limitù nemù�e
provést izolovaný vodoprávní úøad. Takové øe�ení je mo�no
provést pouze v Plánech povodí a to i toho dùvodu, �e tak-
to stanovené emisní limity pøedstavují podklad pro formulaci
opatøení a odhad finanèních nákladù v Programech opatøení.

Definice vodních útvarù
Èlánek 2(10) Rámcové smìrnice øíká, �e útvar povrchové

vody je �samostatný a významný prvek povrchových vod,
jako jezero, nádr�, øeka nebo kanál, èást toku, øeky nebo
kanálu��. Vodní zákon vymezuje vodní útvar jako �vyme-
zitelné významné soustøedìní povrchových nebo podzem-
ních vod��. Vodní útvary v�ak u nás pokrývají celou vodní
sí�. Proto�e èlánek 4 Rámcové smìrnice �Environmentální
cíle� a § 23a vodního zákona se vztahují na v�echny vodní
útvary, vztahují se standardy environmentální kvality na
celou øíèní sí�.

Øetìzení zdrojù zneèi�tìní
Zdroje zneèi�tìní jsou èasto za sebou situovány na tocích

jako korálky na niti. Jestli�e nejvý�e polo�ený zdroj bude
moci vyu�ít celý rozdíl mezi imisním standardem a jakostí
vody nad tímto prvním zdrojem zneèi�tìní, pak ní�e le�ící
zdroje zneèi�tìní budou muset svoje odpadní vody èistit
na úroveò imisního standardu, máli být imisní standard
dodr�en po celé délce toku. Jestli�e jakost vody nad prvním
zdrojem zneèi�tìní bude rovna nebo vy��í ne� imisní stan-
dard, bude se tento extrémní po�adavek týkat i jeho.

ZÁVÌR
Vstup do Evropské unie pøinesl významné zmìny v po-

�adavcích na jakost vypou�tìných odpadních vod do vod
povrchových (byl zaveden institut citlivých oblastí a za
citlivou oblast bylo vyhlá�eno celé území státu, co� zname-
ná po�adavek cílené eliminace celkového dusíku u komu-
nálních zdrojù zneèi�tìní nad 10.000 EO), budoucí pøísnìj-
�í po�adavky (dosa�ení imisních standardù do 22. 12. 2012
a dobrého chemického stavu do 22. 12. 2015 a aplikaci kom-
binovaného pøístupu ke stanovování emisních limitù), nové
po�adavky (zaøazení oddílu C do Pøílohy è. 1 k Naøízení,
stanovující emisní po�adavky pro odpadní vody s obsahem
nebezpeèných a zvlá�� nebezpeèných látek, sledovat na
velkých mìstských èistírnách odpadních vod kvalitu vy-
èi�tìných odpadních vod 24 hodinovými smìsnými vzorky
a mìøit celkový dusík) a zmìny a doplòky emisních standardù
(napø. u celkového dusíku a celkového fosforu je emisní
standard pro komunální odpadní vody vyjádøen jako ne-
pøekroèitelný roèní prùmìr).

1 Bìhem zpracování zmìnilo ministerstvo názor a po�adovalo,
aby i emisní standardy u celkového dusíku a celkového fosforu mìly
charakter hodnot �p�. Problém byl ve VÚV øe�en [3], nakonec se
v�ak ministerstvo vrátilo ke schváleným zásadám z obavy námitek
o nesprávné transpozici ze strany EU.

2 Problematice emisí nebezpeèných látek je vìnován nový samo-
statný oddíl C Pøílohy è. 1 k Naøízení.

3 Stejnou statistickou interpretaci mìly emisní standardy tìchto
4 ukazatelù i v Naøízení vlády è. 82/1999 Sb.

4 S tìmito velikostními kategoriemi jsou svázány tabulky re-
portingu podle Rozhodnutí Komise 93/481/EHS týkající se formuláøù
pro pøedkládání národních programù dle èlánku 17 Smìrnice Rady
91/271/EHS.

5 V § 6 se výslovnì neøe�í pøípad vypou�tìní odpadních vod
s obsahem nebezpeèných závadných látek do veøejné kanalizace
a z èistírny mìstských odpadních vod. Zøejmì se na tento pøípad
vztahuje odst. 2 a 5.

6 Rámcová smìrnice podle èl. 2(30) rozli�uje prioritní látky
vyjmenované v pøíloze X Rámcové smìrnice a jejich podskupinu
prioritní nebezpeèné látky. Oboje tyto látky jsou ve skuteènosti ur-
èeny Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2455/2001/ES.
Vymezení tìchto látek se nekryje s  vymezením nebezpeèných
a zvlá�� nebezpeèných látek podle vodního zákona è. 254/2001 Sb.
(ve znìní pozdìj�ích pøedpisù).

7 Dobrý chemický stav zatím není definován (je pouze zpracován
návrh [4]) a dosa�ení dobrého ekologického stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu bude zøejmì cílem etapy mezi lety 2012
a 2015.

8 Problém je komplikován navíc tím, �e imisní standardy mají
jiný statistický charakter ne� cílové po�adavky uvedené v Pracovních
cílech.

9 Pokud Komise návrhy nepøedlo�í do 22. 12. 2006, stanoví si
standardy environmentální kvality samy èlenské státy.

10 Èlánek 8 návrhu smìrnice stanovuje termín pro realizaci
opatøení ke kontrole emisí prioritních látek na 20 let od platnosti
tohoto návrhu. Pøíloha V návrhu rovnì� upøesòuje Pøílohu X Rám-
cové smìrnice, respektive Rozhodnutí 2455/2001/ES (zaøazení látek
mezi prioritní a prioritní nebezpeèné látky). Aby byl problém envi-
ronmentálních cílù je�tì komplikovanìj�í, jsou tyto imisní standardy
definovány jako roèní prùmìry.

11 Naøízení rozli�uje emisní standardy (dané legislativním pøed-
pisem), emisní limity (hodnoty emisí povolené vodoprávním úøadem)
a imisní standardy. Emisní limity jsou rovné nebo pøísnìj�í ne� emisní
standardy.

12 Termín 22. prosince 2012 je dán výslovnì èl. 10(2) Rámcové
smìrnice.

13 Termín 31. prosince 2009 vyplývá z dojednaných podmínek
vstupu ÈR do EU (viz tzv. Spoleèné stanovisko v èásti kvalita vody)
[2].

14 Naøízení se na difúzní zdroje zneèi�tìní nevztahuje, vodní
zákon difúzní zdroje neo�etøuje a proto také kategorii �nejlep�í en-
vironmentální postupy� pro difúzní zdroje nezná.

15 Kriteria pro stanovení citlivých oblastí jsou dána Pøílohou II
Smìrnice Rady 91/271/EHS. VÚV T.G.M. pøepokládal, �e citlivé
oblasti budou vytýèeny nejprve v minimálním rozsahu a v souvislosti
s povinnou revizí citlivých oblastí podle èl. 5(6) smìrnice budou
pøípadnì roz�iøovány.

16 V tzv. Pracovních cílech [4] se navíc vyskytují mediány.

LITERATURA
[1] Nesmìrák, I.: Novela Naø.vl.ÈR è.82/1999 Sb. a trans-

pozice komunitární legislativy, Vodní hospodáøství 52, (2002),
2,32-33

[2] Spoleèné stanovisko Evropské unie. Dokument 20353/
01 CONF-CZ 28/01, EU, Brusel, 2001

[3] Nesmìrák, I.: Stanovení emisních standardù pro celkový
fosfor a celkový dusík u mìstských odpadních vod v novém
naøízení vlády, Vodní hospodáøství 52(2002),10,290-294

[4] Rosendorf, P., Prchalová, H., Rieder, M.: Pracovní cíle
dobrého stavu vodních útvarù povrchových a podzemních
vod, VÚV T.G.M., Praha 2004

[5] Nesmìrák, I.: Stanovení emisních limitù kombinovaným
zpùsobem, Vodní hospodáøství 54(2004)11,271-272

[6] Nesmìrák, I: Podklad pro Metodický pokyn pro po-
stup pøi povolování emisí kombinovaným zpùsobem, VÚV
T.G.M., Praha 2004

[7] Nesmìrák, I: Odhad pøíèinku plo�ných a difuzních
zdrojù zneèi�tìní, VTEI 45 (2003),3,8-10

[8] �pièka, I.: Matematicko-statistické vztahy a modely pøi
øe�ení ochrany povrchových vod pøed zneèi�tìním, SZN 1980

Príspevok odznel na 10. odbornom seminári Nové metody
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Nová koncepce roz�íøení ÚÈOV Praha
Ing. Helena Divecká, Ing. Karel Hartig, CSc., Ing. Miroslav Kos, CSc., Ing. Ale�  Mucha

Hydroprojekt CZ a.s.

Rozmanitost zkoumání optimální varianty rekon-
strukce Ústøední èistírny odpadních vod byla v�dy
zásadním zpùsobem ovlivòována pohledem na mo�né
umístìní èistírny, tj. mo�nost dosa�ení souladu s Ú-
zemním plánem hl. mìsta Prahy. Tento pohled byl v�dy
více politický a zásadní zpùsobem definoval technické
øe�ení. Od roku 1990, kdy Praha pøevzala od státu vo-
dohospodáøský majetek mìsta, studovala mo�nost u-
místìní na nìkolika lokalitách. V té dobì se hl. mìsto
Praha rozhodlo neøe�it problém èi�tìní odpadních vod
na území hl. mìsta a do ÚP zahrnulo výhledové vy-
místìní ÚÈOV do lokality Klecany nebo Hostín. Obì
lokality postupnì ztratily na své reálnosti pou�ití a
proto se v závìru minulého století zahájil proces zkou-
mající mo�nost umístìní ÚÈOV na pozemku, který by
byl reálnì dostupný a pou�itelný.

Finální øe�ení (v této dobì uva�ované) bylo nalezeno
v umístìní na stávající lokalitì, nicménì i tato lokalita
má mo�nosti celkového variantního uspoøádání tech-
nologického procesu. Problém byl studován v rámci
multikriteriální analýzy v roce 2000 a 2001. Je potøebné
zdùraznit, �e v následujících letech bylo zvoleno øe-
�ení na stávajícím územní ÚÈOV pøedev�ím z dùvodu
jednodu��ího územního projednání pøipravované zmì-
ny územního plánu. Zásadní zlom v pøípravì území
pro umístìní ÚÈOV nastal v listopadu 2004, kdy RHMP
usnesením è. èíslo 1903 ze dne 16. 11. 2004 k návrhu
zmìny Z 0719/00 a Z 0720/00 Územního plánu sídelního
útvaru  hl.m. Prahy (záplavová území) ulo�ila sekci
Útvaru rozvoje mìsta (SÚRM ) do 30. 11. 2004 zahájit
poøizování zmìny o roz�íøení plochy ÚÈOV o plochu
zahrádek (území zmìny 717/05). Následnì pak RHMP
schválila zadání zmìny Územního plánu HMP Z 1525/
00 � roz�íøení areálu ÚÈOV na plochu bývalých zahrá-
dek. Tím byl otevøen prostor pro pøípravu nové kon-
cepce projektu �Celková pøestavba a roz�íøení ÚÈOV 
Praha na Císaøském ostrovì�. Spoleènosti HYDRO-
PROJEKT CZ a.s. bylo zadáno neprodlené zpracování
technicko-ekonomické studie pro tuto mo�nost umís-
tìní.

NOVÁ KONCEPCE PØESTAVBY A ROZ�ÍØENÍ ÚÈOV
Koncepce spoèívá v rozdìlení potøebné èistírenské

kapacity do dvou zcela oddìlených linek a vychází z nut-
nosti minimalizace investièních nákladù. Sní�ení investiè-
ních nákladù se pøedpokládá dosáhnout pomocí dostavby
potøebné kapacity vodní linky v �zahrádkách�, minimali-
zaci úprav stávající ÚÈOV pøi zachování a zkapacitnìní
stávajícího øe�ení kalového hospodáøství. Návrh rekon-
strukce a dostavby ÚÈOV vychází z následujících pøed-
pokladù:
1) zachovává se stávající ÚÈOV, pøièem� se pøedpokládá

minimalizace investièních nákladù na její rekonstrukci.
Úpravy stávající ÚÈOV provedené do doby uvedení

nové linky �v zahrádkách� by mìly být v souladu
s koncepcí budoucího provozování ÚÈOV

2) v souèasnosti se nepøedpokládá realizace spalování
kalù, zachovává se stávající zpùsob anaerobní stabi-
lizace kalù, který bude vhodným zpùsobem zkapa-
citnìn. Kalové hospodáøství na ÚÈOV bude zpracová-
vat kal z obou linek a produkovaný fugát z odvodòo-
vání vyhnilého kalu bude mo�né èistit na obou vodních
linkách.

3)  kapacita nové linky bude doplnìk ke kapacitì re-
konstruované ÚÈOV. Pøedpokládá se dosa�ení po�ado-
vané kvality odtoku na obou vodních linkách samostatnì.

4) bude realizována spoleèná èerpací stanice surových
spla�kù pro obì vodní linky a pomìr rozdìlení spla�-
kové odpadní vody pøitékající na obì vodní linky bude
mìnitelný, pøièem� základní rozdìlení se pøedpokládá
50 : 50.
Podkladem pro studii byly novì vypracované a násled-

nì odsouhlasené zadávací parametry mno�ství a zneèi�-
tìní odpadních vod. Byly stanoveny na základì stávají-
cích hodnot s mírným výhledem jako rezervou na dal�í
rozvoj mìsta.

Prùtok spla�kové odpadní vody

Q
24

m3/s  3,77
Q

b
m3/s  0,66

k
d

 �  1,20
Q

d
m3/s  4,39

k
h,max

 �  1,50
Q

max
m3/s  6,25

Q
de��

m3/s  8,20
de��ové vody na mechanicko chemické èi�tìní m3/s do  3,0
Celkem m3/s 11,2

Maximální koncentrace surové spla�kové vody

BSK
5

mg/l 3 9 0
CHSK mg/l     1000
NL mg/l 8 2 5
NL

z�
mg/l 5 7 5

N
C

mg/l   75
N-NH

4
mg/l   39

P
C

mg/l   12,9

Bilanèní hodnoty vstupního zneèi�tìní surové spla�kové vody

  Denní    Týdenní     Mìsíèní Roèní
 maximum   maximum    maximum bilance

BSK
5

kg/den 144 900 133 200 116 500 96 750
CHSK kg/den 371 500 340 700 313 000 265 500
NL kg/den 306 500 289 850 261 500 184 550
NLz� kg/den 213 620 165 150 � �
N

C
kg/den  27 870  26 360  24 720  21 900

N-NH
4

kg/den  14 490  14 080  12 660  11 200
P

C
kg/den    4 800    4 300    3 930    3 150

EO �   2 415 000  2 220 000  1 941 667  1 612 500

Minimální mìsíèní prùmìrná teplota vody na odtoku
neklesá pod 12 oC. Prùmìrná roèní teplota biologicky
vyèi�tìné odpadní vody neklesá pod 15 oC (obvykle
v rozmezí 15 � 16 oC).
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Princip rekonstrukce ÚÈOV
Rekonstrukce ÚÈOV je navr�ena bez biologického od-

straòování fosforu se na staré lince. Základní princip
návrhu úprav ÚÈOV:
• stávající èesle budou i nadále vyu�ívány
• stávající lapák písku bude zakryt a nadále vyu�íván
• stávající 2 ètveøice nádr�í primární sedimentace budou

i nadále vyu�ívány, pøièem� 1 ètveøice bude rekon-
struována na pøedøazené denitrifikaèní nádr�e a druhá
ètveøice zùstane i nadále ve funkci primární sedimen-
tace. Chemické pøedsrá�ení zùstane ve funkci

• stávající aktivaèní nádr� zùstane ve funkci nitrifikaèní
nádr�e a z konce odtokové galerie bude zaveden interní
recykl do pøedøazené denitrifikaèní nádr�e

• stávající nové dosazovací nádr�e budou vyu�ity jako
dosazovací nádr�e. Stávající staré dosazovací nádr�e
budou z èásti i nadále vyu�ívány (4 kusy) a zbylé 4 ná-
dr�e budou zru�eny a na jejich místì bude realizován
denitrifikaèní filtr

• stávající regeneraèní nádr� zùstane ve funkci regene-
raèní nádr�e, pøièem� bude rozdìlena na oxickou a
anoxickou èást. Do oxické èásti regeneraèní nádr�e
bude zaveden odpovídající podíl z celkové produkce
fugátu z odvodòování vyhnilého kalu

• biologicky vyèi�tìná odpadní voda bude z dosazova-
cích nádr�ích zavedena na postdenitrifikaèní filtry za
úèelem sní�ení koncentrace dusiènanového dusíku na
hodnotu, která zajistí dosa�ení celoroèního prùmìru
10 mg/l Nc na odtoku. Bude nutné dávkování externího
substrátu k dosa�ení po�adovaného efektu denitrifi-
kace. Denitrifikaèní filtry budou umístìny v èásti plo-
chy stávajících starých dosazovacích nádr�í

• hlavní mo�né zdroje zápachu budou dezodorizovány
• stávající kalové hospodáøství bude zkapacitnìno na

produkci kalù z obou vodních linek
Následující blokové schéma zobrazuje hlavní techno-

logické objekty vodní linky ÚÈOV

Navrhované úpravy minimalizují rozsah nutných re-
konstrukcí kapacit stávajících objektù. Bude v�ak nutné
vybudovat pøed denitrifikací a následnými denitrifi-
kaèními filtry zvy�ovací èerpací stanice. Garantovaná
kvalita odtoku bude zaji��ovat splnìní odtokových
parametrù po�adovaných pro �citlivé oblasti�.

Návrh nové linky v �zahrádkách�
Nová linka v zahrádkách je navr�ena jako doplnìk

kapacity rekonstruované ÚÈOV. Bude vyu�ívat rekon-
struované kalové hospodáøství na stávající ÚÈOV. Sou-
èástí nové linky je i mechanické èi�tìní 3 m3/s srá�kových
vod. Navrhované øe�ení je limitováno dostupnou plo-
chou a omezenou vý�í investièních prostøedkù. Nová
linka �v zahrádkách� pøedpokládá vybudování hlavních
technologických objektù:
• nová èerpací stanice spla�kové odpadní vody, která

bude spoleèná pro obì vodní linky
• èesle na hydraulickou kapacitu biologic.linky a mecha-

nického pøedèi�tìní srá�kových vod
• provzdu�òovaný lapák písku na hydraulickou kapacitu

biologické linky vèetnì mechanického pøedèi�tìní srá�-
kových vod. Provzdu�òovaný lapák písku bude kom-
binovaný s lapákem tukù

• primární sedimentace surových spla�kových vod  je
navr�ena v lamelové usazovací nádr�i s oddìleným za-
hu�tìním primárních kalù, jako alternativa bylo posou-
zeno i pou�ití 6ti kruhových sedimentaèních nádr�í,
z prostorových dùvodù byla zvolena varianta s lame-
lovými sedimentaèními nádr�emi. Hydraulická kapacita
primární sedimentace je kapacita biologické linky vèet-
nì mechanického pøedèi�tìní srá�kových vod

• biologické èi�tìní odpadních vod je navr�eno jako kas-
kádový systém ALPHA s regenerací kalu a s pøedøaze-
nou anaerobní zónou k zaji�tìní biologického odstraòo-
vání P

• do regeneraèní nádr�e biologické linky bude zaústìn
pøíslu�ný podíl fugátù z odvodòování vyhnilého kalu

• dosazovací nádr�e budou øe�eny jako kruhové se stí-
ráním dna i hladiny, bez zakrytia

• chemické doèi�tìní odtoku � srá�ení fosforu bude
v lamelové usazovací nádr�i

• produkované kaly budou likvidovány v kalovém hos-
podáøství na ÚÈOV a to spoleènì s kaly z ÚÈOV

Rekonstrukce ÚÈOV 

Regenerace 

Odtok 

Aktivaèní nádr�e 

Staré dosazovací 

nádr�e 

Nové dosazovací 

nádr�e 

Vratný kal 

Denitrifikaè
ní filtry 

Èesle Lapáky 
písku 

Pøítok 

Usazovací nádr�e Denitrifikace 

Interní recirkulace 

Vratný kal 

• s výjimkou dosazovacích nádr�í bude nová linka za-
krytá s chemickým èi�tìním odplynù
Základní návrh rozdìlení mno�ství odpadní vody na

novou linku v zahrádkách pøedpokládá biologické èi�tìní
50ti % celkové kapacity obou vodních linek pøi dosa�ení
kvality odtoku dle odtokových parametrù �citlivých ob-
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lastí�. Vzhledem k chystané rekonstrukci ÚÈOV, navrhu-
jeme maximální hydraulickou kapacitu nové vodní linky
v zahrádkách na ve�kerou produkci spla�kové vody
v bezde�tném období, proto bude stanoven de��ový prù-
tok novou èástí ÚÈOV v �zahrádkách� na 6,0 m3/s. Tato
skuteènost ovlivní pouze kapacitu hydraulických cest,
proto�e nová linka bude mít výpoètovou kapacitu pro
Q

de��
 ve vý�i 4,1 m3/s. Maximální kapacita mechanického

stupnì 7,10 m3/s zùstane zachována.
Biologické èi�tìní odpadních vod

Pro biologické èi�tìní odpadních vod je navr�en kaská-
dový systém s pøedøazenou regeneraèní nádr�í a biolo-
gickým odstraòováním fosforu v anaerobní sekci. Denitri-
fikaèní a nitrifikaèní sekce aktivace jsou ve 4 linkovém
uspoøádání, zatímco regeneraèní nádr� a anaerobní nádr�
jsou spoleèné pro v�echny 4 linky. Celkový objem jednot-
livých nádr�í je následující:

celkem 1 linka

Regeneraèní nádr� 16 000 m3

Oxická èást 12 000 m3

Anoxická èást  3 000 m3

Anaerobní nádr� 12 000 m3

Denitrifikace I 15 000 m3 3 750 m3

Nitrifikace I 30 000 m3 7 500 m3

Denitrifikace II 15 000 m3 3 750 m3

Nitrifikace II 30 000 m3 7 500 m3

Denitrifikace III 15 000 m3 3 750 m3

Nitrifikace III 30 000 m3 7 500 m3

Odplynìní  8 000 m3 2 000 m3

Dosazovací nádr�e
K separaci aktivovaného kalu bude pou�ito 8 kru-

hových dosazovacích nádr�í. Vratný kal bude samostatnì

odsáván z ka�dé dosazovací nádr�e. Maximální prùtok
vratného kalu je 2,2 m3/s. Mno�ství vratného kalu bude
øiditelné v rozsahu 50 � 100 % výkonu.

Základní parametry dosazovacích nádr�í:

prùmìr nádr�e      44  m

hloubka u stìny nádr�e   4,4  m

prùmìrná hloubka nádr�e   5,3  m

plocha 1 nádr�e  1 520  m2

objem 1 nádr�e  8 024  m3

poèet nádr�í v provozu   8  ks

celková plocha nádr�í 12 158  m2

celkový objem nádr�í 64 195  m3

Kalové hospodáøství
Do kalového hospodáøství bude z obou linek èistírny

zaveden primární kal, pøebyteèný aktivovaný kal a che-
mický kal z chemického srá�ení fosforu. V návrhu pro-
dukce primárního kalu byl zohlednìn dlouhodobý ne-
soulad mezi bilancí úbytku nerozpu�tìných v primární
sedimentaci a produkcí primárního kalu. Jednou z mo�-
ných pøíèin je i hydrolýza primárního kalu v usazovacích
nádr�ích, èemu� odpovídá i stávající denitrifikaèní efekt
aktivace i pøi krátké dobì kontaktu. Vzhledem k navr-
hované technologii mechanického pøedèi�tìní odpad-
ních vod na obou èistírnách (1 polovina stávajících
usazovacích nádr�í na ÚÈOV a na nové lince lamelová
usazovací nádr� v kombinaci s gravitaèním zahu�tìním
primárního kalu), lze s èásteènou hydrolýzou primárního
kalu poèítat i v budoucnosti jako zdroje substrátu pro
denitrifikaci.

Produkce pøebyteèného aktivovaného kalu bude upøes-
nìna po stanovení dávky externího substrátu. Na základì
provedených bilancí bylo vypoèítáno zpìtné ovlivnìní
vodních linek dusíkem obsa�eným ve fugátu z vyhnívání
kalù.

Veda, technika, technológia

Nová linka v zahrádkách  
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Blokové schéma hlavních technologických objektù nové linky
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  Denní maximum  Týdenní maximum Mìsíèní maximum  Roèní bilance

BSK
5

kg/den 144 900 133 200 116 500   96 750
CHSK kg/den 371 500 340 700 313 000 265 500
NL kg/den 306 500 289 850 261 500 184 550
Nc kg/den   27 870  26 360   24 720   21 900
P c kg/den    4 800    4 300     3 930     3 150
efekt primární sedim. na  NL %    71   71    71    71

  na BSK
5

%    43   43    43    43
  na Nc %   10   10    10    10

redukovaná produkce prim.kalu kg/d 163 211 154 345 139 249    98 273
produkce pøebyteèného akt.kalu kg/d  76 172   71 431   63 866    47 363
chemický kal � odhad kg/d  10 000   10 000   10 000    10 000
redukovaná prod. surového kalu kg/d 249 384 235 776 213 114 155 636
su�ina surového kalu %      6      6      6      6
redukovaný objem surového kalu m3/d     4 156     3 930     3 552     2 594

Rozmìr   Denní  Týdenní   Mìsíèní Roèní
maximum maximum maximum bilance

CHSK  kg/d 10 881 10 287   9 298  6 791
Nc  kg/d  6 687  6 322   5 714  4 173
N-NH

4
 kg/d  5 673  5 364   4 848  3 541

P c  kg/d     284     268      242     177

Produkovaný fugát bude zaveden v pomìru rozdìlení
nátoku spla�kových vod na obì èistírny. Kapacitnì bude
potrubí fugátu vyhovovat nátoku 100 % produkce fugátu
na ka�dou z obou èistíren, co� umo�ní jeho zpracovávání
dle okam�ité potøeby. Fugát ze zahu��ování pøebyteèného
aktivovaného kalu bude zpracováván v místì jeho produkce.
Návrh anaerobní stabilizace surového kalu

Anaerobní stabilizace produkovaného surového kalu
bude øe�ena zkapacitnìním stávajících vyhnívacích ná-
dr�í a s pøedøazením hydrolýzy surového kalu. Navrhuje
se provoz pøi termofilní teplotì (v souèasnosti jsou v
termofilním provozu v�echny vyhnívací nádr�e bez nádr�í
è. 1 a 2) a vy��í su�inì kalu. V souèasnosti se zkoumá
mo�nost produkce externího substrátu v jednotce hyd-
rolýzy. Pøípadná dostavba nových vyhnívacích nádr�í
bude ovlivnìna technickým stavem stávajících nádr�í,
na který v souèasnosti probíhá expertíza.
Ochrana proti povodním

Významným souvisejícím faktorem pro souèasné tech-
nické øe�ení jsou podmínky protipovodòové ochrany
budoucího areálu èistírny odpadních vod. Císaøský ostrov
má být øe�en plnì v souladu s celkovou koncepcí proti-
povodòové ochrany území HMP, tedy po kolaudaci
obou èástí, tedy souèasné ÚÈOV  nové èásti (NÈOV), musí
být celý komplex chránìn na návrhovou úroveò povodnì
v souladu s TPOV HMP. Je to faktor, který ovlivòuje
investièní nároènost celého pøipraveného díla, a proto je
nezbytné velmi vá�it optimální podobu protipovodòové
ochrany (vlo�ené investice oproti potenciálním �kodám).

Technicky je stávající ÚÈOV øe�ena protipovodòovou
hrází a u NÈOV nikoliv mobilními protipovodòovými
stìnami èi hrázemi, ale pøizpùsobením zpevnìných ploch,
èistírenských objektù (nádr�e apod.) a �rozhodujících�
objektù (trafostanice, dmychána apod.) pøíslu�né vý�ko-
vé úrovni ve vztahu k úrovním pøíslu�ných velkých vod.
Ucelený návrh protipovodòové ochrany má dát v sou-
èasné dobì zpracovávaná studie protipovodòové ochra-
ny Ostrova a výstupy z modelování vlivu ÚÈOV a NÈOV
na vý�ky hladin na území HMP.
Pøítok odpadních vod do prostoru Císaøského ostrova

Neménì dùle�itým souvisejícím problémem je opti-
malizace nátokového labyrintu kmenových sbìraèù na
Císaøský ostrov, doøe�ení èerpání vod a pøedev�ím nová

èerpací stanice spoleèná pro obì budoucí èistírenské
linky. Souèasnì je ji� v této fázi �dr�ena� prostorová re-
zerva pro budoucí mo�nost èi�tìní srá�kových vod ve
vazbì na výstupy generelu odvodnìní.
ZÁVÌRY

Praha pøipravuje komplexní pøestavbu a roz�íøení
ÚÈOV na základì v zásadì �nových mo�ností� expanze
do prostoru mimo dne�ní areál ÚÈOV do prostoru tzv.
�zahrádek�. Otevírá se tím prostor øe�it problém kombi-
nací rekonstrukce stávající ÚÈOV a dostavbou zcela nové
linky. Cílem je vytvoøit dva samostatné celky, samozøejmì
s mo�ností variabilního zatì�ování, pøepojování apod.
Velmi podstatným pro budoucí provoz bude pojetí a for-
ma rozhodnutí o vypou�tìní odpadních vod.

Rozhodujícím faktorem pro návrh øe�ení celkové do-
stavby a roz�íøení ÚÈOV se vedle legislativních nárokù
pro vypou�tìní vod stal striktnì limit vlo�itelných inves-
tièních nákladù.

Od poèátku je celý problém øe�en také ve vazbì na ar-
chitektonické pojetí budoucího areálu, ov�em s cílem vlo-
�ení pouze nutných prostøedkù (nikoliv v nedávné dobì
uva�ovaných maximalistických po�adavkù na architek-
turu zvy�ujících neúmìrnì investièní náklady).

Uvolnìním prostoru zahrádek pro výstavbu nové linky
se zrychlila a zlevnila dostavba ÚÈOV na po�adovanou
kapacitu. Ne zcela doøe�ená zùstává koneèná likvidace/
vyu�ití kalù, proto�e sice bude zkapacitnìna anaerobní
stabilizace kalù, koneèná likvidace anaerobnì stabilizo-
vaných kalù se v�ak v rámci této dostavby ÚÈOV neøe�í
a bude øe�ena následnì samostatným procesem.

Pro hledání optima návrhu pøítokového labyrintu kme-
nových sbìraèù i øe�ení srá�kových vod by mìl být vy-
u�íván existující simulaèní model koncepèní fáze generelu
odvodnìní a získávat tak v�echny dostupné informace
pro vlastní návrh, pøedev�ím v�ak optimálnì popsat vaz-
bu stokového systému a èistírny odpadních vod. Návr-
hové øe�ení je ji� od poèátku konzultováno vedle zá-
stupcù správce majetku a zadavatele, provozovatele také
s dal�ími zástupci odborné veøejnosti a také s doporu-
èenými odborníky ze zahranièí.

Pøes v souèasné dobì existující zásadní problémy (jako
napø. øe�ení souladu s územním plánem) má Praha �anci ko-
neènì se vypoøádat s dlouhá léta trvající nejistotou �jak tr-
valé a dlouhodobì doøe�it centrální èistírenskou kapacitu�.
Literatura

Ve�keré studijní a projektové materiály zpracované Hydro-
projektem v prùbìhu let 1975-2004.

Príspevok bol prezentovaný na 6. medzinárodnej konferencii
AÈE ÈR Odpadní vody / Wastewater 10. - 12. 5. 2005 v Teplicích
(pre èasopis Vodohospodársky spravodajca poskytla AÈE ÈR)
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Domové èistiarne odpadových vôd
- východisko alebo slepá ulièka?

Ing. Milo� Dian, RNDr. Beáta Michniaková
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

V poslednom období sa èasto vyskytujú návrhy rie�ení
odkanalizovania izolovaných lokalít, ale aj oblastí so súvislou
zástavbou pou�itím domových èistiarní odpadových vôd.

Existujúce snahy o �iroké pou�ívanie domových ÈOV nás
viedli k prácam zameraným na overenie ich skutoèných pre-
vádzkových vlastností a výsledkov. Hodnotili sme 22 prevádz-
kovaných ÈOV od 7 rôznych výrobcov. Boli zis�ované ich
prevádzkové údaje a odobrané vzorky. V dotazníku sme okrem
základných identifikaèných údajov (miesto, majite¾, kontakt,
dátum a èas odberu) zis�ovali aj technické údaje súvisiace
s obstaraním a prevádzkou domovej ÈOV. I�lo hlavne o typ /
výrobcu, poèet pripojených obyvate¾ov, spotreba vody v do-
mácnosti, obdobie spustenia ÈOV do prevádzky, doteraj�ie
závady v prevádzke, prípadne vykonané opravy. Súèasne sme
zis�ovali spôsob nakladania s vyèistenými odpadovými vo-
dami a vyprodukovanými èistiarenskými kalmi.

Vykonané merania a sledovania

Vlastné merania na mieste sledovali reakciu vody (pH), oxi-
daèno-redukèný potenciál (ORP), obsah rozpusteného kyslíka
a teplotu v odtoku, prípadne jednotlivých èastiach ÈOV. V prípade
dostupnosti bola odobraná vzorka aktivaènej zmesi a stanovený
kalový index. Taktie� bola vykonaná mikroskopická analýza bio-
cenózy. Vzorky boli odoberané z odtoku bodovo. Z dôvodu nepra-
videlného a nárazového prietoku sme vo väè�ine prípadov upustili
od zlievaných vzoriek, ktoré by si vy�adovali prietokovoúmerný
odber.

Priemerná doba pou�ívania ÈOV v auguste 2004 bola 2,2 roku,
prièom najkrat�ia bola 2 mesiace, najdlh�ia 9 rokov.

Výrobcami udávané kapacity èistiarne sa pohybovali od 2
do 6 obyvate¾ov, priemerne bolo pripojených 3,77 obyvate¾a
(2 - 9). V dvoch prípadoch bol dodávate¾ ÈOV neznámy, preto
nebolo mo�né zisti� typ ani deklarovanú kapacitu èistiarne. Pritom
v jednom prípade pod¾a ve¾kosti bolo mo�né odhadnú� kapacitu
na 4 - 6 EO, v druhom bola ÈOV väè�ia, zrejme pre 10 - 12 EO.
Merania a vzorkovania boli vykonané v teplom letnom mesiaci
(august 2004), prièom teplota vody v ÈOV sa pohybovala od
16,7 do 25,5 °C, priemerne 21,3 °C.

Sledované èistiarne boli ako v chladných oblastiach Slovenska
(stredné Pova�ie, Svidník), tak aj v teplých (Bratislavsko, Nit-
riansko).

V�etky boli in�talované pri rodinných domoch, hlavne v novej
individuálnej bytovej výstavbe, kde nie je rie�ené centrálne od-
kanalizovanie, alebo v rekon�truovaných rodinných domoch.
V jednom prípade boli èistené odpadové vody z kancelárií doprav-
nej firmy, v druhom z rodinného domu a malej re�taurácie. V�dy
v�ak i�lo o ekonomicky èinných obyvate¾ov, zväè�a zamestnaných
mimo miesta bydliska.

Pokia¾ ide o nedostatky prevádzky, prípadne vykonávané opra-
vy, bol uvádzaný obèasný zápach (4x), výmena korodovaného
dúchadla umiestneného v priestore ÈOV (2x), typová výmena
dúchadla - iniciovaná dodávate¾om (2x), zimné primàzanie von-
kaj�ej hadice rozvodu vzduchu (1x), nutnos� doplnenia aktivo-
vaného kalu (1x), nadmerný únik kalu do odtoku (1x).

Ve¾mi dôle�itý je spôsob nakladania s vyèistenou vodou.
V niektorých prípadoch je dodávate¾mi ako ve¾mi výhodná udá-
vaná mo�nos� pou�itia vyèistenej vody na polievanie záhrady,

prípadne trávnika. V takýchto prípadoch v�ak nie je vôbec rie�ená
situácia v mimovegetaènom období, ktoré pod¾a lokality mô�e
predstavova� okolo 6 mesiacov v roku.

Do recipientu - povrchového toku zo sledovaných 22 ÈOV vy-
pú��alo len 10 (45 %), aj to v jednom prípade a� od roku 2003,
keï dovtedy boli vody zasakované do podlo�ia.

Priamym zasakovaním do drénu, bez vyu�itia vody rie�ili vy-
pú��anie v 2 èistiaròach. Uvedený poèet predstavuje cca 10 %
poètu ÈOV.

Viac èi menej nepriamym vypú��aním do podzemných vôd
(v zmysle definície § 2 písmeno r) Zákona 364/2004 Z.z.) tech-
nicky rie�ené �spontánnym� zasakovaním (vypú��anie �do stra-
tena�, na terén), prípadne �vo¾ným� odteèením vody s väè�ím
alebo men�ím vyu�itím vody na zavla�ovanie poèas vegetaèného
obdobia rie�i vypú��anie 9 ÈOV (40 % celkového poètu). �pe-
ciálnym prípadom bolo jedno (5 %) vypú��anie do da�ïovej ka-
nalizácie vedenej pri miestnej komunikácii susediacej s nehnu-
te¾nos�ou.

Zachytené hrubé neèistoty z nátokového ko�a (pokia¾ ho ÈOV
obsahuje a prevádzkovate¾ vyberá) sú zne�kodòované spolu
s domovým odpadom.

�peciálnym prípadom je nakladanie s kalom vyprodukovaným
v prevádzke. Je potrebné uvies�, �e v prevádzke domovej ÈOV
vzniká pomerne malé mno�stvo kalu. Nakladanie s ním je dodá-
vate¾om èistiarne zväè�a popísané v�eobecnou frázou �kal sa mô�e
pou�i� v po¾nohospodárstve�.

Odber kalu je spravidla, pod¾a návodu pre obsluhu, rie�ený od-
berom aktivaènej zmesi v mno�stve nieko¾kých desiatok a� sto-
viek litrov. Poèetnos� od�ahu je 1 � 2x roène (ca polovica prípa-
dov). V 3 prípadoch bol uvádzaný pravidelný od�ah kalu 2 a
viackrát roène. V ostatných prípadoch je poèetnos� ni��ia ne�
raz roène, alebo sa nepodarilo zisti� údaj.

Miesto umiestnenia kalu je nasledovné: pole � 5x, hnojisko �
4x, záhrada � 3x, odvoz fekálnym vozom �pecializovanej firmy /
obce � 2x, v ostatných prípadoch kal e�te neod�ahovali (krátka
doba prevádzky) alebo nemajú prebytoèný kal (zrejme únik kalu
do odtoku z domovej ÈOV), prípadne spôsob nakladania nebol
uvedený.

K spotrebám vody v domácnosti a následne produkciám odpa-
dových vôd èistených domovou ÈOV mo�no uvies� nasledovné.
Vlastný zdroj - studòu pou�ívajú v 6 prípadoch (27 %), z prí-
padov, kedy zdroj nebol uvedený, pravdepodobne v ïal�ích
4 miestach; spolu na 10 miestach (45 % sledovaného poètu lokalít).

Pou�ívanie verejného vodovodu s pau�álnym poplatkom bez
merania spotreby vody, prípadne situácia, keï spotreba vody
nebola uvedená, nastalo v 5 prípadoch (22 %).

V 7 prípadoch (32 %) bola známa spotreba vôd. Zhodnotením
dostupných údajov sme zistili, �e priemerné denné mno�stvo
odpadových vôd vypú��ané do domovej ÈOV (pri predpoklade,
�e v�etka spotrebovaná voda je aj èistená) sa pohybuje okolo 367
litrov (minimálne 230, maximálne 556). V daných prípadoch prie-
merná produkcia odpadových vôd (spotreba) na obyvate¾a a deò
predstavuje 103,4 litra (minimum 57, maximum 185). Pokia¾ v�ak
vylúèime z hodnotených 7 prípadov 2 ÈOV umiestnené vo ve¾kých
mestách - Bratislava, Nitra (nehnute¾nosti zatia¾ mimo pripoje-
nia na verejnú kanalizáciu) a ostanú len èistiarne lokalizované
v men�ích obciach, klesne priemerná spotreba/produkcia na
79 l/ob.deò.

Veda, technika, technológia
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Uvedené, ako vidno aj z ïalej uvádzaných kvalitatívnych
hodnôt, znamená, �e odpadové vody pritekajúce do domovej èis-
tiarne sú výrazne zahustenej�ie oproti be�ným spla�kovým vo-
dám èisteným vo verejných kanalizáciách s niektorými �pecifikami
v zlo�ení.

Na jednej ÈOV bol meraný priebeh produkcie odpadovej vody
poèas dòa. I�lo o be�ný pracovný deò poèas prázdnin, na ÈOV
sú pripojené 2 dospelé osoby a 1 die�a (10-roèné). Poèas dòa ne-
boli vykonávané �iadne výnimoèné manipulácie s vodou (ve¾ké
pranie, umývanie domácnosti a podobne). Celodenná produkcia
dosiahla cca 220 litrov, prièom jej rozlo�enie bolo znaène ne-
rovnomerné.

V období 12:00 a� 18:00 bola pozvo¾ná produkcia pribli�ne 20
litrov (umytie rúk, WC). Hlavné mno�stvo vody bolo vyprodu-
kované medzi 20:30 a� 24:00 (kuchynská spotreba, veèerné
umývanie osôb, WC) a dosiahlo 160 litrov. Ranná produkcia je
sústredená do obdobia 06:30 - 07:30 a predstavuje pribli�ne 40
litrov (ranná hygiena, WC). Uvedené predstavuje produkciu
pribli�ne 73 l/osobu a deò, k èomu treba e�te pripoèíta� príslu�ný
podiel zo zväè�a cez víkend realizovaného prania. V minulosti
sme vykonali sledovanie na domovej èistiarni v dvojtý�dennom
trvaní, priebeh produkcie odpadových vôd je, pokia¾ ide o ne-
rovnomernos�, obdobný s ïal�ími nerovnomernos�ami prietoku
vo vz�ahu víkendových a pracovných dní.

Tab. 1 Súhrnné parametre odtokových hodnôt sledovaných
domových ÈOV

parameter    rozmer priemer  maximum  minimum   poèet
     rozborov

laboratórne rozbory a stanovenia

NL
105

mg/l 190,09 538,00  8,00 2 2
NL

600
mg/l  34,32 230,00  0,00 2 2

CL
105

mg/l 973,91     1453,00    638,00 2 2
CL

600
mg/l 583,77     1060,00    328,00 2 2

CHSK
Cr

mg/l 289,75 768,10     17,20 2 2
BSK

5
mg/l 111,81 429,00  4,00 2 2

N-NH
4

mg/l  58,47 191,20  0,41 2 2
N-NO

2
mg/l   0,26    1,90  0,00 2 2

N-NO
3

mg/l  13,74  72,70  0,01 2 2
N

celk
mg/l  79,45 193,20  6,30 2 2

P-PO
4

mg/l  13,02  38,30  5,60 2 2
P

celk
mg/l  15,88  42,50  6,40 2 2

pH 1   7,94    8,48  6,45 2 2
KNK

4,5
mmol/l    9,42  17,80  0,30 2 2

ZNK
8,3

mmol/l    0,28   1,10  0,00 2 2

merania a stanovenia vykonávané na mieste

pH odtok 1    7,71    8,47  5,89 2 0
pH aktivácia 1    7,38    8,20  5,58  7
O

2
 odtok mg/l    1,06    3,50  0,00 2 0

O
2
 aktivácia mg/l    2,51    6,80  0,01 1 4

ORP odtok mV -105,80 165,00   -328,00 2 0
ORP aktivácia mV   -6,67 170,00   -300,00 1 3
teplota °C  21,29  25,50     16,70 2 0

Ove¾a dôle�itej�ie je v�ak hodnotenie výsledkov vo vz�ahu
k po�adovaným odtokovým limitom. Pre túto ve¾kostnú kate-
góriu prichádzajú do úvahy ukazovatele BSK

5
 a NL

105
.

Vzorky aktivovaného kalu boli odobraté zo 16 domových ÈOV.
Vyhodnotenie vzoriek bolo vykonané pod¾a postupu uvádzaného
Wanner a kol. (2000). Èo sa týka charakteristiky vloèiek, v analy-
zovaných vzorkách preva�ovali stredné vloèky a vloèky s kom-
paktnými jadrami. V porovnaní s aktivovanými kalmi z komu-
nálnych ÈOV sme zaznamenali zvý�ený výskyt tzv. zoogleálnych
a riedkych vloèiek. Zo sledovaných vzoriek malo celkovú po-
èetnos� výskytu vláknitých mikroorganizmov stupeò 4 a viac
62,5 % ÈOV. Najvy��í kalový index dosiahol a� 1 172 ml/g
s celkovou poèetnos�ou výskytu vláknitých baktérií stupeò 6.
Najèastej�ím dominantným vláknitým mikroorganizmom bol Typ
0092-like (dominantný na 31,3 % ÈOV), druhým najèastej�ím

bol Typ 021N (25 % ÈOV) a tretím (18,8 % ÈOV) bol Halisco-
menobacter hydrossis. Typ Microthrix parvicella nebol ani v jednej
vzorke dominantný. Celkový charakter vloèiek aktivaèného kalu
a odli�né zlo�enie vláknitej cenózy naznaèujú iný charakter prí-
toku ako na be�ných komunálnych ÈOV.

Obr.  1 Poèetnos� odtokových hodnôt BSK
5
 v sledovaných

domových ÈOV. 25 mg/l m-hodnota pre ve¾kos� nad 100 000 EO,
50 mg/l m-hodnota pre ve¾kos� do 20 EO a vypú��anie do pod-
zemných vôd, 70 mg/l m-hodnota pre ve¾kos� do 50 EO a vypú��anie
do povrchových vôd

Obr. 2 Poèetnos� odtokových hodnôt NL
105

 v sledovaných domo-
vých ÈOV. 40 mg/l m-hodnota pre ve¾kos� nad 100 000 EO, 50 mg/
l m-hodnota pre ve¾kos� do 20 EO a vypú��anie do podzemných
vôd vypú��anie do povrchových vôd vo ve¾kosti pod 50 EO nemá
urèené limity pre NL

Hodnotenie získaných výsledkov

Domové èistiarne sú pou�ívané zväè�a osobami ekonomicky
zabezpeèenými, preferujúcimi moderný �ivotný �týl. Súvisí to
aj s faktom, �e sú vyu�ívané pri stavbách nových rodinných do-
mov alebo zásadných rekon�trukciách star�ích nehnute¾ností,
èasto v satelitných obciach väè�ích sídiel. Ich u�ívatelia zväè�a
dochádzajú za prácou mimo bydliska, deti do �kôl, èím presúvajú
èas� produkcie odpadových vôd do týchto aglomerácií. Odde¾uje
sa takto èas� produkovaného zneèistenia odpadových vôd (bilan-
ène aj objemovo), ktorá je rie�ená v iných systémoch. V domácnos-
tiach obyvate¾ov, ktorí majú prostriedky na in�taláciu domovej
ÈOV je èasto pou�ívaná moderná a úsporná technika a vybavenie
vo vz�ahu k spotrebe vody (úsporné práèky, umývaèky riadu,
pákové batérie, úsporné sprchové ru�ice a podobne). Mno�stvo
produkovaných odpadových vôd je takto zni�ované na hod-
noty výrazne pod 100 litrov / osobu a deò, a� k úrovni okolo
80 l/osobu a deò.

Spojenie uvedenej skutoènosti s faktom zotrvania výrazného
bilanèného podielu produkovaného látkového zneèistenia prive-
deného do domovej ÈOV znamená, �e prítoky do domových ÈOV
sú výrazne koncentrovanej�ie oproti obvyklým komunálnym od-
padovým vodám. Okrem nárastu BSK

5
, prípadne ostatných uka-

zovate¾ov organického zneèistenia, to znamená posun v priemernej
koncentrácii nutrientov k hornej koncentraènej hranici be�ného
rozsahu (dusík), e�te výraznej�ie v parametri celkového fosforu,
keï jeho produkèný podiel z detergentov je prakticky v�etok
sústredený do domovej ÈOV (tabu¾ka 1).

Histo gram rozd elenia od tok ových ho dnôt BS K 5
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VIII. konferencia s medzinárodnou úèas�ou PITNÁ VODA
Ing. Jana Buchlovièová

Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

V dòoch 12. � 13. októbra 2005 sa v Trenèianskych Tepliciach v Kúpe¾nej dvorane konala VIII. konferencia s medzinárodnou
úèas�ou PITNÁ VODA. Cie¾om konferencie bolo oboznámi� úèastníkov konferencie s najnov�ími poznatkami vedy, výskumu
a praxe v oblasti technológie úpravy vody, zabezpeèenia kvality pitnej vody poèas jej dopravy a jej zdravotnej nezávadnosti.

Konferencie sa zúèastnilo 195 pracovníkov z vodárenských spoloèností, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, výskumu,
pracovníkov vodárenských firiem a organizácií, projekèných organizácií a odborov �ivotného prostredia zo Slovenskej a Èeskej
republiky, z Anglicka a Holandska.

Zá�titu nad konferenciou mali Ministerstvo �ivotného prostredia SR, Slovenský národný komitét IWA, Hydrotechnológia
Bratislava s.r.o., VÚVH Bratislava, W&ET Team Èeské Budìjovice, Vodohospodárska sekcia RZ SKSI Bratislava, KZI SvF STU
Bratislava a RÚVZ so sídlom v Ko�iciach. Odborný program konferencie zahàòal: 1. Koncepèné otázky rozvoja vodárenstva, or-
ganizácia a riadenie, systémy environmentálneho mana�érstva 2. Zdroje vody a ich ochrana 3. Technológia úpravy vody 4. Hy-
giena, hydrobiológia a kvalita vody 5. Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údr�by.

Poèas konferencie sa prezentovalo 24 firiem formou reklamy v zborníku z konferencie; 17 firiem formou panelov vystavených
v predná�kovej sále, z toho malo 8 firemné vystúpenie poèas predná�ok.

V predveèer konania konferencie sa uskutoènilo priate¾ské stretnutie organizátorov a predná�ate¾ov s pozvanými hos�ami z radu
tých, ktorí sa významne podie¾ali na rozvoji slovenského vodárenstva. Priate¾ské stretnutie organizujú sponzorské firmy.

V prvý veèer konferencie sa konalo v hoteli Slovakia spoloèné stretnutie v�etkých úèastníkov konferencie, kde v príjemnom pro-
stredí pokraèovala vo¾ná diskusia.

Konferenciou PITNÁ VODA Slovenský národný komitét IWA spolu s organizátormi vytvárajú postupne tradíciu a priestor pre
rie�enie problémov súvisiacich s úpravou vody a zachovaním kvality poèas jej dopravy k u�ívate¾ovi.

Èistiarne v nadpoloviènom mno�stve nedosahujú ani parametre
po�adované od ich ve¾kostnej kategórie, nehovoriac u� o prekra-
èovaní hodnôt udávaných výrobcom / dodávate¾om. Tento stav
je spôsobený ako vlastnými návrhovými a kon�trukènými nedo-
statkami, tak spôsobom prevádzkovania. Pritom spôsob prevádz-
kovania sa javí ako rozhodujúce kritérium. Uvedenú závislos� od
spôsobu prevádzkovania, ako aj slabé reálne prevádzkové vý-
sledky potvrdzujú aj zahranièné skúsenosti (Vasel, 2003).

Závery
- domové ÈOV v prevádzkových podmienkach zväè�a preukazo-

vali priemerné a� podpriemerné výsledky,
- v SR nie je uplatòovaný ani základný stupeò kontroly technolo-

gickej kvality a funkènosti domových ÈOV v zmysle pripravo-
vanej európskej normy prEN 12566-3,

- okrem kon�trukèno-technologického návrhu je zásadným

faktorom ovplyvòujúcim výsledky prevádzky domových ÈOV
spôsob ich in�talácie a prevádzkovania, èi�e ani vyhovujúce
výsledky hodnotenia pod¾a prEN 12566-3 nezabezpeèia úplne
spo¾ahlivo a dlhodobo potrebnú kvalitu v prevádzke,

- závady pri prevádzke decentralizovaných systémov èistenia
spla�kových odpadových vôd predstavujú výrazne vy��ie
riziko ne� závady pri prevádzke centralizovaných systémov,

- rie�enie odtoku z èistiarne vo ve¾kej èasti in�talácií nie je a èas-
to ani nemô�e by� zabezpeèované v súlade so základnými vec-
nými a právnymi po�iadavkami na vypú��anie vyèistených
odpadových vôd,

- domové èistiarne majú hlavnú oblas� pou�itia pre fyzicky izo-
lované a od¾ahlé zdroje odpadových vôd, ich iné pou�itie pre
nakladanie s odpadovými vodami je nesystémové a len doèasné,

- neexistuje právny nástroj zabezpeèujúci efektívnu kontrolu
a vynucovanie riadnej prevádzky domových ÈOV.

Literatúra

1. Dian M., Bene M. (2002). Zhodnotenie prevádzky domovej
ÈOV Bioclar B6. Odborný posudok, VÚVH Bratislava, 8 pp., ne-
publikované

2. Ga�paríková E., Bodík I., Danèová L. (2004). Vplyv dezin-
fekèných prostriedkov na prevádzku domových ÈOV. Zborník
3. konferencie Odpadové vody 2004, Tatranské Zruby, pp. 244-
2 5 3

3. Guide Extensive wastewater treatment processes adapted to
small and medium sized communities (2003) Office for official
publications of the European Communities, Luxembourg, 40 pp.,
ISBN 92-894-3821-5

4. Charles K., Ashbolt N., Ferguson C., Roser D., McGuinness
R., Deere D. (2003). Centralised versus decentralised sewage sys-
tems: a comparison of pathogen and nutrient loads released into
Sydney�s drinking water catchments. Water Science & Technol-
ogy, 48 (11-12), pp. 53-60

5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú
po�iadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a li-
mitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia odpadových vôd a oso-
bitných vôd. Zbierka zákonov è. 296/2005, èiastka 127, strana
2928 - 2991

6. Praktická pøíruèka zne�kodòování odpadních vod v obcích
do 500 obyvatel (1996) Ministerstvo zemìdelství ÈR, Praha, 40
p p .

7. Small wastewater treatment system for up to 50 PT - Part

3: Packaged and/or site site assemmbled domestic wastewater
treatment plants. Návrh európskej normy prEN 12566-3 (stav
po prerokovaní na komisii v Helsinkách)

8. technické údaje o domových ÈOV pod¾a www stránok
výrobcov a dodávate¾ov

9. Vasel J.L., Jupsin H. (2003). A system for on-site perform-
ance evaluation of small wastewater treatment plants according
to the European procedure. Water Science & Technology, 48
(11-12), pp. 401-409

10. Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka Praha
(2005). Integrovaný pøístup pøi návrhu rekonstrukcí a moderni-
zací ÈOV (do 5000 EO). Projekt NAZV ÈR QC 0244, závereèná
správa projektu, CD nosiè

11. Wanner J., Rù�ièková I., Krhùtková O. and Bene� O. (2000).
Biologická kontrola èi�tení odpadních vod. Technické doporuèení.
SOVAK, Praha

12. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej ra-
dy è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích predpisov
(vodný zákon). Zbierka zákonov è. 364/2004, èiastka 153, pp.
3530-3578

13. Zavadil E. (2001). Shrnutí zku�eností ÈI�P s koøenovými
èistírnami odpadních vod v ÈR. Vodohospodáøské aktuality 2001,
sborník z konference, Info centrum HL, Pardubice, listopad 2001,
pp. 31-36

14. Zvara R., Kravèík M. (2001) Ni�né Repa�e Alternatívne
èistenie odpadových vôd. Správa pilotného projektu, MVO ¼udia
a voda, ISBN 80-968031-6-6

Veda, technika, technológia; Zaznamenali sme



VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA è. 11-12/2005 21

Postrehy zo zahranièia

  

Poh¾ad na úpravòu vody
 Prieuré v �eneve

Dekantaèné lamelové nádr�e
v ÈOV Aire Step 2 v �eneve

Odborno-�tudijná cesta do Rakúska
a �vajèiarska

Ing. Danica Barloková, PhD.
Katedra zdravotného in�inierstva, SvF STU Bratislava

Slovenský národný komitét IWA v spolupráci s Hydrotechno-
lógiou Bratislava s.r.o. organizoval v dòoch 26. septembra � 1. októbra
2005 odborno-�tudijnú cestu do Rakúska a �vajèiarska pre pra-
covníkov pracujúcich vo vodnom hospodárstve. Mali sme mo�-
nos� vidie� zaujímavé vodohospodárske objekty � zdroj pitnej vody
pre Viedeò, èistiareò odpadových vôd vo Fulpmes, úpravòu vody
a èistiareò odpadových vôd v �eneve a úpravòu vody v Saviése.
• Prvá zastávka na na�ej dlhej ceste bola neïaleko Reichenau,

v krásnom prostredí dolno-rakúsko � �tajerských Álp, kde sa
nachádza zdroj pitnej vody pre Viedeò. U� samotný názov
tohto zdroja � Kaiserbrunn (Cisárska studòa) predurèuje ve¾-
kolepos� tohto vodárenského objektu. Pramenná oblas� je bu-
dovaná z vápencov a dolomitov, voda je do Viedne privádzaná
gravitaène 90 km dlhým privádzaèom, bez jediného èerpania!
Táto pozoruhodná stavba bola daná do prevádzky v roku 1873.
Z vodného zdroja Kaiserbrunn, oznaèovaného tie� ako I.
vysokohorský vodovod, je odoberaných 61 900 000 m3/rok, èo
predstavuje 43,4 % z celkového mno�stva vody potrebného
pre hlavné mesto Rakúska.

Úpravòa vody na tomto mieste bola postavená v roku 1959,
v roku 1986 bola zrekon�truovaná a dostala dne�nú podobu.
Voda je odoberaná z jazera, z håbky 33 metrov, prívodné potrubie
má priemer 2 000 mm a då�ku 1 912 m. Úpravòa vody je roz-
delená na dve rovnaké èasti a ka�dá z nich mô�e v prípade
potreby pracova� samostatne. Výkon úpravne je 1 900 l/s.
Technológia úpravy pozostáva z nasledujúcich prvkov:
oxidácia chlórom, acidifikácia � kvôli následnej koagulácii,
v prípade havarijného zneèistenia je mo�nos� pridania prá�ko-
vého aktívneho uhlia, filtrácia cez dvojvrstvové filtre � vulka-
nický materiál a filtraèný piesok, 8 kusov v jednej èasti, plocha
jedného filtra je 116 m2, ozonizácia � 4 ks ozonizátorov, adsorp-
cia - filtre s granulovaným aktívnym uhlím � eliminácia preby-
toèného ozónu a adsorpcia organických látok, 8 ks v jednej
èasti, plocha jedného filtra je 91,2 m2, dezinfekcia plynným
chlórom a kalové hospodárstvo.
Prekvapením pre nás bolo, �e úpravòa je bez obsluhy, riadená
je z dispeèerského centra.
Èistiareò odpadových vôd v �eneve na brehu rieky Rhône �
Step Aire 2 bola postavená v roku 1967, rekon�trukcia bola
urobená po tridsiatich rokoch prevádzky. Dimenzovaná je pre
600 000 EO. Voda do ÈOV je privádzaná kanálom o priemere
4 metre, ktorého kapacita je 24 m3/s. Po mechanickom predèiste-
ní sú vody odvádzané do lamelových dekantaèných nádr�í.
Rovnako ako v èistiarni Fulpmes i tu je pou�itá biofiltrácia -
Biostyr. V�etky technologické objekty sú zakryté, nako¾ko
èistiareò sa nachádza v blízkosti obytnej zóny.

• Na �tvrtý deò sme sa vybrali na severovýchodnú stranu �e-
nevského jazera � Lac Leman, kde sa vo vý�ke pribli�ne
1 400 m n.m. nachádza úpravòa vody nad malebným horským
mesteèkom Saviese v kantóne Valais.
Zásobované obce sa nachádzajú vo vý�ke od 920 do
1 200 m n.m. Zdrojom vody je voda z ¾adovca Tsanfleuron,
ktorá je zachytávaná vo vý�ke 2 400 m n.m. K úpravni vody
je privádzaná potrubím, ktoré je v jednej èasti trasy ulo�ené
v tuneli 4 km dlhom. Vý�kové prevý�enie medzi zdrojom,
úpravòou a zásobovanými obcami je vyu�ité na výrobu elek-
trickej energie, nachádzajú sa tu tri malé hydroelektrárne
s celkovým výkonom 1 MW. Na úpravu vody je pou�itá mem-
bránová technológia � ultrafiltrácia. Nachádzajú sa tu �tyri
nezávislé filtraèné jednotky, èo predstavuje 128 filtraèných
modulov s celkovým výkonom 100 l/s. V prevádzke je 1 rok.
Popri zaujímavom odbornom programe nám zostal èas na pre-
chádzku �enevou � prejs� sa historickými ulièkami nielen za
slneèného poèasia, ale nadýcha� sa i veèernej atmosféry tohto
mesta. Z ve�e chrámu Sv. Petra bol nádherný výh¾ad na mesto
i na Alpy, no márne sme vyzerali Mont Blanc, ten zostal pre
nás zahalený v oblakoch. Impozantne pôsobil vodotrysk v ja-
zere, ktorého vodný lúè dosahuje vý�ku 140 metrov.
Cestou z úpravne vody nad mesteèkom Saviése sme nav�tívili
klenot �vajèiarskej histórie � zámok Chillon.
Na záver by som chcela v mene v�etkých úèastníkov exkurzie

vyjadri� vïaku organizátorom odborno-�tudijnej cesty � Sloven-
skému národnému komitétu IWA a Hydrotechnológii Bratislava
s.r.o. - ktorí sa ka�doroène organizovaním takýchto podujatí
podie¾ajú na získavaní nových poznatkov, tak potrebných v na-
�om odvetví.

Foto: autorka (pozri 4. s. obálky)

• Na druhý deò bolo cie¾om na�ej cesty mesteèko Fulpmes,
vzdialené asi 25 km juhozápadne od Innsbrucku uprostred
malebných Stubaiských Álp, ktorých �títy dosahujú vý�ku
okolo 2 700 m n.m. Vïaka svojej polohe sa stalo ob¾úbeným
ly�iarskym centrom v Tyrolsku.
Tu sme nav�tívili èistiareò odpadových vôd pre obce nachá-
dzajúce sa v doline Stubaital i mesteèko Fulpmes. Kapacita
ÈOV je 40 000 EO.
ÈOV bola vybudovaná v roku 1980 a v rokoch 2002 - 2004 bola
roz�írená. Cie¾om rekon�trukcie bolo zvý�i� kapacitu ÈOV a
zároveò aj úèinnos� odstraòovania organických látok. Aktivaèné
nádr�e boli nahradené biofiltráciou, kde prebieha denitrifikácia
a nitrifikácia. Takýmto zaujímavým spôsobom vyrie�ili projek-
tanti problém priestoru, ktorým boli v daných podmienakch
limitovaní.

••••• Tri dni sme strávili v �eneve, kde sme si pozreli úpravòu
vody Prieur a èistiareò odpadových vôd Step Aire 2.
Úpravòa vody sa nachádza na brehu jazera - uprostred hotelov,
palácov, obytných domov. Exteriér budovy bol ve¾mi citlivo
navrhnutý, a tak v tomto prostredí nepôsobí ru�ivo.
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EXKURZIA PRIEHRADÁROV NA VODNÉ
DIELA V ANGLICKU A �KÓTSKU

Ing. Vladimír Holèík
Vodohospodárska výstavba Bratislava

Vodné diela v Anglicku a �kótsku majú svoje
�pecifiká. To bol dôvod, pre ktorý Slovenský priehradný
výbor zorganizoval pre svojich èlenov exkurziu, na
ktorej sa zúèastnilo 44 priehradárov z celého Slo-
venska. Autobusový zájazd bol síce namáhavý, av�ak
po ka�dej stránke zaujímavý a vysoko odborný.

Exkurzia sa pripravovala v èase mimoriadnych bezpeè-
nostných opatrení po atentátoch 7. a 21. júla v Londýne.
Preto úèastníci nemohli vidie� v�etky tie objekty, ktoré mali
pôvodne v pláne nav�tívi�, resp. v niektorých prípadoch
sa museli uspokoji� len s dos� povrchnou prehliadkou ob-
jektov, skôr ako turisti ne� ako vodohospodári - priehradári.

Videli sme ha� na Tem�i (Thames Barrier), ktorá bola
uvedená do prevádzky v roku 1984, aby sa zabránilo stra-
tám na ¾udských �ivotoch, ako sa to obèas stávalo, keï sa
vzácne stretli povodòový prietok Tem�e a vysoký príliv od
mora. Kon�trukcia hate je zaujímavá svojím architekto-
nickým rie�ením. Ha� a ïal�ie príslu�né objekty, vrátane
hate Barking a hate Krá¾ Juraj V., ochraòujú mesto na
�pièkovej úrovni. Od èasu, keï Jej Majestát Krá¾ovná do-
prevádzaná vojvodom z Edinburgu dala ha� slávnostne do
prevádzky, ha� ochránila Londýn pred väè�ím èi men�ím
zatopením u� 91-krát. Je to najväè�ia rieèna ha� na svete.
Najèastej�ie sa s òou manipuluje v mesiacoch december,
január, február, èo súvisí s vý�kou prílivu. V máji, júni, júli
a v auguste sa s ha�ou za viac ne� 21 rokov prevádzky e�te
nemanipulovalo. Agentúra �P ostra�ito sleduje (to je jej
najdôle�itej�ia funkcia) v�etky lode prechádzajúce ha�ou,
aby sa plavili bez problémov a aby ich kapitáni úzko spo-
lupracovali so Správou londýnskeho prístavu, ktorá je
zodpovedná za plavbu v ústí Tem�e. Napriek v�etkým bez-
peènostným opatreniam sa pri hati udiali aj havárie.

Ha� má desa� polí a 61 m, celkovo je 620 m dlhá. Ka�dé
ha�ové pole je ovládané z pri¾ahlých pilierov, ktoré sú
vybavené strojným zariadením. �tyri hlavné ha�ové kon-
�trukcie hradia 20 m vý�ku a vá�ia aj s protizáva�iami 3 700
ton. Ïalej sú tam dve men�ie polia (men�ie v tom zmysle, �e
ich hradená �írka je 31 m) a vedie cez ne plavebná dráha.
Ostatné �tyri polia sú vybavené segmentovými uzávermi.

Na ceste medzi Cambridge a Yorkom sa priehradári krátko
zastavili na star�om VD Empingham Dam, le�iacom pri meste
Stamford. Voda v nádr�i zásobuje pri¾ahlé obce kvalitnou
pitnou vodou bez väè�ej úpravy. Za zmienku stojí, �e o-
chranné pásma nie sú striktne vymedzené, po nádr�i sa
plavia èlnky s rybármi, na brehovej èiare sa opa¾ujú turisti
a jazdia cyklisti. V porovnaní s ochrannými pásmami na
Slovensku je ochrana nádr�e ve¾mi benevolentná � staèia
nápisy o tom, èo sa nesmie.

Svojho èasu najväè�ia vodohospodárska investícia v UK
vôbec � ha� na rieke Tees (Tees Barrage) � je zaujímavá
z viacerých aspektov. Ha� bola stavaná z dôvodu stabili-
zovania výustného úseku rieky, aby bolo mo�né ovláda�
príliv � odlivové vlny, ktoré zaplavovali ve¾ké plochy. Ha�

pozostáva zo �tyroch ha�ových polí, oce¾ová klapková
kon�trukcia vá�i 4 x 50 ton a ka�dá je ovládaná dvoma
hydraulickými valcami. Pri hati je plavebná komora a tie�
rybochod. Okolie hate, predtým denne zaplavované, je
rekultivované. V blízkosti je areál vodných �portov, ktorý
bol daný do prevádzky v novembri 2001. Areál je vyu�ívaný
celoroène, má aj svoju krytú èas�. Mô�u ho vyu�íva� ka-
noisti, rafteri, vodní ly�iari, kajakári, veslári... V roku 2001 sa
tu uskutoènili majstrovstvá sveta v kanoistike. V blízkom
okolí je kemping a miesto pre karavany. Areál sa stal mag-
netom pre �portovcov. Celkom mimoriadnou kon�trukciou
je cestný most z trúbkovej oce¾ovej kon�trukcie. Je 160 m
dlhý, má osem 17,5 m polí. Oblúky mosta majú prevý�enie
5 m, èo lodiam dáva dostatoènú podjazdnú vý�ku. Viac ako
polovica oce¾ovej kon�trukcie bola upravovaná (ohýbaná)
pred premiestnením na stavenisko, teda v dielòach oceliar-
ne. Kon�trukcia pôsobí historizujúco � secesne.

�Bonbónikom� bolo pre priehradárov Falkirk Wheel
(Falkirkské koleso). Falkirkské koleso je názov vo svete
ojedinelého lodného vý�ahu èi plavebnej komory, �a�ko túto
kon�trukciu vôbec pomenova�. Najvhodnej�í názov by asi
bol �Ringl�píl�, alebo aj �Ruské kolo�. Systém kanálov u-
mo�òuje �portovým a malým plavidlám preplavova� sa zo
Severného mora do Atlantiku a spä�. Spomenuté dva ka-
nálové systémy sa stretávajú práve vo Falkirk, kde je vý�-
kový rozdiel systému kanálov 35 m. Keï sa rozhodovalo o
rekon�trukcii kanálových systémov Firth of Forth a Firth of
Clyde medzi Edinburghom a Glasgowom, tak bolo rozhodnu-
té, �e 11 plavebných komôr sa rekon�truova� nebude, ale
�e ich nahradí práve Falkirk Wheel, ktoré mô�e do svojich
dvoch �kolísok� zobra� jednotlivé plavidlá rozmerov 4 x 20 m.
Ak je jedno plavidlo vy�ahované, druhé mô�e by� súèasne
spú��ané. Od vplávania plavidla do �kolísky� po jeho vyplá-
vanie prejde iba 15 minút. Voèi pôvodnému rie�eniu s pla-
vebnými komorami sa u�etrí èas, energia a pohonné hmoty.

VE Pitlochry je jednou z kaskády deviatich star�ích elekt-
rární v severnom �kótsku, ktoré sú napájane vodou z jazier
Loch Rannoch, Loch Tummel a iných men�ích zdrojov.
Kompletne boli dané do prevádzky v roku 1962 po viac ne�
30-roènej výstavbe celej kaskády. Kaskáda má maximálny
výkon 239,2 MW, roèná výroba je v priemere 715,36 GWh.
Kaskáda zbiera vodu z povodia s plochou 1 839 km². Zaují-
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hradného telesa skúsenými oèami svojich in�inierov.

Úèastníci exkurzie nevynechali prehliadku významných
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Vïaka za pomoc pri jej uskutoènení patrí British Dam Socie-
ty, menovite prof. Venkat Raovi, z City University of London.

Foto: Ing. Du�an Abaffy, CSc. st. (pozri 4 s. obálky)
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Potlaèenie vláknitých baktérií
zmesným koagulantom

Ing. Ján Pavúk a kol., Kemifloc Slovakia, s.r.o.,  Ing. Nataša Riganová, VVS, a.s. GR Košice
Jana Zastková, VVS, a.s. Závod Prešov

Obr. 3 Pena na hladine denitrifikaèných nádr�í,
pred prevádzkovým testom

Obr. 4 Prevádzkové problémy, rozstrek peny
              pred prevádzkovým testom

Na základe mikroskopického rozboru aktivovaného
kalu bolo zistené, �e pena, ako aj zhor�ené sedimentaèné
a separaèné vlastnosti kalu sú spôsobené nadmerným
výskytom vláknitých baktérií typu Microthrix parvi-
cella.

Na základe skúseností bolo mo�né predpoklada�, �e
primeraná dávka zmesného koagulantu kontrolovane
potlaèí zvý�enú poèetnos� vláknitej baktérie Microthrix
parvicella, èo následne povedie k zlep�eniu èi vyrie-
�eniu spomínaných problémov.

Poèas dávkovania bol sledovaný vplyv zmesného koa-
gulantu PIX XL -2A na zní�enie poèetnosti vláknitých
baktérií, pokles mno�stva peny na hladine aktivaèných

Vzh¾adom na prevádzkové problémy spôsobené
nadmerným výskytom peny na hladine aktivaèných
(aj dosadzovacích) nádr�í, ktoré sa prejavovali naj-
mä zhor�enými sedimentaènými a separaènými
vlastnos�ami aktivovaného kalu, ako aj zhor�enou
kvalitou odtoku, pristúpila Východoslovenská vo-
dárenská spoloènos�, a.s., Závod Pre�ov, k pre-
vádzkovému testu aplikácie zmesného koagulantu
PIX XL -2A, vyrábaného spoloènos�ou Kemifloc,
za úèelom zlep�enia sedimentaèných vlastností ak-
tivovaného kalu na ÈOV Pre�ov � Kendice, v èase
od 24. 5. do 27. 6. 2005.

Obr. 1 a 2 Pena na hladine aktivaèných
i dosadzovacích nádr�í pred prevádzkovým testom
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Opis kalu: Aktivovaný kal je tvorený 100 % vloèkami
s kompaktnými jadrami s nepravidelným tvarom. Vlákna
sú preva�ne stiahnuté do vloèiek.

O�ivenie je zastúpené s malou poèetnos�ou Vorticella
sp., Epistilis sp., Rotaria sp. a Aspidisca sp., tie� Li-
tonotus sp. Poèetnost výskytu vlákien je 3. Vlákna sú
zastúpené 6 druhmi, dominantným mikroorganizmom
je Microthrix parvicella.

Porovnaním s mikrobiologickým rozborom kalu z ob-
dobia cca pred 2 mesiacmi, do�lo k zní�eniu poètu vlá-
kien, je evidentné, �e bol pou�itý prípravok s obsahom
Fe3+ a Al3+ urèený na ich potláèanie.

Doporuèujeme pokraèova� s urèitými dávkami prí-
pravku na potláèanie výskytu vláknitých mikroor-
ganizmov s obsahom Fe3+ a Al3+.

Záver:

Na ÈOV Pre�ov-Kendice sa  pribli�ne od marca 2005
v nadmernom mno�stve vyskytovala pena na hladine
aktivaèných i dosadzovacích nádr�í, spôsobená nadmer-
ným výskytom vláknitých baktérií.

V náväznosti na prevádzkové problémy s penou (vy-
soké kalové sedimenty, kalové indexy, problémy s vy-
hnívacími nádr�ami), ako aj s podobnou situáciou v roku
2004, ktorá sa takmer prejavila aj na odtokových pa-
rametroch ÈOV, bolo potrebné realizova� opatrenia
vedúce k eliminácii poètu vláknitých baktérií a ich ne-
gatívnych prejavov v re�ime prevádzky ÈOV.

Východoslovenská vodárenská spoloènos�, a. s., Zá-
vod Pre�ov, preto pristúpila k prevádzkovému pokusné-
mu dávkovaniu �peciálneho zmesného koagulantu
PIX XL- 2A, ktorý sa, po konzultácii s dodávate¾om
produktu � spoloènos�ou Kemifloc, javil ako reálna
mo�nos� vedúca k obmedzeniu a potlaèeniu  ne�ia-
duceho prevádzkového stavu.

Produkt ovplyvòuje kultivaèné podmienky niektorých
vláknitých mikroorganizmov, preva�ne typu Microthrix
parvicella a vedie k potlaèeniu ich rastu.

Typ Microthrix parvicella  bol detekovaný v bio-
cenóze aktivovaného kalu vo vy��ej poèetnosti a bol
vyhodnotený ako príèina nedostatoèných separaèných
vlastností aktivovaného kalu a nadmernej penivosti
aktivaèného systému ÈOV Pre�ov � Kendice.

Výsledky aplikácie PIX XL- 2A je mo�né
interpretova� nasledujúcim spôsobom:

Vplyv dávkovania produktu PIX XL- 2A  na prevádzku
biologickej linky aktivaèného systému sa prejavil jed-
noznaène pozitívne.

Penenie aktivaèných nádr�í prestalo u� v priebehu
nieko¾kých dní po zaèiatku dávkovania produktu.
K zlep�eniu separaèných vlastností aktivovaného kalu
dochádzalo postupne, prièom hodnoty kalových indexov
klesli z cca 250 ml/g na cca 160 ml/g v priebehu cca
3 tý�dòov. Podobne pokles kalových sedimentov pred-
stavoval úbytok z hodnoty cca 870 ml/l na cca 600 ml/l.
Hodnoty fosforu P

celk
 sa pohybovali pod limitom 2 mg/l

a zaznamenalo sa taktie� zlep�enie technologického
procesu vo vyhnívacích nádr�iach.

Vloèky kalu sa stali kompaktné a pravidelné. V mikro-
skopickom obraze aktivovaného kalu bolo mo�né po-
zorova� úbytok poèetnosti vláknitých mikroorganizmov
typu Microthrix parvicella, a to z poèetnosti 4 - 5, na
poèetnos� 3.

Na základe vyhodnotenia výsledkov prevádzky ÈOV
Pre�ov � Kendice a realizovaním sledovaní v priebehu
cca jednomesaèného dávkovania produktu PIX XL- 2A
mô�eme jednoznaène kon�tatova�, �e aplikovaný pro-
dukt významným spôsobom zlep�il stav biologickej linky
ÈOV Pre�ov - Kendice, èo sa prejavilo zlep�ením pre-
vádzkových podmienok, ako aj kvality odtoku ÈOV.

Obr. 8 Snímka vloèiek kalu prerastených vláknami, pred
aplikáciou PIX XL- 2A

Obr. 9 Snímka vloèiek kalu po aplikácii PIX XL- 2A,
vlákna stoèené vo vloèkách
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i dosadzovacích nádr�í, zní�enie kalových indexov a ka-
lových sedimentov, ako aj na redukciu fosforu P

celk
.

Dávkovanie zmesného koagulantu prebiehalo v èase
24. 5. 2005 � 27. 6. 2005, do 4 dávkovacích miest � pr-
vých sekcií denitrifikácie biologických liniek (miest vto-
ku interne recirkulovaného kalu).

Prevádzkový pokus prebiehal s nasledovnými nasta-
venými dávkami:
l 24.5. � 30.5.: �tartovacia dávka 120 g/m3

l 30.5. � 2.6.: dávka 80 g/m3

l 2.6. � 10.6.: dávka 70 g/m3

l 10.6. � 17.6.: dávka 60 g/m3

l 17.6. � 27.6.: dávka 50 g/m3

Efekt dávkovania zmesného koagulantu bol evidentný
rádovo v dòoch:
l u� 3 dni od zaèatia aplikácie bol badate¾ný razantný

ústup peny a zväè�enie vo¾nej plochy hladín akti-
vaèných nádr�í. Pena postupne ustupovala, a� do úpl-
ného zmiznutia, podobne aj hladiny dosadzovacích
nádr�í sa úplne vyèistili od jemného penového filmu

l vplyv na kalové sedimenty je zrejmý z nasledujú-
cich údajov: do�lo k poklesu sedimentov z hodnôt
875 ml/l a 871 ml/l (priemerné hodnoty za máj) na
768 ml/l (priemer za jún), èo predstavuje cca 13 %
pokles, prièom sedimenty koncom júna u� dosahovali
hodnoty cca 500 � 600 ml/l

l kalové indexy sa zní�ili z hodnôt 221 ml/g a 254 ml/g
(priemer za máj) na 193 ml/g a 179 ml/g (priemery jún),
prièom pred koncom dávkovania sa pohybovali cca
150 � 160 ml/g. Pokles kalových indexov predstavuje
a� cca 30 %.

l zmesný koagulant PIX XL -2A vykazoval aj výbornú
úèinnos� pri redukcii fosforu P

celk
, hodnoty fosforu

poèas jeho aplikácie sa v�dy pohybovali pod limitnou
hodnotou 2 mg/l

l rovnako pozitívny efekt zmesného koagulantu bol ba-
date¾ný aj v procese stabilizácie kalu vo vyhnívacích
nádr�iach � penenie bolo eliminované
Grafy 1 a� 4 znázoròujú kalové indexy a kalové sedi-

menty aktivovaného kalu pred a po aplikácii zmesného
koagulantu

Graf 1 Kalové sedimenty pred aplikáciou PIX XL-A

Graf 2 Kalové sedimenty po aplikáciou PIX XL-A

Graf 3 Kalové sedimenty pred aplikáciou PIX XL-A

Graf 4 Kalové sedimenty pred aplikáciou PIX XL-A

Obr. 6 Pena na hladine AN, tri dni
od zaèiatku aplikácie

Obr. 7 Hladina AN bez nadbytoènej peny, 6 dní
od zaèiatku aplikácie PIX-XL - aplikácie 2A

Pred aplikáciou PIX XL- 2A bol realizovaný mikroskopický rozbor kalu s nasledovnými výsledkami:

  Preh¾ad vláknitých mikroorganizmov:

Nocardia spp.
Typ 1701
Sphaeroti lus natans
Typ 021N
Thiothr ix  I
Typ 0041/0675
H. hydrossis
Nostocoida l imicola
Huby

     Poèetnos�         Dominancia

1

2

Microthrix parvicella
Typ 0581
Typ 0092
Typ 0803
Typ 1851
Typ 0961
Iné  0411
Iné

        Poèetnos�     Dominancia

4 a� 5              +

1
2

Nocardia spp.
Typ 1701
Sphaeroti lus natans
Typ 021N
Thiothr ix  I
Typ 0041/0675
H. hydrossis
Nostocoida l imicola
Huby

    Poèetnos�           Dominancia

           1

           2

           1

Microthrix parvicella                     3                         +
Typ 0581
Typ 0092
Typ 0803                                     1
Typ 1851
Typ 0961
Iné  0411
GALO                                          1

Po aplikácii PIX XL- 2A bol realizovaný mikroskopický rozbor kalu s nasledovnými výsledkami:

Opis kalu: Aktivovaný kal bol tvorený z 92 % ohrani-
èenými a kompaktnými vloèkami, z 8 % difúznymi vloè-
kami s nepravidelným tvarom. Vloèky boli premostené
vláknami a ich ve¾kos� bola preva�ne malá. O�ivenie za-
stúpené s malou poèetnos�ou Vorticella sp., Epistilis
sp., Rotaria sp. a Flagellata sp.

Poèetnost výskytu vlákien bola 4 - 5, tvorili aj otvorené
�truktúry. Vlákna boli zastúpené 5 druhmi, s dominantným
mikroorganizmom Microthrix parvicella.

S oh¾adom na tvorbu peny a poèty vlákien bolo od-
porúèané ich kontrolované potlaèenie.

Obr. 5 Pena na hladine AN, deò zaèatia aplikácie

Poèetnos�         Dominancia
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Východoslovenská vodárenská spoloènos�, a. s., Zá-
vod Pre�ov, preto pristúpila k prevádzkovému pokusné-
mu dávkovaniu �peciálneho zmesného koagulantu
PIX XL- 2A, ktorý sa, po konzultácii s dodávate¾om
produktu � spoloènos�ou Kemifloc, javil ako reálna
mo�nos� vedúca k obmedzeniu a potlaèeniu  ne�ia-
duceho prevádzkového stavu.

Produkt ovplyvòuje kultivaèné podmienky niektorých
vláknitých mikroorganizmov, preva�ne typu Microthrix
parvicella a vedie k potlaèeniu ich rastu.

Typ Microthrix parvicella  bol detekovaný v bio-
cenóze aktivovaného kalu vo vy��ej poèetnosti a bol
vyhodnotený ako príèina nedostatoèných separaèných
vlastností aktivovaného kalu a nadmernej penivosti
aktivaèného systému ÈOV Pre�ov � Kendice.

Výsledky aplikácie PIX XL- 2A je mo�né
interpretova� nasledujúcim spôsobom:

Vplyv dávkovania produktu PIX XL- 2A  na prevádzku
biologickej linky aktivaèného systému sa prejavil jed-
noznaène pozitívne.

Penenie aktivaèných nádr�í prestalo u� v priebehu
nieko¾kých dní po zaèiatku dávkovania produktu.
K zlep�eniu separaèných vlastností aktivovaného kalu
dochádzalo postupne, prièom hodnoty kalových indexov
klesli z cca 250 ml/g na cca 160 ml/g v priebehu cca
3 tý�dòov. Podobne pokles kalových sedimentov pred-
stavoval úbytok z hodnoty cca 870 ml/l na cca 600 ml/l.
Hodnoty fosforu P

celk
 sa pohybovali pod limitom 2 mg/l

a zaznamenalo sa taktie� zlep�enie technologického
procesu vo vyhnívacích nádr�iach.

Vloèky kalu sa stali kompaktné a pravidelné. V mikro-
skopickom obraze aktivovaného kalu bolo mo�né po-
zorova� úbytok poèetnosti vláknitých mikroorganizmov
typu Microthrix parvicella, a to z poèetnosti 4 - 5, na
poèetnos� 3.

Na základe vyhodnotenia výsledkov prevádzky ÈOV
Pre�ov � Kendice a realizovaním sledovaní v priebehu
cca jednomesaèného dávkovania produktu PIX XL- 2A
mô�eme jednoznaène kon�tatova�, �e aplikovaný pro-
dukt významným spôsobom zlep�il stav biologickej linky
ÈOV Pre�ov - Kendice, èo sa prejavilo zlep�ením pre-
vádzkových podmienok, ako aj kvality odtoku ÈOV.

Obr. 8 Snímka vloèiek kalu prerastených vláknami, pred
aplikáciou PIX XL- 2A

Obr. 9 Snímka vloèiek kalu po aplikácii PIX XL- 2A,
vlákna stoèené vo vloèkách
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Veda, technika, technológia

ÚVOD

Èi�tìní odpadních vod je v dne�ní dobì neodmysli-

telnou souèástí ochrany �ivotního prostøedí. Provozo-

vatelé èistíren odpadních vod (ÈOV) jsou pod stále

vìt�ím tlakem legislativy, která po�aduje dodr�ení kvality

odtoku ve stanovených parametrech a jejich pøekroèení

je zpoplatòováno.

V posledních letech se ukazuje, �e matematické mo-

delování je velmi u�iteèný nástroj pro výzkum a vývoj

v oblasti èistírenských procesù. Mezi nejdùle�itìj�í pøí-

nosy matematického modelování patøí návrh nových

a rekonstrukce starých ÈOV. Matematické modely slou�í

i jako pomùcka pro øe�ení optimalizace provozu èistírny,

kterou lze provést jak rekonstrukcí èistírny, tak dùklad-

nou kontrolou v�ech procesù probíhajících na èistírnì,

vyhledáním rezerv a zjednáním nápravy za úèelem dodr-

�ení po�adovaných odtokových parametrù.

V této práci byl modelován ustálený stav na vybrané

èistírnì. Byl vytvoøen model ASM1 (Henze et al. 1986)
v programech ASIM 3.0: Activated sludge SIMulation

program a GPS-X od firmy Hydromantis.

METODIKA
Sledovaná èistírna je men�í (10 000 EO) mechanicko-

biologická èistírna v technologickém uspoøádání D-N bez
interní recirkulace a pøedøazeným oxickým pìtikomoro-
vým selektorem. Po hrubém mechanickém pøedèi�tìní
následuje dvoulinková aktivace. Ka�dá linka má dvì
vlastní dosazovací nádr�e s oddìleným potrubím vrat-
ného kalu. Za dosazovacími nádr�emi je nainstalován mik-
rosítový filtr, který v�ak nebyl bìhem sledovaného ob-
dobí v provozu.

Pro vytvoøení fungujícího matematického modelu je
nutné získat od provozovatele detailní popis èistírny,
objemy nádr�í technologické linky vèetnì v�ech vnitøních
proudù, projektové parametry, aktuální technologické
parametry (zatí�ení, su�ina a stáøí kalu), prùmìrné
hodnoty mno�ství a slo�ení odpadní vody a odtoku. Zá-
kladní technologické parametry jsou popsány v Tabul-
ce 1.

Kromì tìchto údajù je vhodné stanovit kinetické a ste-

Ing. Martin Koller, Ing. �aneta Reme�ová,
Ing. Martin Peèenka,

prof. Ing. Jiøí Wanner, DrSc.
Vysoká �kola chemicko-technologická v Praze,

Ústav technologie vody a prostøedí

Matematické modelování - porovnání
programù ASIM a GPS-X

Tab. 1 Technologické parametry ÈOV

    selektor denitrifikace nitrifikace  dosazovací
  nádr�

objem    [m3]    20,0      178,5  214,2  428,4     133,0

poèet, celkem
(linka)    2 (1)        2 (1)   2 (1)  2 (1)      4 (2)

projektové hodnoty R = 1, Θ = 17 d, X = 4 g/l

Kinetické a respiraèní testy

Maximální rùstová rychlost µ
Hmax

 a výtì�kový koefi-

cient Y
H
 heterotrofní biomasy byly stanoveny respi-

raèním testem s odpadní vodou. Koeficienty pro au-

totrofní biomasu byly zji�tìny pomocí nitrifikaèního res-

piraèního testu. Kinetické testy nitrifikace, denitrifikace

a odstraòování substrátu byly pou�ity pro výpoèet ob-

jemových a specifických rychlostí jednotlivých pro-

cesù. V�echny tyto testy byly provádìny dle metodiky

vyvinuté Kirstensenem et. al. (1992) a modifikované

Todtem et. al. (2001).

Frakcionace odpadní vody

V matematickém modelu ASM1 je organické zneèi�tìní

odpadní vody vyjádøené ve formì CHSK rozdìleno na

nìkolik frakcí. Rozpu�tìný snadno rozlo�itelný substrát

S
S
, rozpu�tìný inertní substrát S

I
, nerozpu�tìný pomalu

rozlo�itelný substrát X
S
 a nerozpu�tìný inertní substrát

X
I
. Tyto frakce byly stanoveny pomocí dlouhodobého

testu frakcionace odpadní vody. Filtrovaná a nefiltro-

vaná odpadní voda je v odmìrných válcích provzdu�-

òována nìkolik týdnù. Ze stanovení CHSK na zaèátku a

konci testu jsou jednotlivé frakce vypoèítány podle

uvedených rovnic. Pomìry jednotlivých frakcí k celkové

CHSK se oznaèují i
SS

, i
SI

, i
XS

, i
XI

.

chiometrické parametry aktivovaného kalu pomocí la-
boratorních testù.
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Ustálený stav byl vypoèítán na základì dlouhodobých

prùmìrù a výsledkù laboratorních rozborù. Vypoèítané prù-

mìrné slo�ení odpadní vody (Tabulka 4) bylo pou�ito jako

vstupní data pro tvorbu matematického modelu. V programu

ASIM je ve�keré amoniakální zneèi�tìní poèítáno jako

celkový NH
4
+, v programu GPS-X je amoniakální zneèi�tìní

rozdìleno na anorganickou a organickou frakci. Z tohoto

dùvodu je celkový amoniak v pøítoku vyjádøen ve formì

TKN (60 mg/l) a vstupní koncentrace amoniaku ve formì

NH
4
+ je pro oba programy rozdílná.

 CHSK
celk.

 = 745 mg/l [mg/l]              pomìry frakcí

S
S

167 i
SS

0,22

S
1

35 i
SI

0,05

X
S

343 i
XS

0,46

X
I

201 i
XI

0,27

Tab. 3 Frakcionace OV

VÝSLEDKY A DISKUSE
Se vzorky odpadní vody a aktivovaného kalu ode-

branými v letním období roku 2004 se provedly labo-

ratorní kinetické a respiraèní testy. Na základì tìchto

testù byly vypoèítány kinetické a stechiometrické kon-

stanty aktivovaného kalu, které byly následnì pou�ity

pøi tvorbì matematického modelu. Výsledky testù a vy-

poèítané konstanty jsou uvedeny v Tabulce 2 a výsledky

frakcionace odpadní vody v Tabulce 3.

Tab. 2 Kinetické a respiraèní testy

                       výsledky testù                     vypoèítané konstanty

r
X
 (N-NH

4
)  1,9 [mg/(g·h)] Y

A
0,18 [g/g]

r
X
 (N-NO

3
)  2,1 [mg/(g·h)] Y

H
0,74 [g/g]

r
X
 (CHSK) ox. 86,5 [mg/(g·h)] µ

H,max
14,9 [1/d]

r
X
 (CHSK) anox. 35,0 [mg/(g·h)] ç

g
 0,4 -

S
S

112 mg/l CHSK
celk.

500 mg/l

S
I

23 mg/l NL 180 mg/l

X
S

230 mg/l N-NH
4

60 mg/l (40 mg/l GPS-X)

X
I

135 mg/l N-NO
3

1 mg/l

Tab. 4 Slo�ení odpadní vody

výsledné odtokové parametry obou modelù a jsou po-

rovnány se skuteènými hodnotami na odtoku. Na Obráz-

cích 2a a 2b je zobrazen koncentraèní profil amoniaku

a dusiènanù v aktivaci, vypoèítané hodnoty ze simulace

jsou srovnány s výsledky zmìøenými bìhem 24 hodino-

vého odbìru.

Z dosa�ených hodnot vyplývá, �e simulace byla
provedena úspì�nì, odtokové parametry obou modelo-
vacích programù jsou v dobré shodì s reálným odtokem.
Také koncentraèní profil amoniaku a dusiènanù v aktivaci
souhlasí s hodnotami vypoèítanými v modelech. Dal�ím
krokem je verifikace modelu pomocí dynamické simulace,
která je však nad rámec této publikace.

Zhodnocení modelovacích programù

Matematický program ASIM 3.0 je starší a pracuje pod
rozhraním DOS. Jeho velkou výhodou je mo�nost velmi

jednodu�e a intuitivnì modifikovat parametry zvoleného

modelu, nebo dokonce vytváøet modely nové. Program

je zamìøen na modelování ustáleného stavu, umo�òuje

ale i výpoèet dynamické simulace. Nevýhodou je malá

variabilita pøi tvorbì aktivaèního systému, slo�itìj�í

èistírny lze modelovat pouze za cenu velkého zjednodu-

�ení s negativním vlivem na vytvoøený model. Dal�í

nevýhoda je nemo�nost modelovat nerozpu�tìné látky

na odtoku, proto�e model poèítá se 100 % úèinností

dosazovací nádr�e.

Tab. 5 Statická simulace

   ASIM           GPS-X     reálný odtok

CHSK [mg/l] 23 32 28

N-NH
4

[mg/l]   0,2   0    0,1

N-NO
3

[mg/l] 16 15 14

NL [mg/l]  -   9,3    4

Matematický model, statická simulace

Na základì v�ech získaných a zmìøených údajù byl

vytvoøen matematický model. Grafické znázornìní èistír-

ny v programu ASIM je na Obrázku 1a, v programu GPS-

ISIScelk XXSSCHSK +++=

kon,fzaè,fS CHSKCHSKS −=

kon,fI CHSKS =

kon,fkon,nI CHSKCHSKX −=

SIIzaè,nS SXSCHSKX −−−=

X na Obrázku 1b. Proto�e program ASIM neumo�òuje

vytvoøit dvì aktivaèní linky s oddìleným tokem vratného
kalu, byl vytvoøen model celé èistírny jako jedné linky.

Následnì bylo pøikroèeno k vytvoøení a kalibraci sta-
tické simulace (steady state). V Tabulce 5 jsou uvedeny

Veda, technika, technológia
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Obr. 1a ASIM Obr. 1b GPS-X

Obr. 2a Profil amoniaku Obr. 2b Profil dusiènanù

Matematický program GPS-X je moderní modelovací

software, vyvinutý kanadskou firmou Hydromantis.

V programu je obsa�ena rozsáhlá knihovna nejrùznìj�ích

technologických prvkù, ze kterých lze rychle a jednodu�e

vytvoøit model èistírny vèetnì primárního usazování ne-

bo anaerobního zpracování kalu. Program umo�òuje kro-

mì modelování ustáleného stavu také �iroké spektrum dy-

namických simulací. Vytvoøením scénáøù lze snadno mo-

delovat nejrùznìj�í zmìny technologických parametrù.

ZÁVÌRY
Statická simulace sledované èistírny byla vytvoøena

úspì�nì v obou modelovacích programech. Oba pro-

gramy jsou svým zpùsobem nepostradatelné. Program

ASIM umo�òuje snadnou tvorbu a modifikaci zvoleného

modelu, je urèen hlavnì k tvorbì statických simulací.

Program GPS-X je u�ivatelsky slo�itìj�í, ale umo�òuje

vytvoøit mnohem podrobnìj�í komplexní model èistír-

ny.

Kristensen H., Jorgensen P. E. and Henze M. (1992). Characte-
rization of Functional Microorganism Groups and Substrate
in Activated Sludge and Wastewater by AUR, NUR and OUR.
Wat. Sci. Tech., 25(6), pp. 43 - 57.
Todt, V., Holba, M., Hlou�ek, T., Peèenka, M., Wanner, J.
(2001). Metodika provádìní laboratorních kinetických
a respirometrických mìøení. Sborník 4. mezinárodní konference
AÈE ÈR Odpadní vody – Wastewater 2001, Wanner J., Sýkora
V. (ed.), 15.-17.5., Mladá Boleslav, pp. 431 - 433.

Príspevok bol prezentovaný na 6. medzinárodnej konferencii Odpadní vody / Wastewaters 2005 10. � 12. 5. 2005
v Tepliciach a bol ocenený ako najlep�í poster (pre èasopis Vodohospodársky spravodajca poskytla AÈE ÈR)

Veda, technika, technológia
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V dòoch 18. � 19. 10. 2005 sa v hoteli Danube v Bra-
tislave uskutoènil druhý roèník Medzinárodnej vodá-
renskej konferencie � International Water Management
Days 2005 (iwmds 2005).

Konferenciu usporiadala pra�ská B.I.D. services
s.r.o. pod zá�titou Ministerstva �ivotného prostredia SR.
Zlatým partnerom konferencie bola Veolia Water,
strieborným partnerom Oracle a bronzovým partnerom
Salans. Ïal�ími partnermi konferencie boli Mott
MacDonald, Energie AG Wasser, Slovenská záruèná
a rozvojová banka, Marsh, Arthur D. Little, Dexia banka,
CRA Rating Agensy. Mediálnymi partnermi boli Vodní
hospodáøství, Trend, SOVAK, Vodohospodársky
spravodajca a Obecné noviny.

Konferencie sa zúèastnili zástupcovia ministerstiev,
verejnej správy, vodárenských spoloèností, vodárenského
výskumu, vysokého �kolstva, miest a obcí, súkromného
a bankového sektora a zahranièných investorov.

Prvý deò sa rokovanie konferencie venovalo v dvoch
sekciách slovenskému vodnému hospodárstvu v roku 2005.

Podmienkam efektívneho vyu�itia pomoci zo �truktu-
rálnych a Kohézneho fondu v programovom období 2004 �
2006 a v nasledujúcich obdobiach sa venoval zástupca
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja � Ing. Jozef
Legény, poverený riadením Odboru riadenia programov.
Nové programovacie obdobie rokov 2007 � 2013 prinesie
zásadné zmeny najmä v oblasti realizácie ve¾kých projektov
financovaných z Kohézneho fondu. Vstup súkromného
kapitálu do vodárenského sektora by nemal vies� k atomi-
zácii spoloèností, ale naopak ich posilnením a zväè�ením
tak, aby boli konkurencieschopnými v európskom regióne.

Zástupca Ministerstva �ivotného prostredia SR Ing. Ma-
rián Supek, generálny riadite¾ Sekcie vôd, sa venoval prob-
lematike uplatòovania Zákona è. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach
v praxi z poh¾adu ministerstva.

Tajomník Zväzu miest a obcí Slovenskej republiky Ing.
Pavol Ifèiè sa venoval problematike vodárenských akcio-
vých spoloèností v rámci uskutoèòovanej re�trukturalizácie.

Problematike stavu transformácie vodárenských spo-
loèností sa venovala Ing. Anna Bubeníková, riadite¾ka
Sekcie zakladate¾ských èinností a výkonu práv akcionára z
Fondu národného majetku.

Cenovú reguláciu vo vz�ahu k vodárenským spoloè-
nostiam prezentovala Ing. Jana Belicová, riadite¾ka odboru
regulácie vodárenstva z Úradu pre reguláciu sie�ových

odvetví. Prezentovala princípy regulaènej politiky a rozsah
a spôsob cenovej regulácie vo vodárenskom sektore. Zdô-
raznila postupné zbli�ovanie cien vodohospodárskych
slu�ieb medzi obyvate¾stvom a ostatnými odberate¾mi do
roku 2008, kedy ceny vodného a stoèného by mali by� rov-
naké pre domácnosti a pre ostatných odberate¾ov.

Problematikou partnerstva ako cesty k zvý�eniu hodnoty
spoloènosti sa zaoberal Martin Továrek, z Consultant � En-
ergy a Utilities ÈR a SR, Arthur D. Little GmbH. Zdôraznil, �e
partnerstvo je cestou zvý�enia hodnoty spoloènosti. Cie¾om
partnerstva vo verejných slu�bách, kam patrí aj vodárenstvo,
je dosiahnutie rastu a zlep�enia nákladov.

Predseda Sdru�ení vodovodù a kanalizací ÈR Ing. Mel-
cher naèrtol 10-roènú cestu èeského vodárenstva po pri-
vatizácii. Prezentoval súèasnú �truktúru vodárenského trhu
v ÈR a tie� proces transformácie odboru vodovodov a ka-
nalizácií (VaK). Vo svojom vystúpení vyzdvihol výhody
prevádzkového modelu spoloènosti ako optimálneho ná-
stroja rozvoja odboru VaK. Ïalej naèrtol strategické ciele
odboru VaK do roku 2010, ktorý vychádza z Rámcovej
smernice 2000/60/ES o vodnej politike Európskej únie.

Colin Brown, riadite¾ Utilities Europe, Middle East and
Africa � EMEA, Oracle Corporation sa venoval problematike
k¾úèových po�iadaviek, procesom a prínosom riadenia
�ivotného cyklu majetku vo vodárenských spoloènostiach.
Prezentoval vz�ahy medzi u�ívate¾mi vodohospodárskych
slu�ieb a vodárenským sektorom. Zdôraznil prirodzený mo-
nopol vodárenských spoloèností.

Právnym formám zmluvných vz�ahov vo vodárenstve
v nových podmienkach sa venovala zástupkyòa Salnas

iwmds 2005
 Medzinárodná vodárenská konferencia

Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Otvorenie konferencie iwmds 2005,
Michal Pop, riadite¾ B.I.D.

Zaznamenali sme
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advokátka JUDr. Katarína Pecnová. Zdôraznila rozdielnosti
medzi vlastníkom vodárenskej infra�truktúry a prevádzko-
vate¾om vodovodov a kanalizácie.

Ratingové hodnotenie vodného hospodárstva pre-
zentoval Petr Vin�, generálny riadite¾ CRA Rating Agensy.
Rating predstavuje komplexnú a nezávislú analýzu hodno-
teného subjektu, ktorá posudzuje jeho schopnos� a ochotu
splni� vèas a v plnej miere v�etky svoje záväzky. Pote�ujúci
bol príklad prezentovaného ratingu SVP, �.p. A/skAa-/skP-1
získaný v roku 2005.

Na záver prvého dòa konferencie vystúpil generálny
riadite¾ Podtatranskej vodárenskej spoloènosti Ing. Vladimír
Pastorek, ktorý prezentoval vz�ahy medzi akcionármi
a mo�nos�ami rie�enia problémov, ako aj ïal�ie mo�nosti
zefektívnenia èinnosti spoloènosti. Osobitnú pozornos�
venoval situácii, keï je vysoký poèet akcionárov v spo-
loènosti. Mana�éri spoloènosti a predstavenstvo sú po-
stavení do situácií prijímania kompromisov a ve¾kej dip-
lomacie. Pre malých akcionárov je vhodné sústredenie
právomoci ich hlasovania na akcionára s vy��ím poètom
hlasom, ktorý sa stáva v regióne lídrom. Tak sa dá získa�
mo�nos� ovplyvòova� rozhodovanie v orgánoch spoloè-
nosti.

Druhý deò rokovania bol tie� v dvoch sekciách venovaný
problematike financovania a investíciám do vodného hos-
podárstva.

Ing. arch. Jana Tomková, riadite¾ka Odboru prípravy
projektov M�P SR, sa vo svojom vystúpení venovala pro-
jektom vodného hospodárstva s podporou EÚ - súèasnému
stavu v SR. Venovala sa Kohéznemu fondu a �trukturálnemu
fondu OPZI. Východiskami pre podávanie projektov boli
záväzky SR z prístupových rokovaní (Smernica 91/271/EEC),
transformácia �tátnych podnikov vodární a kanalizácií,
Memorandum o porozumení (EÚ a SR) z roku 2002, Kon-
cepcia protipovodòovej ochrany do roku 2010 a skúsenosti
s predvstupovým nástrojom ISPA. K 30. 9. 2005 bolo
podaných do Kohézneho fondu 7 projektov, z toho schvá-
lených bolo 5 a v posudzovaní sú 2. V �trukturálnom fonde
OPZI 2.1 Voda bolo podaných 80 a schválených 35 projek-
tov.

Skúsenosti v ÈR s vývojom a vyu�itím prístupu k fi-
nanènej a ekonomickej analýze vodohospodárskych pro-
jektov Fondu súdr�nosti prezentoval Ing. Pavel Válek,
zástupca Water and Environment, Mott MacDonald. Pri
definovaní podmienok analýz stanovenia tarifov za vo-
dohospodárske slu�by je potrebné zoh¾adni� aj sociálnu
únosnos�, ktorá v�ak nie je len otázkou ceny za 1 m3 vody.

Základné rozvojové tendencie vodárenského odvetvia
na Slovenku prezentoval generálny sekretár Asociácie
vodárenských spoloèností Ing. Alexander Nagy. Zdôraznil,
�e vstupom do EÚ prevzala SR na seba záväzky splni�
po�iadavky kladené smernicami EÚ. To ale kladie vysoké
nároky na investièné prostriedky a kapitálové zdroje vo-
dárenských spoloèností.

Konferenciu svojou prítomnos�ou poctil primátor
hlavného mesta SR Bratislavy, Ing. Andrej Ïurkovský, ktorý
sa vo svojom vystúpení venoval problematike Bratislavskej

vodárenskej spoloènosti, a.s. z poh¾adu najväè�ieho
akcionára a tie� skúsenostiam vyplývajúcim z pozície
majoritného akcionára v kontexte ve¾kého poètu akcioná-
rov. Majoritným akcionárom spoloènosti je hlavné mesto
SR Bratislava vlastniace 59,28 % akcií. Spoloènos�
spracovala �Stratégiu rozvoja zásobovania pitnou vodou
a odkanalizovania regiónov�, ktorej cie¾om bolo stanovi�
ïal�í rozvoj vodovodov a kanalizácií a z h¾adiska investo-
vania pristupuje k potrebám minoritných akcionárov, ktoré
sú u� jasne definované.

Skúsenosti s financovaním projektov na Slovensku a po-
h¾ad na vývoj financovania v budúcnosti prezentoval Ing.
Peter Chovanec, riadite¾ odboru projektového financovania
a ve¾kých klientov, Dexia banka. Banka bude podporova�
ïal�ie projekty v programovacom období 2007 � 2013.
Jedným z hlavných strategických zámerov Dexie je podpora
rozvoja vodárenskej infra�truktúry formou dlhodobých in-
vestièných úverov, preklenovacích úverov, financovania
stavebných spoloèností, inovovanými �truktúrami finan-
covania, re�trukturalizáciou existujúcich úverov a zapojením
multilaterálnych bánk do financovania.

Art Schankler, �pecialista pre mestskú a environmentálnu
infra�truktúru v strednej Európe z Európskej banky pre
rozvoj (EBRD), sa venoval otázkam dvoch modelov vlast-
níctva prevádzkovania vodárenských spoloèností, ich
porovnaniu, kladom a záporom. Prvým modelom bol verejný
(komunálny) vlastník s prevádzkovou a investiènou zodpo-
vednos�ou a druhým modelom bol súkromný prevádzko-
vate¾ komunálneho majetku. Ïalej zástupca EBRD pre-
zentoval postavenie banky v rámci finanèných �truktúr.

Financovanie projektov vodárenských spoloèností a vo-
dárenskej infra�truktúry prostredníctvom Slovenskej zá-
ruènej a rozvojovej banky prezentoval Ing. Juraj Toploèány.
Hlavnou úlohou banky je podpora vodného sektora na
Slovensku v rámci financovania projektov ISPA, SAPARD
a Kohézneho fondu a spolupráca s medzinárodnými fi-
nanènými in�titúciami pri realizácii projektov v tomto sektore.

Otázkam podpory vodárenských projektov súkromných
prevádzkovate¾ov sa na základe skúseností z ÈR venoval
Tomá� Paclík, riadite¾ spoloènosti Veolia Water SR. V rámci
svojho vystúpenia objasnil úlohu strategického partnera,
ktorou je inovácia, stabilita, finanèná podpora a rie�enie
krízových situácií (napr. povodne). Prezentoval prevádz-
kový model spoloènosti ako ideálny k zaisteniu potrieb obcí
(súkromný partner zais�uje investície a zoh¾adòuje sociálne
dopady vplyvom na vý�ku vodného a stoèného).

Rokovanie odborného programu konferencie uzatvoril Dr.
Rainer Weidemann, riadite¾ sekcie obchodného rozvoja
a PPP pre Slovensko, Rakúsko a Maïarsko z Energie AG
Wasser na tému postavenia skupiny Energie AG Wasser
ako silného partnera vo vodárenstve. Hlavnou obchodnou
aktivitou firmy v zásobovaní pitnou vodou a v oblasti od-
padových vôd sú konzultácie pre optimalizáciu prevádz-
kovania infra�truktúry, kontrakty v oblasti prevádzky a údr�-
by, verejné a privátne partnerstvo a financovanie.

Bli��ie informácie o konferencii mo�no nájs� na inter-
netovej adrese organizátora: www.bids.cz.

Zaznamenali sme
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Vodári vo Vysokých Tatrách

V dòoch 18. � 20. októbra 2005 sa na �trbskom Plese
zi�li �pecialisti úpravní vôd zo Slovenska a Èeska.
Predná�ky na tomto stretnutí sa orientovali na biolo-
gický monitoring zdrojov pitných vôd a na súèasné tren-
dy v úprave pitnej vody. Uskutoènila sa tie� náv�teva naj-
väè�ej úpravne vody Slovenska v Stakèíne a prezentácia
minuloroènej prírodnej katastrofy v Tatrách.

Organizátori stretnutia � Kemifloc a.s. Pøerov, Ke-
mifloc Slovakia, s.r.o., Kemwater-Prochemie, s.r.o.
Bakov, WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.
Banská Bystrica a Hydrotechnológia, s.r.o Bratislava �
vytvorili skvelé podmienky pre výmenu skúseností medzi
odborníkmi, ktorá má v dobe stále nov�ích a nov�ích
informácií ve¾mi ve¾ký význam.

Opýtali sme sa niektorých úèastníkov, ako hodnotia takéto
stretnutia.

o Pán riadite¾, ide u� o piate stretnutie tohto druhu.
Aký význam týmto podujatiam pripisujete?

Ing. Rudolf Koèi�ko, výrobno-technický riadite¾
Východoslovenskej vodárenskej spoloènosti a.s.: - Hod-
notím ich jednoznaène pozitívne z viacerých h¾adísk: 1/ Na�i
pracovníci získavajú odborné a aktuálne informácie z oblasti
úpravárenstva. 2/ Pracovníci si majú mo�nos� vymeni�
vlastné odborné skúsenosti a poznatky s prevádzky. 3/ Z
h¾adiska spoloèenského sa upevnia medzi¾udské vz�ahy,
èo má v koneènom dôsledku len pozitívny vplyv aj na pra-
covnú pohodu a výkonnos�.

o Pán riadite¾, toto stretnutie sa koná v teritóriu Va�ej
pôsobnosti. Pripravujú sa nejaké optimalizaèné a mo-
dernizaèné opatrenia na prevádzkach úpravní vody
v Tatrách? Tie� by ma zaujímal Vá� poh¾ad na to, ako sa
minuloroèná kalamita v Tatrách prejavila na vodných
zdrojoch.

Ing. Mikulá� Kova¾, riadite¾ Podtatranskej vodá-
renskej prevádzkovej spoloènosti a.s.: - V súèasnosti pre-
bieha celkové prehodnotenie úpravní vôd, ktoré prevádzkuje
na�a spoloènos�. Je zamerané na celkové posúdenie
jestvujúcej technológie vzh¾adom na kvalitu surovej vody
s návrhom primeranej automatizácie, regulácie a moder-
nizácie. V súvislosti s tým bude prehodnotená aj potreba
opravy alebo rekon�trukcie stavebných objektov jednot-
livých úpravní vôd. Na základe tejto �túdie sa budeme
postupne sna�i� dosiahnu� aj realizáciu intenzifikácií úprav-
ní vôd, èi u� vykonaním optimalizaèných opatrení alebo
celkových rekon�trukcií.

Èo sa týka kvality vody po kalalamite, na Studenom
potoku a potoku Mlynica nie je pozorovaná zmena kvality
vody odoberanej na úpravu. Zatia¾ pozorujeme zhor�enie
najmä na potoku Biela voda, v okolí ktorého momentálne
prebieha intenzívna èinnos� pri odstraòovaní drevnej hmoty.
Úprave vody na úpravni vody Mlynèeky sa venuje zvý�ená
pozornos� a toto zhor�enie nemá dopad na kvalitu vody
dodávanej do spotrebiska. Objektívnej�ie zhodnotenie do-
padu na kvalitu vody budeme môc� vykona� a� po dlh�om
období. Väè�ie obavy máme z toho, �e kalamita ovplyvní

výdatnos� podzemných vodných zdrojov, ale na posúdenie
tie� treba dlh�ie obdobie.

o Pani magistra, máte na starosti SR z h¾adiska do-
dávok �elezitých koagulantov. Prezraïte, ako sa Vám so
slovenskými odberate¾mi spolupracuje?

Mgr. Naïa Holíková, Kemifloc, a.s Pøerov.: - Do ne-
dávné doby byly chemické metody ve vodním hospodáøství
spojeny s úpravou pitné èi technologické vody, zatímco
èi�tìní odpadních vod bylo pro nás identické s biologickými
metodami èi�tìní, které v�ak neeliminují èastou eutrofizaci
recipientù, zpùsobenou nutrienty ve vypou�tìných odpad-
ních vodách. Od schválení tzv. vodního zákona zaèínají
slovenské èistírny odpadních vod vyu�ívat chemické srá�ení
fosforu i organického zneèi�tìní jako alternativu k biologic-
kému èi�tìní. Dnes je na Slovensku øada lokalit, kde je
aplikován síran �elezitý k dosa�ení vysokého stupnì odstra-
nìní fosforu, a to jak vzhledem k èistící úèinnosti, tak i k
nákladùm. Nemalé problémy zpùsobuje provozovatelùm
komunálních èistíren odpadních vod také výskyt vláknitých
bakterií, zejména typu Microthrix parvicella. K systema-
tickému øe�ení tohto problému vyrábíme speciální smìsný
anorganický koagulant, který potlaèuje èetnost tìchto bak-
terií a zároveò stabilizuje ostatní parametry v techno-
logickém procesu.

A je�tì k pùvodní otázce: Slovensko mám velmi ráda.

o Pán riadite¾, Úpravòa vody Málinec patrí k jedným z
prvých odberate¾ov �elezitého koagulantu. Aké je Va�e
hodnotenie dodávate¾sko-odberate¾ských vz�ahov?

Ing. Ladislav Solkový, riadite¾ OZ Luèenec, Stredo-
slovenská vodárenská spoloènos� a.s.: - Od roku 1994, teda
od zaèatia prevádzky ÚV Málinec, sa pou�íva ako hlavný
koagulant na úpravu vody síran �elezitý pod obchodným
názvom PIX. Dodávate¾om tejto chemikálie je Kemifloc a.s.,
ktorý zároveò zabezpeèuje aj jeho dodávku priamo do miesta
urèenia � ÚV Málinec. Na�e dodávate¾sko-odberate¾ské
vz�ahy sú na vysokej kvalitatívnej úrovni. Dodávate¾ ope-
ratívne a ochotne reaguje na po�iadavky, resp. potreby pre-
vádzkovate¾a aj nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok.

o Pán doktor, ste jedným z organizátorov tohto stret-
nutia, v programe ktorého je aj diskusia o biologickom mo-
nitoringu, systéme vèasného vyrozumenia a varovania. Aké
sú Va�e predstavy jeho uplatnenia v ïal�ích lokalitách?

RNDr. Róbert Bezák, WTW Banská Bystrica: - Ako u�
vyplýva z názvu, biologický monitoring umo�òuje vèasné
varovanie v prípade toxického zneèistenia vôd. Preto by
mal by� umiestòovaný na miesta, kde je pravdepodobnos�
takéhoto výskytu relatívne vysoká. Aj na Slovensku sú
známe ekologické havárie s následným úhynom rýb, ktoré
spôsobili priemyselné podniky vypustením toxických látok
do riek. Tieto systémy je preto vhodné umiestòova� práve
na výstupoch spomínaných podnikov do riek. Zdrojom
nebezpeèenstva mô�u by� aj priemyselné skládky odpadu,
kde priesaky do spodných vôd slú�iacich ako zdroj pitnej
vody tie� mô�u spôsobi� toxické zneèistenie. Samostatnou
kapitolou je úmyselné zneèistenie zdrojov pitnej vody �
terorizmus. Tu v�ak vyvstáva otázka, ktoré miesto pri vý-

Rozhovory
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Rozhovory; Oznamy

Konferencia
H Y D R O C H É M I A  2006

Slovenská vodohospodárska spoloènos� ZSVTS pri Vý-
skumnom ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav vod-
ného hospodárstva Bratislava, Zdru�enie zamestnávate¾ov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku, INCHEBA a.s. Bratislava, Rada pre
integrovaný mana�ment vyu�ívania povodí a Slovenská vodo-
hospodárska spoloènos� ZSVTS organizujú v dòoch 17. - 18. mája
2006 vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA a.s. Bratislava
pri príle�itosti 4. roèníka výstavy HYDROTEC a 13. roèníka vý-
stavy EKOTECHNIKA konferenciu s medzinárodnou úèas�ou
HYDROCHÉMIA 2006.

Témy konferencie:
Zameranie konferencie ostáva rovnaké ako v predchádzajúcich

roèníkoch s �a�iskom na nasledovné oblasti:
l problematika hydrochémie vo vz�ahu k legislatíve EÚ,
l analytické metódy v hydrochémii (voda, upravárenské

a èistiarenské kaly a dnové sedimenty) a ich aplikácia v praxi,
l výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti

hydrochémie v prevádzkovej praxi,
l medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych

laboratórií,
l uplatnenie hydrochémie pri úprave pitných vôd a èistení

odpadových vôd.

Forma prezentácie na konferencii:
1) predná�ka,
2) posterová prezentácia,
3) firemná prezentácia,
4) reklama v zborníku.
V prípade záujmu o úèas� na konferencii s predná�kou, resp.
posterom je treba posla� struèný súhrn obsahu príspevku v då�ke
cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 20. januára 2006 (staèí
aj e-mailom).
Rovnako ako v minulých rokoch umo�níme úèastníkom konfe-
rencie stretnú� sa so zástupcami firiem, ktoré ponúkajú slu�by v
oblasti dodávok prístrojovej techniky a chemikálií pre analýzu vôd.

Dôle�ité termíny:
20. 1. 2006: oznámenie autorov o záujme prezentova� prí-

spevok na konferencii
10. 2. 2006: oznámenie autorom o prijatí príspevkov a po-

sterov a zaslanie pokynov na vypracovanie ru-
kopisov

17. 3. 2006: koneèný termín odovzdania príspevkov do zbor-
níka

30. 4. 2006: uzávierka  záväzných prihlá�ok na konferenciu
17. - 18. 5. 2006: termín konferencie

Prípadní záujemcovia o bli��ie informácie týkajúce sa konferencie
a programu predná�ok ich mô�u získa� na dole uvedenej adrese.

Poboèka SVHS ZSVTS pri VÚVH Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc.

Nábr. arm. gen. L. Svobodu  5, 812 49 Bratislava 1
Tel.: 00421-2-59343-424, -470, -473

Fax: 00421-2-54411941, 00421-2-54418047
E-mail: Pavel_Hucko@vuvh.sk

Úplná pozvánka na konferenciu bude uverejnená na internetovej
stránke VÚVH: www.vuvh.sk

Ing. Pavel Hucko, CSc.
predseda Poboèky SVHS ZSVTS pri VÚVH Bratislava

robe pitnej vody a jej distibúcii by malo by� takýmto systé-
mom chránené. Mo�ností, ktoré miesto by mohlo by� pre
teroristov zaujímavé, je ve¾a a v�etky by bolo len �a�ko
mo�né takýmto spôsobom zabezpeèi�.

o Pán in�inier, mohli by ste nás poinformova� o Va�ich
prevádzkových skúsenostiach z biologického monitoringu?

Ing. Jozef Dunaj, technológ Úpravne vody Stakèín:
- Na ÚV Stakèín sa nain�talované zariadenia FISH monitor,
MOSSEL monitor a neoddelite¾nou súèas�ou je on-line
monitoring niektorých fyzikálno-chemických ukazovate¾ov
surovej, nadávkovanej a upravenej vody. FISH monitor vy-
u�íva pstruhy dúhové, ktoré majú za normálnych podmienok
tendenciu pláva� proti prúdu vody. Ak by bolo vo vode
zneèistenie, túto schopnos� strácajú a prúd vody ich str-
háva so sebou. Dochádza ku kontaktu s reakènou mrie�kou,
prièom zariadenie dotyky spoèítava, vyhodnocuje ich a ak
sa prekroèí v poèítaèi nastavená hodnota, vyhlasuje alarm.
MOSSEL monitor vyu�íva mäkký�e (mu�le) UNIO PICTO-
RUM a UNIO TUMIDUS. Za prirodzených podmienok sú
otvorené a cez svoj organizmus filtrujú ve¾ký objem vody.
Za nepriaznivých podmienok (napr. zneèistenie vody) sa
zaènú správa� ne�tandardne � zatvoria sa, zaènú sa rýchlo
otvára� a zatvára�, alebo sa otvoria ove¾a viac ne� je be�né.
Mu�le sú citlivé aj na vonkaj�ie podnety, zatvorením reago-
vali napr. na zemetrasenie, ktoré u nás bolo v máji 2003.

Od in�talácie zariadení FISH a MOSSEL monitor vzh¾a-
dom na vyhovujúcu kvalitu surovej vody z VN Starina neboli
vyhodnotené �iadne alarmy spôsobené zneèistením surovej
vody. Doteraj�ie skúsenosti v�ak jednoznaène poukazujú
na to, �e in�talácia týchto zariadení na tak dôle�itý zdroj
pitnej vody (zásobuje vy�e 400 000 obyvate¾ov) napomô�e
v budúcnosti upozorni� na prípadné zhor�enie kvality suro-
vej vody pritekajúcej do ÚV Stakèín.

o Na tomto stretnutí sa zúèastòujú aj pracovníci úradov
verejného zdravotníctva, a preto ma zaujíma ich poh¾ad
na spoluprácu medzi vodohospodármi a hygienikmi.

RNDr. Elena Matisová, Úrad verejného zdravotníctva
SR Bratislava: - Spolupráca medzi vodohospodármi a
hygienikmi je nevyhnutná a zároveò výhodná pre obe strany.
Konzultácie a spoloèné h¾adanie rie�ení pri vyskytujúcich
sa problémoch technicko-prevádzkového charakteru a ply-
nulého zásobovania obyvate¾stva pitnou vodou vedú k snahe
eliminova� potenciálne ohrozenie zdravia ¾udí. Výsledkom
takéhoto sna�enia je lep�ie zvládnutie spoloèného záujmu,
ktorým je zásobovanie obyvate¾stva kvalitnou pitnou vodou.

Ing. Zuzana Bratská, Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva Ko�ice, dopåòa: - Spolupráca vodohospodár-
skych pracovníkov a regionálnych úradov verejného zdra-
votníctva má ozaj ve¾ký význam. Je nevyhnutná minimálne
v nasledujúcich oblastiach:

1/ tvorba legislatívnych predpisov pre oblas� pitnej vody
vo vz�ahu k aktuálnej situácii v SR v nadväznosti na európ-
sku legislatívu 2/ ochrana vodárenských lokalít 3/ kvalita pit-
nej vody, vrátane vhodných spôsobov dezinfekcie; zavá-
dzanie nových moderných technológií úpravy vody 4/ spolu-
práca pri zavádzaní nových materiálov pri úprave a distribúcii
pitnej vody 5/ zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou v ha-
varijných situáciách 6/ rie�enie nedostatkov v kvalite pitnej
vody, najmä následkom vplyvu rozvodných systémov, ap.

Za rozhovory ïakuje Tatiana �imková
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Bolo pre mòa malým prekvapením, keï som dostal
e � mailom pozvánku na konferenciu s názvom uvedenom
v nadpise. Nevedel som, èo je to Dom Európy v Bratislave,
nechápal som preèo rakúski predná�atelia. Priebeh
konferencie mi nieèo objasnil o Dome Európy, keï som
získal informácie od jeho predsedu Petra Beòu�ku, ale
nieèo mi ostalo aj neobjasnené.

14. septembra 2005 sa v Bratislave konala jednodenná
konferencia, ktorú pripravil Dom Európy s rakúskou agen-
túrou Bohmann events, s mestami Viedòou, Bratislavou
a s rakúskymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti malých
vodných elektrárni. Dom Európy bol v Bratislave zalo�ený
v roku 1997 a jeho hlavným cie¾om je �íri� spoloèné európ-
ske hodnoty. Pri svojich aktivitách spolupracuje  s mediál-
nym domom Bohmann events v Rakúsku.

V programe kon-
ferencie vystúpili
významní rakúski
odborníci s repre-
zentáciou Slovenska
- to u� v�ak bolo
trochu hor�ie. Z môj-
ho poh¾adu na jeden
konferenèný deò
bolo toho povedané
príli� ve¾a, naviac
mimoriadne nároèné
boli po�iadavky na
simultány preklad,
preto�e predná�ky
v nemèine mali ve¾-
mi �iroký technic-
ký, ekologický a le-
gislatívny rámec. To
isté platí aj o vyda-
nom zborníku, kde
sú, �ia¾, uvedené
predná�ky len rakúskych predná�ate¾ov.

Úèastníkov privítal a konferenciu otvoril  Peter Beòu�ka,
predseda Domu Európy. Pozdravné príhovory predniesli Ulli
Sima, výkonná radkyòa pre �ivotné prostredie Mesta Viedeò,
z èoho usudzujem, �e konferencia mala zo strany Rakúska
podpori� budovanie MVE na Slovensku pred dostavbou
Mochoviec, ale mô�em sa v tomto smere aj mýli�. Za mesto
Bratislavu úèastníkov pozdravil  Branislav Hochel, I. námestník
primátora Bratislavy.

Hlavný referát predniesol prof. Bernhard Pelikan, pred-
seda Európskeho zdru�enia malých vodných elektrární. Vo
svojom vystúpení analyzoval súèasný stav v oblasti výroby
elektrickej energie(EE) v MVE v jednotlivých krajinách EÚ,
prièom krajiny mal rozdelené na prvých 15 �tátov EÚ a na

Malé vodné elektrárne na Slovensku
vývoj � mo�nosti � trendy

minulý rok prijatých 10 krajín, vrátane Slovenska. Keï som
si tabu¾ky uvedené prof. Pelikánom podrobnej�ie pozrel,
zistil som nasledujúce zaujímavé skutoènosti: Na poèet
obyvate¾ov je vo výrobe EE z MVE na tom najlep�ie Ra-
kúsko. Slovensko by v tomto ukazovateli v porovnaní s 15 kra-
jinami skonèilo na 11. mieste a na ve¾kos� krajiny na 10. mies-
te. Rezervy na Slovensku sú v tomto smere  v porovnaní
s 15-kou, ale aj s 10-kou znaèné.

Zaujímavý údaj uviedol prof. Pelikán pokia¾ ide o teo-
retické a praktické mo�nosti výstavby MVE. Ak je 100 %
prirodzený potenciál, tak potom 65 % je z neho technicky
realizovate¾ných, 45 % ekonomicky realizovate¾ných,
35 % realizovate¾ných v súlade so �ivotným prostredím a 30 %
realizovate¾ných technicky, ekonomicky a v súlade so �i-
votným prostredím.

Za hlavné preká�ky ïal�ej výstavby v Rakúsku pova�uje
podceòovanie vyrobeného výkonu EE v MVE, mimoriadne
nároèné postupy pri vybavovaní stavebných povolení,

investiènú neistotu.
Na druhej strane by
veci pomohli as-
pekty ako jasná ce-
lonárodná vô¾a
k výstavbe MVE
v záujme ochrany
�ivotného prostre-
dia, zabezpeèenie
dlhodobého výno-
su, napr. 15 rokov
z predaja EE., spo-
lupráca v rámci
ESHA - európskou
organizáciou pre
obnovite¾né zdroje
a vytvorenie práv-
neho rámca umo�-
òujúceho aj medzi-
národné aktivity.

Celý problém
výstavby MVE nie

len u nás ja vidím  v tom, �e hoci je pravdou, �e EE vyrobená
v MVE �etrí �ivotné prostredie, predsa ale ide o zásah do
�ivotného prostredia, nielen vlastného toku, ale i okolitej
krajiny. Áno, istotne sú lokality kde výstavba MVE mô�e
pomôc� zlep�i� �ivotné prostredie, zrejme predov�etkým
tam, kde do�lo z nejakých príèin k poklesu podzemných vôd.

V ka�dom prípade treba ve¾mi citlivo posúdi� celospo-
loèenský záujem a odpoveda� na otázku: je výhodnej�ie
postavi� MVE, alebo zachova� neporu�ené, alebo len málo
naru�ené �ivotné prostredie? Nako¾ko ide o podnikate¾ský
záujem, treba odpoveï na ïal�iu otázku: èo je prvoradé -
prínosy, vèítane zisku  pre investora z výstavby MVE, alebo
prínosy zo zachovania pôvodného stavu a prípadného zisku
z podnikate¾skej èinnosti na území nedotknutom výstavbou

Konferencia Malé vodné elektrárne na Slovensku
- predsednícky stôl
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MVE?  V odpovediach na tieto otázky mô�eme nájs� zrejme
aj  konflikt medzi MVE a rybármi, MVE a ochrancami prírody,
MVE a cestovným ruchom.

O problémoch MVE z poh¾adu ekológa hovoril Karl
Panek z Arge Okologie OEG. Na úvod uviedol energetický
prínos MVE v Rakúsku, ale v ïal�om uviedol problémy sú-
visiace s ich výstavbou, ktoré sú samozrejme rovnaké ako
aj u nás. Zmena charakteru prietoku, bránenie migrácii, zme-
na transportu plavením, zmena re�imu okolitých vôd, zabez-
peèenie dostatoèného prietoku. Samozrejme, �e v tejto súvis-
losti hovoril aj o Rámcovej smernici EÚ a jej dopadoch na
výstavbu MVE. Dokonca uviedol aj kritériá pre posudzo-
vanie MVE z poh¾adu �ivotného prostredia, ale bez roz-
hovoru s pánom Panekom, ktorý sa �ia¾ neuskutoènil, ne-
mô�em ich kvalifikovane uvies�.

 Za rakúsku stranu odzneli e�te referáty zamerané na
technické zariadenia MVE a boli uvedené tri príklady rea-
lizácie MVE v Rakúsku, Bosne � Hercegovine a v Turecku.
Úèastníci boli oboznámení s MVE na vodovodných potru-
biach.

Slovenská strana prispela ku zdarnému priebehu konfe-
rencie predov�etkým fundovanými vystúpeniami Kveto-
slavy �oltésovej, generálnej riadite¾ky Slovenskej energe-
tickej agentúry O podpore malých vodných elektrárni v SR,
Ladislava Jediného z Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví
o Cenovom výnose � Ceny energie z obnovite¾ných

zdrojov energie a Juraja Nováka z Odboru energetickej po-
litiky, Sekcie výrobných a sie�ových odvetví MH SR, ktorý
hovoril o zásadách energetickej politiky a legislatívy v SR.

O konkrétnych rie�eniach a problémoch MVE na Slo-
vensku hovorili vo svojich referátoch Ivan Gajdo� � Con-
sulting Engineers, Jozef ¼ahký � LDC Zvolen, Ferdinat Kováè
� SVP, �.p., Ladislav Tóth � Vodohospodárska výstavba, �.p.

O histórii a súèasnosti MVE na Slovensku predniesol in-
formáciu Igor Ilia�, projektový mana�ér z Energetického cen-
tra Bratislava. V tomto prípade by som v�ak bol dal pred-
nos� Tomá�ovi Hodákovi, alebo Petrovi Du�ièkovi z Katedry
hydrotechniky STU, resp. pracovníkovi Slovenských elek-
trární, ktorí majú predsa len viac znalostí o tejto proble-
matike.

Po jednotlivých  predná�kach bolo mo�né dáva� otázky
a prípadne diskutova�, èo vyu�ili viacerí úèastníci. Záve-
reèné slová predniesol prof. Pelikan.

Prínos tejto, zo strany Rakúska ve¾mi dobre obsadenej
konferencie, vidím predov�etkým v nadviazaní nových
a prehåbení doteraj�ích kontaktov medzi odborníkmi obi-
dvoch krajín.

Vyu�itie obnovite¾ných zdrojov energie na Slovensku sa
nezlep�í, pokia¾ sa neurobí jasná systémová vízia vyu�itia
obnovite¾ných energetických zdrojov, v rámci ktorej sa
stanovia konkrétne mno�stvá technicky, ekonomicky a z po-
h¾adu �ivotného prostredia výhodných obnovite¾ných
zdrojov energie (slnko, voda, bioplyn, biomasa, termálne
teplo, vietor). V oblasti MVE je treba seriózne zvá�i� kom-
promis medzi zachovaním prírodného prostredia a energe-
tickým prínosom. K tomu je potrebný predov�etkým odbor-
ný poh¾ad, pokia¾ je takýto na Slovensku v súèasnej dobe
vôbec mo�ný. Úèas� jediného zástupcu z M�P SR, Sekcia
vôd, Ing. Kadubca, v�ak tento záujem nepotvrdzuje.

Ján Lichý, Slovenská vodohospodárska spoloènos�
                                                                     Foto: autor

Vodné koleso hámru v �ugovskej doline

a tvorba, odborná asistencia a mana�ovanie
Európskych projektov

a výkon èinnosti stavebného dozoru

a výkon èinnosti stavbyvedúceho

a uskutoèòovanie stavieb a ich zmien

a projektovanie stavieb

a in�inierska èinnos� a súvisiace technické
poradenstvo

a sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy
nehnute¾ností

Bôrická cesta 107,
SK 010 01 �ilina

tel.: +421(0)41 70 74 301

fax: +421(0)41 70 74 321(2)

SVS � in�iniering, s.r.o.,
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Denitrifikaèní systém Leopold elimi-NITE
Ing. Milan Svoboda, Milan Drda, Ing. Magda Rù�ièková

ENVI-PUR

ÚVOD
Odstraòování dusíku z vody probíhá tøemi rùznými cestami.

První �fyzikální� cesta je odstranìní nerozpu�tìných látek vèetnì
dusíku, co� lze provést pomocí filtrace, sedimentace èi na základì
elektrochemických metod. Druhý �chemický� zpùsob je zalo�en
na flotaci, koagulaci, flokulaci èi biologickém odstraòování. Pro
získání co nejlep�ího výsledku je tøeba oba dva vý�e zmínìné
pøístupy vhodnì kombinovat. Tøetí zpùsob je biochemický pomo-
cí biologické denitrifikace. Proces biologické denitrifikace slou�í
k eliminaci dusíku z odpadních vod, které se nachází ve formì
dusiènanù a dusitanù. Dusík se v surové odpadní vodì vyskytuje
v organické èi amoniakální podobì, a proto musí být pøed biolo-
gickou denitrifikací pøemìnìn na dusitany. Jeliko� pøi procesu
denitrifikace dochází k ve�keré spotøebì uhlíku (organické zneèi�-
tìní) obsa�eného ve vodì, je dùle�ité pøidávat externí zdroj uhlíku,
který slou�í k podpoøe rùstu denitrifikaèních mikroorganismù.
Podle formy pøítomnosti mikroorganismù rozli�ujeme dva zpù-
soby biologické denitrifikace. První je zalo�en na volném rozptý-
lení mikroorganismù v suspenzi (napø. promíchávané nádr�e),
zatímco druhý je zalo�en na imobilizaci mikroorganismù na
nìjakém pevném nosièi (napø. pevné filtraèní lo�e). Denitrifikace
je závislá na  chemických a mikrobiologických podmínkách, které
se mohou pro jednotlivé systémy li�it. Navr�ený denitrifikaèní
filtr umo�òuje nejen sní�ení odtokových koncentrací dusiènano-
vého dusíku pod 1 mg/l, ale i témìø úplné zachycení nerozpu�-
tìných látek.

DENITRIFIKACE V SYSTÉMECH S IMOBILIZOVANOU
BIOMASOU

Popisovaný prùtoèný denitrifikaèní filtr patøí mezi systémy
s imobilizovanou biomasou. Fyzikálnì jej lze pøirovnat k písko-
vým filtrùm. Denitrifikaèní mikroorganismy se pøichycují na fil-
traèním médiu, které slou�í jako podpùrný systém k jejich nárùstu.
Pøed vstupem do filtru je do vody pøidáván externí zdroj uhlíku
jako napø. methanol, ethanol, kyselina octová, melasa atd.. Tento
zpùsob denitrifikace má výhodu v tom, �e poskytuje nezbytné
hydraulické zdr�ení pro uskuteènìní biologické reakce. Typickým
filtraèním médiem je køemièitý materiál. Ve filtraèním lo�i dojde
k zachycení nerozpu�tìných látek a dále zde mù�e docházet k ná-
rùstu denitrifikaèních organismù. Bublinky dusíku jsou periodicky
uvolòovány z filtraèního media pomocí zpìtného proplachu tr-
vajícího nìkolika minut. Tento proces pøipomíná bouølivý var.
Frekvence zpìtného proplachu by nemìla být krat�í ne� jednu
hodinu. Obvykle filtr potøebuje propláchnout 1x za 4-8 hodin,
co� ov�em závisí na mno�ství dusíku v neupravené vodì. Propla-
chování probíhá obvykle periodicky v nastaveném èasovém in-
tervalu. Po proplachu dochází ke sní�ení ztráty hydraulického
tlaku filtru a tedy ke sní�ení hladiny vody nad filtrem. Pokud
ov�em hladina vody ve filtru pøekroèí daný limit i po zpìtném
proplachu, znamená to, �e filtr je zanesen a musí následovat pro-
èi�tìní celého filtru.

Èi�tìní filtraèního média
Ve filtru se postupnì akumulují nerozpu�tìné látky vèetnì

dusíku. Proèi�tìní filtru probíhá zpìtným proplachem pro-
vzdu�nìnou vodou. Se zachycenými èásticemi se v�ak odstraòuje
i biomasa. Z dùvodu zachování èásti biomasy, a tím i deni-
trifikaèních mikroorganismù, není vhodné úplné proèi�tìní filtraè-
ního média. Propláchnutí filtraèního média (vèetnì ztráty biomasy)

má za následek pokles jeho denitrifikaèních schopností. Nárùst
denitrifikaèních schopností na pùvodní úroveò vy�aduje urèitý
èas. Bìhem této doby je schopnost filtru denitrifikovat èi�tìnou
vodu sní�ená. Z tohoto dùvodu je výhodnìj�í pou�ívat nìkolik
men�ích filtrù ne� jeden velký. Za normálních podmínek je obvyklé
proèi�tìní filtru za 1-5 dní, co� je srovnatelné se standardními
filtry,  které odstraòují pouze nerozpu�tìné látky.

Návrhové parametry
Pøi návrhu filtru se musí vzít v úvahu mno�ství nerozpu�tìných

látek ve vodì, kinetika denitrifikace a frekvence uvolòování
plynného dusíku. Hydraulické zatí�ení se navrhuje na rozmezí
2,5-5 m3/m2.hod. Dal�ím návrhovým parametrem je doba kontaktu
vody s filtraèním mediem pøi prázdném reaktoru. Uva�uje se èas
min. 30 minut. Denitrifikaèní rychlost mù�e být té� vyjádøena
v mno�ství dusíku odstranìného z jednotkové plochy èi objemu.
Doporuèuje se zvolit maximálnì 2,4 kg odstranìného dusíku na
m2 za den èi maximálnì 1,1 kg na 1 m3 za den. Délka filtraèního
cyklu se uva�uje v rozmezí 24 a� 120 hodin. Tato doba je závislá
jak na obsahu nerozpu�tìných látek, tak na rychlosti rùstu nových
bakterií v denitrifikaèním procesu.

Zdroj uhlíku, dávkování, øízení procesu
Nejbì�nìj�í uhlíkový substrát pou�ívaný pøi biologické de-

nitrifikaci je methanol, proto�e je dostupný, levný, s pøíznivou
produkcí kalu, málo tìkavý a bez obsahu dusíku a fosforu. Bì�ná
dávka je cca 1,4 kg methanolu na kg dusíkatého zneèi�tìní. Zpùsob
dávkování methanolu mù�e být buï manuální, regulace podle
mno�ství èi�tìné vody nebo podle koncentrace dusíku ve vodì.
Ruèní dávkování methanolu má nevýhody v tom, �e se nedá do-
stateènì pru�nì reagovat na zmìnu mno�ství pøitékající vody a
na zmìnu koncentrace dusíku ve vodì, co� má za následek, �e na-
stávají pøípady, kdy je methanolu ve vodì málo a tudí� dochází
k redukci mno�ství denitrifikaèních organismù. Naopak pokud je
ve vodì methanolu pøíli� mù�e se zvý�it biochemický po�adavek
na dodávku kyslíku.

Dal�ím mo�ným zpùsobem dávkování je kontrola mno�ství
methanolu na nátoku. Výhodou je odstranìní vlivu mno�ství pøité-
kající vody na koncentraci methanolu. Pøi zmìnì koncentrace du-
síku ve vodì je v�ak tøeba manuální regulace se v�emi výhodami i
nevýhodami.

S pøíchodem spolehlivých dusíkatých analyzátorù a standard-
ních kontrolních metod mù�e být regulace methanolu zalo�ena
pouze na mno�ství dusíkatého zneèi�tìní ve vodì pøitékající do
reaktoru. Tento typ dávkování má výhodu v tom, �e dostateènì
pru�nì reaguje na zmìny mno�ství dusíkatého zneèi�tìní v nátoku
a témìø zcela vyluèuje mo�nost pøedávkování nebo nedostateèné
nadávkování methanolu.

Popis proudìní v denitrifikaèním filtru
Voda vèetnì pøidaného uhlíku (napø. v podobì methanolu) na

vtoku se rovnomìrnì rozdìluje do jednotlivých filtraèních jednotek
pomocí otvorù ve stìnách. Rovnomìrnost rozdìlení je zaji�tìna
pomocí stavítek v ka�dém otvoru. Po prùtoku tìmito otvory se
voda dostává do distribuèního kanálu zaji��ující rovnomìrnou
distribuci vody, která prochází filtrem. Voda nejprve protéká fil-
traèním mediem z hrubého písku, dále pøes vrstvu slou�ící k za-
bránìní vyplavení filtraèního media v podobì �tìrku s obráceným
ulo�ením (dle velikosti zrn) a poté vstupuje do dvojité paralelní

Veda, technika, technológia
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podzemní drená�e, která ji svádí do postranního sbìrného kanálu.
Odtud voda proudí skrz smìrovací ventil do sbìrné nádr�e. Z této
nádr�e se potom voda pøepadem dostává  pryè do odtokového
kanálu.

Øízení procesu filtrace
Jako nejménì nákladná regulace procesu filtrace se pou�ívá

rozdìlení prùtoku a re�im rozdílné hladiny. Rozdìlení vody vstu-
pující do èistícího procesu mezi jednotlivé filtraèní jednotky je
popsáno vý�e. Díky akumulaci nerozpu�tìných látek ve filtru
spolu s dusíkem vzniklým pøi biologické denitrifikaci dochází ke
zvìt�ení hydraulické tlakové ztráty filtru, èím� dochází ke zvý-
�ení hladiny vody v reaktoru. Pøi limitním zvý�ení hladiny vody
je spu�tìn zpìtný proplach filtru, èím� dojde i k odstranìní vytvo-
øeného plynu. Filtr se uzavøe asi na 5 minut a spustí se reverzní
èerpadla, která �enou vodu v protismìru do dvojité paralelní pod-
zemní drená�e a do filtraèního media. Pokud systém vyhodnotí,
�e je tøeba filtr proprat vèetnì odstranìní pevných látek zahájí se
následující proces. Opìt se spustí reverzní èerpadla, která �enou
vodu do filtraèního media tak, �e dojde k obrácení toku. Ke zvý�ení
úèinnosti se pøidává do vody vzduch. Látky vyplavené na povrch
(pevné látky vèetnì biomasy) pak pøepadem odtékají do distri-
buèního kanálu a odkud odtékají dále k dal�ímu zpracování.  Dal�í
metoda øízení filtrace je zalo�ena na udr�ování konstantní hladiny.
V tomto pøípadì dochází k øízení mno�ství vtokové vody do jed-
notlivých filtrù tak, aby byla zachována konstantní hladina vody
nad filtraèním mediem. Výhoda spoèívá v tom, �e nedochází
k rozdílnému prokyslièování vody pøi pøepadu vody z distribuè-
ního kanálu na filtraèní medium. Samotné øízení zpìtného
proplachu pak závisí na mno�ství pøítokové vody.

Praní filtru
Rozdìlujeme dva zpùsoby praní filtru. Úplný prací cyklus a

dílèí prací cyklus. Sekvence úplného zpìtného proplachu spoèívá
v odstavení filtru, praní filtru nejprve vzduchem po dobu 1-2
min., poté praní smìsi vzduchem a vodou po dobu 15 min a
nakonec praní vodou po dobu 5 minut. Díky pùsobení denitrifikaè-
ních organismù dochází k hromadìní plynù ve filtru. Tyto plyny
mohou znaènì redukovat prùtoènost filtru. Z tohoto dùvodu musí
být prùbì�nì odstraòovány. Jejich odstraòování probíhá v tzv.
dílèím pracím cyklu, který trvá pøibli�nì 2-5 minut. Tyto dílèí
proplachy mohou být spou�tìny buï v èasových intervalech
nebo na základì vý�ky hladiny nad filtraèním mediem. V�dy zále�í
na konkrétních podmínkách.

Obr. 1: Blokové schéma procesu elimi-NITETM

Príspevok bol prezentovaný na 6. medzinárodnej konfe-
rencii Odpadní vody / Wastewaters 2005 10. � 12. 5. 2005
v Tepliciach a bol ocenený ako najlep�í poster (pre èasopis
Vodohospodársky spravodajca poskytla AÈE ÈR)

JUBILEJNÉ
XXX. PRIEHRADNÉ DNI 2006
Konferencia s medzinárodnou úèas�ou

P I E � � A N Y
23. � 25. mája 2006

Slovenský vodohospodársky podnik, �.p., Od�tepný závod
Pie��any, ako hlavný organizátor jubilejných XXX. PRIEHRAD-
NÝCH DNÍ 2006, a spolupracujúci Slovenský priehradný výbor
a Slovenská vodohospodárska spoloènos�

p o z ý v a j ú

vo forme prvej rámcovej informácie odbornú priehradársku
verejnos� - slovenských, èeských i zahranièných odborníkov z ob-
lasti priehradného stavite¾stva na vrcholovú, tentoraz jubilujúcu
medzinárodnú konferenciu k najaktuálnej�ej problematike prípra-
vy, výstavby a prevádzky vodných stavieb, najmä priehrad a ná-
dr�í. Vítaní sú samozrejme aj odborníci z iných príbuzných od-
borov.

Toto odborné podujatie s vy�e �tyridsa�roènou tradíciou, orga-
nizované v dvojroènom cykle striedavo slovenskou a èeskou stra-
nou, má za cie¾ �írenie nových poznatkov a výmenu skúseností prie-
hradárskeho odboru.

Súèas�ou týchto stretnutí bývajú spravidla i otázky prerokú-
vané na kongresoch ICOLD � Medzinárodnej priehradnej komisie
(napr. 19. Kongres vo Florencii 1997, 20. Kongres v Pekingu
2000, 21. Kongres v Montreali 2003 a pripravovaný 22. Kongres
v Barcelone v júni 2006).

XXX. PRIEHRADNÉ DNI 2006 sa uskutoènia v kongresovom
centre Slovenských lieèebných kúpe¾ov, a.s., v svetoznámom
kúpe¾nom prostredí mesta Pie��any, pod zá�titou ministra �ivot-
ného prostredia SR � Lászlóa Miklósa.

Program Konferencie pozostáva  zo �tyroch tematických okru-
hov (prvé dva rokovacie dni):
1. Oèakávané klimatické zmeny a ich dôsledky na priehrady

a nádr�e
2. �pecifiká navrhovania a projektovania vodných stavieb a ich

prevádzky
3. Opravy, rekon�trukcie a modernizaèné aktivity na vodných

stavbách
4. Nádr�e, priehrady a plánovanie v oblasti vôd

Tretí deò bude venovaný exkurzii v troch trasách.

Podrobnej�ia anotácia tematických okruhov a mo�nosti vý-
beru trasy exkurzie sú uvedené v u� rozoslaných predbe�ných pri-
hlá�kach organizáciám i jednotlivcom � podnikate¾om pod¾a ak-
tuálneho adresára.

Prípadne neosloveným organizáciám, na ich �iados�, poskytne
pozvánku a informácie organizaèný výbor v zastúpení:
Ing. Jozef Jambor, tel. 00421/33/7764309, resp.
Ing. Ivan Malinka, tel.  00421/33/7764203
Ïal�í kontakt: fax: 00421/33/7725746

e-mail: ivan.malinka@svp.sk

Organizátor, v snahe získa� prís¾ub úhrady èasti nákladov
z Medzinárodného vi�egradského fondu, podal v urèenom termíne
do 15. 9. 2005 na Fond �iados� s cie¾om zní�enia vlo�ného na
konferenciu.

Organizátor touto cestou tie� vyzýva záujemcov, aby okrem
úèasti na konferencii (s po�iadavkami na noc¾ahy a vo¾bu ex-
kurzie) oznámili na uvedenú e-mailovú adresu (ak tak u� ne-
urobili) názov príspevku a krátku anotáciu (pár viet) bezodkladne.
Termín spracovania príspevkov je do 15. 1. 2006 pod¾a predpí-
saného vzoru.

Za pochopenie ïakujú a na stretnutie sa te�ia organizátori

z SVP, �.p. OZ Pie��any

Veda, technika, technológia; Oznamy
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Dokumeny

ZÁVERY A ODPORÚÈANIA
XXIII. PLAVEBNÉ DNI 2005

Pie��any 12. - 14. septembra 2005

Ing. Vladimír Novák, èlen predsedníctva Slovenského plavebného výboru

  Slovenský plavebný kongres a Èeské plavební a vodo-
cestné sdru�ení pod zá�titou ministra dopravy, pô�t a te-
lekomunikácií SR, Pavla Prokopovièa, a ministra �i-
votného prostredia SR, Lászlóa Miklósa, usporiadali celo-
�tátnu konferenciu s medzinárodnou úèas�ou �XXIII.
Plavebné dni 2005�. Konferencia sa uskutoènila aj s pod-
porou Európskej komisie prostredníctvom Centra exce-
lencie v doprave (CETRA) �ilinskej univerzity v �iline
rámci programu SurfTran (FP 6). Priebeh konferencie
v spolupráci s hotelom SOREA Såòava Pie��any or-
ganizaène zabezpeèil od�tepný závod Pie��any Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku, �.p. so sídlom  Ban-
skej �tiavnici. Odborným garantom konferencie bol Ing.
Vladimír Haviar, predseda Slovenského plavebného kon-
gresu. Odbornými príspevkami, resp. svojou aktívnou
úèas�ou sa rokovania zúèastnilo 119 odborníkov zo Slo-
venska, Èeskej republiky, Po¾ska a Rakúska.

Tematické zameranie konferencie bolo nasledovné:
1. Dopravná politika a územné plánovanie vo vodnej doprave

v rámci transeurópskych multimodálnych koridorov po roz�í-
rení EÚ.

2. Význam vá�skej vodnej cesty pre budúci hospodársky rozvoj
stredoeurópskeho regiónu.

3. Výstavba a rozvoj vodných ciest v kontexte medzinárodných
dohôd, najmä Európskej dohody o vnútrozemských vodných
cestách medzinárodného významu (AGN).

4. Rozvoj kombinovaných prepravných systémov s vy��ím po-
dielom vodnej dopravy.

5. �portová a rekreaèná plavba na vodných tokoch a nádr�iach.
6. Nové trendy vo vodnom a lodnom stavite¾stve s dôrazom na o-

chranu �ivotného prostredia.

V rámci pracovného programu úèastníci konferencie absolvovali
exkurziu osobnou loïou OL ONDAVA na dolnom Váhu v úseku
Sereï � Selice, ktorý ako súèas� I. etapy vytvárania vá�skej vodnej
cesty je  skú�obnej prevádzke od roku 1998. Úèastníci konfe-
rencie okrem iného ocenili tie� iniciatívu priemyselných a ob-
chodných komôr zdru�enia Rýn � Rhône � Dunaj � Alpy, nasme-
rovanú k zlep�ovaniu plavebných podmienok na Dunaji v úseku
Viedeò � Budape��, pomocou vzdutia jeho hladiny v úzkych
miestach. So znepokojením a údivom prijali neúèas� zástupcov
�tátneho orgánu dozoru nad bezpeènos�ou plavby �tátnej pla-
vebnej správy Bratislava a najväè�ieho slovenského vodného do-
pravcu Slovenskej plavby a prístavov, a.s. Bratislava na rokovaní
konferencie. Na základe prezentovaných príspevkov a nadvä-
zujúcej odbornej diskusie k nim prijali závery a odporúèania,
adresované príslu�ným ústredným orgánom �tátnej správy a or-
ganizáciám pôsobiacim v predmetnej oblasti.

Prijaté závery a odporúèania sú nasledovné:
1. Systematicky vytvára� podmienky pre naplnenie Koncepcie

rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky prijatej uzne-
sením vlády Slovenskej republiky è. 469/2000 zo dòa 21. júna

2000 a aktualizova� ju v súlade s po�iadavkami vyplývajúcimi
pre Slovenskú republiku po vstupe do EÚ.

2. Zapracova� perspektívy rozvoja vodnej dopravy v Èeskej re-
publike do návrhu novej Dopravnej politiky Èeskej republiky.

3. Analyzova� k¾úèové záujmové oblasti pôsobenia vodnej do-
pravy z h¾adiska ich zapracovania do pripravovanej Koncepcie
vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015.

4. Systematicky podporova� zosúlaïovanie záujmov vodnej do-
pravy so záujmami �ivotného prostredia, protipovodòovej
ochrany, energetiky, vodného hospodárstva a iných oblastí.
Podporova� súèasne zapracovanie konkrétnych krokov rozvoja
vodných ciest a vnútrozemskej plavby aj do budúcich progra-
mových vyhlásení vlád Slovenskej republiky i Èeskej republiky.

5. V súlade  uznesením vlády Slovenskej republiky è. 528/2002
zo dòa 14. augusta 2002 (vyhlásená záväzná èas� koncepcie
rozvoja Slovenska) zabezpeèi� rozvoj vodných ciest ich zapra-
covaním do územných plánov vy��ích územných celkov.

6. V záujme významnej�ieho pokroku v správe a výstavbe pla-
vebnej infra�truktúry zvá�i� v Slovenskej republike zmenu
rezortných kompetencií pri správe a budovaní vodných ciest.

7. Postupne zabezpeèova� realizáciu schválenej koncepcie vý-
stavby a vyu�ívania vá�skej vodnej cesty, vrátane prieplavného
spojenia s vodnou cestou na rieke Odra pod¾a prijatého uznesenia
vlády Slovenskej republiky è. 463/2002 z 9. mája 2002.

8. Pri rekon�trukcii a výstavbe nových objektov na vá�skej vodnej
ceste trvale zosúlaïova� záujmy dopravy, energetiky a vodného
hospodárstva, a súèasne podporova� aktivity spoloèností usi-
lujúcich sa dosiahnu� tento cie¾.

9. Systematicky pripravova� projekty chýbajúcich úsekov vod-
ných ciest a odstraòovania úzkych miest pre plavbu na vodných
cestách medzinárodného významu pod¾a prijatej Európskej do-
hody o hlavných vodných cestách medzinárodného významu
(ïalej len �Dohoda AGN�), ako aj návrhy pre inováciu Modrej
knihy � Zoznamu hlavných charakteristík a parametrov sieti
vodných ciest kategórie �E�.

10. V zmysle Dohody AGN aktualizova� vyhlá�ku Ministerstva
dopravy, pô�t a telekomunikácií SR è.22/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jed-
notlivých úsekov do príslu�ných tried pod¾a klasifikácie eu-
rópskych vodných ciest zaradením úsekov plánovaných vod-
ných ciest na Bodrogu, Laborci a Latorici do triedy IV, resp.
Va.

11. V záujme rozvoja vodnej dopravy bra� do úvahy potreby jej
infra�truktúry pri urèovaní stratégií rozvoja príslu�ných miest
a pri¾ahlých územných oblastí.

12. Posilni� verejnú ochrannú funkciu a podporova� vybavenie
v�etkých verejných prístavov na území SR a ÈR zariadeniami
pre komplexnú obsluhu flotily z h¾adiska jej zásobovania, ako
aj odberu a likvidácie odpadov z plavidiel, vrátane rekreaèných.

13. S cie¾om zvy�ovania podielu plavby v kombinovanej prepra-
ve a v cestovnom ruchu podporova� zaraïovanie výstavby a
údr�by infra�truktúry vodnej dopravy do súborov verejnopros-
pe�ných stavieb. Zabezpeèi� pritom podmienky na systema-
tickú archiváciu nevyhnutnej dokumentácie.
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Dokumenty; Predpisy, normy

Od 12. augusta 2005 do 28. septembra 2005 vy�li v ob-
lasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické
normy:

STN EN 806-2: 2005 Technické podmienky na zhotovovanie
vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov.
Èas� 2: Navrhovanie (73 6670)

STN EN 12255-14: 2005 Èistiarne odpadových vôd.
Èas� 14: Dezinfekcia (75 6410)
� jej vydaním sa ru�í:
STN EN 12255-14: 2004 Èistiarne odpadových vôd.
Èas� 14: Dezinfekcia (75 6410) z júna 2004

STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Pou�itie hmotnostnej
spektrometrie s indukène viazanou plazmou (ICP-MS).
Èas� 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478)
� jej vydaním sa ru�í:
STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Pou�itie hmotnostnej
spektrometrie s indukène viazanou plazmou (ICP-MS).
Èas� 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478) z apríla 2005

STN EN ISO 11733: 2005 Kvalita vody. Hodnotenie eliminácie
a biodegradability organických látok vo vodnom prostredí.
Simulaèná skú�ka s aktivovaným kalom (75 7548)
� jej vydaním sa ru�í:
STN EN ISO 11733: 2005 Kvalita vody. Hodnotenie eliminácie
a biodegradability organických látok vo vodnom prostredí. Simu-
laèná skú�ka s aktivovaným kalom (75 7548) z februára 2005

STN EN ISO 8692: 2005 Kvalita vody. Skú�ka inhibície rastu
sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (75 7740)
� jej vydaním sa ru�í:
STN EN ISO 8692: 2005 Kvalita vody. Skú�ka inhibície rastu
sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami
(75 7740) z februára 2005

STN EN 14664: 2005 Chemikálie pou�ívané pri úprave vody na
pitnú vodu. Síran �elezitý v tuhom stave (75 8144)

Zru�ené boli tieto normy:
STN 73 2256: 1959 Utesòovanie potrubia. Utesòovanie kameni-
nového kanalizaèného potrubia asfaltom

STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchových vôd pre zneèistením.
V�eobecné po�iadavky

14. Analyzova� mo�nosti podpory dopravcov a prepravcov vy-
u�ívajúcich vo vodnej doprave progresívne a perspektívne tech-
nológie zmie�anej plavby v systémoch �rieka-more�.

15. H¾ada� aj ïal�ie prostriedky pre úèinnú podporu vyu�ívania
vodných ciest v rámci intermodálnych prepravných re�az-
cov, pre rozvoj vodných ciest a vnútrozemskej plavby inicio-
va� vznik spoloènej expertnej pracovnej skupiny so susedný-
mi �tátmi.

16. Podporova� slovenských i èeských dopravcov pôsobiacich
v medzinárodnej preprave pri prispôsobovaní lodného parku
pod¾a súèasných technických po�iadaviek � smerníc, rezolúcií
a odporúèaní ES, EHK OSN a DK.

17. V súlade s príslu�ným rozhodnutím Európskeho parlamentu
a Rady týkajúcich sa prioritných projektov pre rozvoj trans-
európskych dopravných sietí (TEN-T) zabezpeèi� realizáciu
projektov èíslo 18.3 (pre úsek Viedeò � Bratislava) a 18.4 (pre
úsek Sap � Mohács) na multimodálnom koridore è.VII - Dunaj.

18. Podporova� racionálne vyu�ívanie finanèných prostriedkov
príslu�ných fondov Európskej únie, urèených na úèely výstav-
by vodných ciest a rozvoj vodnej dopravy.

19. Vyu�i� ponuku generálneho riadite¾a Euróskej komisie pre
dopravu a obnovite¾né zdroje na vstup príslu�ných zodpoved-
ných ministerstiev SR do rokovaní o zámeroch pre zlep�enie
plavebných podmienok na vodných cestách, ako aj o mo�nos-
tiach vyu�ívania hydroenergetického potenciálu ako najvýznam-
nej�ieho obnovite¾ného zdroja èistej energie.

20. Podpori� vykonanie fyzikálneho výskumu úèinkov vetra na
plavbu a stavby v derivaènom kanáli Vodného diela Gabèíkovo.

21. Cez regionálne správy územných celkov na území Slovenskej
republiky a Èeskej republiky podporova� ïal�ie projekty bu-
dovania objektov infra�truktúry pre rekreaènú plavbu a �por-
tovo-turistické vyu�ívanie tokov a vodných plôch, urèených
pre vodnú turistiku. Osobitnú pozornos� venova� takýmto plá-
nom  priestoroch pri¾ahlých k stupòu Èunovo a ku starému
korytu Dunaja.

22. Podporova� systematickú aktualizáciu klasifikácie a popisu
vodných ciest pre malú a �portovú plavbu v nadväznosti na
súèasný trend rozvoja rekreaèno-turistickej a �portovej plavby
pod¾a navrhovanej klasifikácie PIANC (AIPCN).

23. Podporova� realizáciu nevyhnutných opatrení potrebných pre
rozvoj plavby aj v oblasti legislatívy, majetkoprávnych vz�ahov,
in�titucionálneho usporiadania, financovania a technického
rie�enia s re�pektovaním vplyvov na �ivotné prostredie.

24. V zmysle výsledkov medzinárodného projektu COMPRIS za-
bezpeèi� v Slovenskej republike vybudovanie Centra rieènych
informaèných slu�ieb (RIS) na Dunaji, slú�iaceho pre v�etky
zainteresované subjekty vyu�ívajúce vodné cesty v Slovenskej
republike.

25. Opätovne zaèa� so sústavnou podporou vzdelávania a zlep-
�ovania kvalifikaènej �truktúry riadiaceho personálu a lodných
posádok s cie¾om zvy�ovania kvality a kultúry ich pôsobenia.
V rámci tejto iniciatívy

l h¾ada� mo�nosti obnovenia úplného stredného odborného
vzdelávania v Slovenskej republike i Èeskej republike,

l pre získavanie vy��ej odbornej kvalifikácie podpori� vyu�ívanie
1. stupòa univerzitného vzdelávania (bakalárskeho �túdia),

l vybudova� simulátorové stredisko pre nácvik riadenia lode, vrá-
tane príslu�ného vybavenia uèebnými pomôckami a odbornou
literatúrou.

Úèastníci konferencie na záver rokovania zobrali na vedomie
informáciu predsedu Èeského plavebného a vodocestného zdru-
�enia doc. Ing. Pavla Jurá�ka, CSc. o tom, �e XXIV. Plavebné dni
sa uskutoènia v septembri 2007 v Hodoníne s nasledovným pro-
gramom:
a) Integrácia èeských a slovenských vodných ciest do celoeu-

róskeho systému,

Informácie o nových
STN

Pripravila: Ing. Alena Ondré�iková
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

b)mo�nosti napojenia ju�nej Moravy na dunajskú vodnú cestu,
c) osobná vodná doprava, rekreaèná a �portová plavba na vod-

ných cestách Èeskej republiky a Slovenskej republiky, mo�nosti
ich vzájomnej spolupráce,

d)perspektívy vnútrozemskej plavby v konkurenènom prostredí
cestnej a �elezniènej dopravy pri re�pektovaní potrieb ochrany
�ivotného prostredia,

e) nové trendy v rozvoji prístavov a logistických centier.

V Pie��anoch 14. septembra 2005
Úèastníci XXIII. Plavebných dní 2005
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Zaznamenali sme

SVP, �.p. zorganizoval medzinárodnú konferenciu o nádr�iach
Zemplínska �írava a Bukovec

Niet pochýb o opodstatnenosti obidvoch
jubilantiek

V priestoroch motela Kamenec na Zemplínskej �írave sa
v dòoch 6. a 7. októbra stretli vodohospodári, zástupcovia �tát-
nej správy i samosprávy, akademickej obce, spolupracujúcich
organizácií zo Slovenska a z Maïarska na medzinárodnej
konferencie k 40. výroèiu prevádzky vodnej nádr�e Zemplín-
ska �írava a k 30. výroèiu prevádzky vodárenskej nádr�e
Bukovec.  Organizátori podujatia  - Slovenský vodohospodár-
sky podnik, �.p. Od�tepný závod  Ko�ice, závod Povodie La-
borca Michalovce a závod Povodie Bodrogu a Hornádu Ko�ice
- privítali takmer 120 úèastníkov.

�Nemô�em sa vyhnú� emóciám, ktoré sa ma zmocòujú pri
hodnotení vplyvu vodnej nádr�e Zemplínska �írava i vodárenskej
nádr�e Bukovec. Obidve diela za 40, resp. 30 rokov prevádzky
dokázali svoju opodstatnenos�. Prejavilo sa to na zvý�ení efek-
tivity Východoslovenskej ní�iny i na zásobovaní mesta Ko�ice
pitnou vodou. Niet pochýb o pozitívnom dopade týchto nádr�í
na východoslovenský región. Pri�iel èas poïakova� sa v�etkým
tým, ktorí sa podie¾ali na ich výstavbe i na ich doteraj�ej
prevádzke.� Aj takéto slová odzneli v prího-
vore �tátneho tajomníka Ministerstva �i-
votného  prostredia, Ing. Petra Stanka poèas
slávnostného otvorenia  konferencie.

Rados� zo stretnutia netajil generálny
riadite¾ SVP, �.p., Ing. Ale� Mazáè: �Zi�li
sme sa v tomto prostredí, aby sme aj takýmto
spôsobom zdokumentovali funkènos� obi-
dvoch nádr�í, ktorých opodstatnenos� do-
kázala história, aby sme sa poïakovali tým,
ktorí sa o túto funkènos� po celé roky starali
a aby sme sa pokúsili o sformulovanie záverov
pre budúcnos�.  Tak, aby tieto diela mohli plni�
aj ïal�ie funkcie.�  Ing. Marián Supek, ge-
nerálny riadite¾ sekcie vôd M�P SR, vo
svojom príhovore  zdôraznil, �e by bol ve¾mi
rád, keby sa vodohospodári mohli koneène
stretnú� aj pri odovzdávaní nového vodného
diela do prevádzky vo východoslovenskom re-
gióne. Rovnaké �elanie vyslovil aj riadite¾
Od�tepného závodu Ko�ice, Ing. Vladimír
Kundrát, ktorý pripomenul, �e: �Priemerný
vek �iestich najväè�ích východoslovenských
nádr�í  je vysoký. Oèakávaný omladzovací
proces nepri�iel, ale verím, �e sa ho doèkáme.
Obidve jubilujúce nádr�e majú viacero hydro-
technických zvlá�tností, splynuli s okolitou
krajinou a  stali sa jej malebnou súèas�ou.�
Pripomenul, �e okrem základných vodohospo-
dárskych funkcií plní Zemplínska �írava aj
úlohu významnej migraènej lokality vtáctva a
vyjadril presvedèenie, �e aj táto konferencia
prispeje k h¾adaniu prijate¾ných kompro-
misov pri vyu�ívaní vodných nádr�í.

Bezprostredne pred hlavnou èas�ou konfe-
rencie predstavitelia M�P SR a SVP, �.p.
odovzdali ïakovné listy za osobný prínos pri
výstavbe a prevádzke týchto nádr�í týmto bý-
valým zamestnancom SVP, �.p.:  Ing. Vilia-
movi Gallovi, Ing. �tefanovi Ka¾atovi, Ing.

Valeriánovi Firdovi, Ing. Jaroslavovi Mrázovi, Ing. Martinovi
Bertovi, Adolfovi �melkovi, Jozefovi Dankovèíkovi, Václavovi
Èièákovi, Jurajovi Brezovi, Jánovi Hazugovi, Ing. Jánovi
Kleinovi, Hedvige Makatúrovej, Anne Kleinovej.

Na konferencii odznelo 11 odborných referátov, v ktorých sa
predná�ajúci zaoberali históriou prípravy a výstavby obidvoch ná-
dr�í, ich postavením v regióne, skúsenos�ami z prevádzky, tech-
nicko-bezpeènostným doh¾adom, kvalitou vody a sedimentov v obi-
dvoch nádr�iach, mo�nos�ami  ïal�ieho vyu�itia nádr�í  na rekreaè-
né úèely, ako aj ich funkciou v systéme protipovodòovej ochrany.

Úèastníci konferencia sa dohodli na prijatí nasledovných
záverov:
1. Vychádzajúc zo 40. roènej prevádzky vodnej nádr�e Zemplín-

ska �írava a 30. roènej prevádzky vodárenskej nádr�e Bukovec
mo�no pozitívne hodnoti� plnenie projektovaných funkcií pri
protipovodòovej ochrane územia, ako aj pri dodávkach po-
vrchovej vody na priemyselné, resp. pitné úèely. Vodné stavby
sú bezpeèné a prevádzkyschopné, av�ak vzh¾adom na ich vek
je potrebné vykona� viaceré technické opatrenia na revitalizáciu

objektov a zabezpeèi� ïal�iu modernizáciu
a automatizáciu prevádzkových meraní i tech-
nicko-bezpeènostného doh¾adu. Na vodnej
stavbe Zemplínska �írava z h¾adiska mo�nos-
ti maximálneho vyu�itia jej retenèného úèinku
je potrebné dorie�i� hlavne ochranu hrádzí
pred nepriaznivým úèinkom vlnobitia a zlep�e-
nie odtokových pomerov Laborca pod nádr�ou.
2. V oblasti kvality vôd naïalej presa-
dzova�  zni�ovanie zneèis�ovania povrcho-
vých vôd v povodiach nádr�í. Pozornos�
sústredi� na bodové a plo�né /difúzne/ zdroje
zneèistenia, najmä z poh¾adu prísunu �i-
vín, a postupne eliminova� mikrobiolo-
gické zneèistenie vôd odkanalizovaním a èis-
tením odpadových vôd z obcí a miest. Vo vod-
nej nádr�i Zemplínska �írava v spolupráci
s orgánmi verejnej správy postupne odstraòo-
va� zneèistenie PCB látkami a rie�i� odstrá-
nenie týchto látok zo sedimentov. Pokra-
èova� v monitoringu výskytu arzénu a anti-
mónu vo vodách nádr�e Bukovec.
3. V environmentálnej oblasti a v oblasti
vyu�itia vodnej nádr�e Zemplínska �írava
vo sfére cestovného ruchu ïalej rozvíja�
spoluprácu medzi SVP, �.p., �tátnou sprá-
vou a samosprávou pri tvorbe projektov
na revitalizáciu nádr�e, h¾ada� mo�nosti
optimalizácie hladiny a ïalej vytvára�
podmienky pre roz�irovanie mo�ností re-
kreaèného vyu�itia nádr�e.

Druhá èas� konferencie sa niesla v zna-
mení neformálnej kolektívnej a individuálnej
výmeny skúseností poèas slávnostného
veèera a exkurzií na obidve vodné nádr�e.
Konferencia zaznamenala pozitívny ohlas
v regionálnych médiách.

  PhDr. Anna Panèurová
                            SVP, š.p., OZ Košice

Foto: Ing. Pavel Hucko, CSc.

Milujeme vás
známi nám

drahí súrodenci
star�iu sestru

a mlad�ieho brata...
¼úbte sa

i keï bývate
ka�dý na inom konci.

Minulos� máte ve¾mi pestrú
a budúcnos� vám

otvára vráta.

Voláme vám
Na zdravie!

pri va�ich výroèiach.

I keï dnes
väè�ina z nás dobre vie,

�e potomok ïal�í
akosi otá¾a prís�

a vy máte slzy v oèiach
hoc pripravení na ples,

ktorý by s ním bol kraj�í.

�ite v�ak dlho
spolu s nami.

Utí�ia vám boles� dobrí lekári.
I keï niektorí u� budú pod vodou,

vyrastú noví.
A mnohé sa im podarí.

Nebude to náhodou.

V tejto prekrásnej chvíli
plesajú aj tí,

èo vás zrodili.

 Ing. Viliam Gallo,
Košice
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      4. bienálna konferencia Asociácie èistiarenských expertov SR
   Odpadové vody 2006

V dòoch 18. a� 20. 10. 2006 sa na tradiènom mieste v Tatran-
ských Zruboch bude kona� 4. bienálna konferencia Asociácie
èistiarenských expertov SR (AÈE SR) ODPADOVÉ VODY 2006.
Konferencia bude informova� o najnov�ích poznatkoch a skú-
senostiach z oblasti ochrany vôd, prièom hlavná pozornos� bude
venovaná odvádzaniu a èisteniu odpadových vôd. Doteraj�ie refe-
rencie a poèty úèastníkov a príspevkov zaradili túto akciu medzi
najvýznamnej�ie a najväè�ie v Slovenskej aj Èeskej republike. Od-
borný program bude rozdelený do nasledovných tematických okru-
hov (predná�kových aj posterových):
- Projekty v oblasti nakladania s odpadovými vodami
- Komunálne a priemyselné ÈOV
- Navrhovanie objektov, monitoring a prevádzka objektov na

stokových sie�ach
- Modelovanie procesov v stokových sie�ach a ÈOV
- Spracovania kalov a organických materiálov, bioplyn
- Legislatívne a koncepèné problémy v oblasti odpadových vôd,

integrovaná ochrana povodí.
V rámci 4. konferencie bude otvorená aj nová sekcia venovaná

prezentáciám výsledkov mladých výskumných pracovníkov a pre-
vádzkovate¾ov. Touto sekciou chceme nadviaza� na doteraj�ie
pozitívne skúsenosti s prácou na�ich mladých kolegov a poskyt-
nú� priestor pre prezentáciu nastupujúcej �generácie vodárov�.

Organizátori konferencie dúfajú, �e ka�dý úèastník si v od-
bornom programe nájde vyu�ite¾né poznatky pre svoju profesijnú
èinnos�.

Za programový a organizaèný výbor konferencie
Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
predseda programového výboru konferencie Odpadové vody 2006

Prípadné pripomienky alebo námety na zvý�enie kvality kon-
ferencie Odpadové vody adresujte na:

Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc.
Katedra environmentálneho in�inierstva, FChPT STU,

Radlinského 9,  812 37 Bratislava
tel.: 0903 932219

e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk

Predsedníctvo konferencie Ocenení pracovníci

VD Bukovec VD Zemplínska šírava
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Zo �ivota organizácií

 

V máji 2005 sa v Bratislave stretol SNK IWA na zasadaní,
ktoré ako ka�doroène potvrdilo legitimitu existencie a èin-
nosti SNK IWA ako najvy��ieho orgánu. Zasadanie zhodnotilo
èinnos� za uplynulý rok, zhodnotilo aktivity SNK IWA, posú-
dilo èerpanie finanèných prostriedkov a odsúhlasilo plán akti-
vít na rok 2006. Najdôle�itej�ím bodom programu bola zmena
a doplnenie stanov organizácie, ktoré vyplynulo z potrieb èin-
nosti SNK IWA. Zmeny stanov navrhované predsedníctvom
SNK IWA boli na valnom zhroma�dení prerokované a schvá-
lené. V najbli��om období budú zapracované do platných sta-
nov SNK IWA.

Vzh¾adom na skutoènos�, �e uplynulo �tvorroèné funkèné obdobie
predsedníctva SNK IWA, bolo potrebné zvoli� nové predsedníctvo.
Vo¾by prebehli priamo na zasadaní, zúèastnilo sa na nich 33 platných
èlenov SNK IWA. Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných
s 12 kandidátmi do predsedníctva. V tajnom hlasovaní bolo zvolených
7 platných èlenov predsedníctva SNK IWA, vrátane predsedu.

Nové predsedníctvo SNK IWA:
predseda: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
podpredseda: Ing. Du�an Èere�òák

Zasadanie SNK IWA
Ing. Ivana Mahríková

sekretariát SNK IWA

VÚVH privítal seniorov

hospodár: Ing. Jana Buchlovièová
sekretár: Ing. Ivana Mahríková
èlen: Ing. Pavel Hucko, CSc.

Ing. Jaroslav Bielik, PhD.
dpt. Viliam Šimko

Revízna komisia: Ing. Ján Vavro, Ing. Peter Majzel,
Ing. Michal Kaèmár

Novému predsedníctvu boli po zvolení ulo�ené nasledovné úlohy
na ïal�ie obdobie:
- Aktivizova� èlenskú základòu pre plnenie povinností èlenov SNK

IWA
- Propagova� medzi �tudentmi mo�nos� získania ocenenie SNK IWA

za diplomovú prácu
- Organizova� Zasadanie SNK IWA striedavo v rôznych regiónoch

Slovenska pod zá�titou niektorého z èlenov SNK IWA
- Dodr�iava� jednoroèný cyklus konania Zasadania SNK IWA
- Vypracova� presný volebný poriadok
- Zaregistrova� zmenu stanov na príslu�nom ministerstve pod¾a

platných predpisov

Novému predsedníctvu �eláme do jeho èinnosti ve¾a úspe-
chov.

16. novembra 2005 patrila pôda Výskumného ústavu vodného
hospodárstva predov�etkým seniorom. Na sklonku roka VÚVH v�dy
pozýva svojich bývalých zamestnancov v dôchodku na spoloèné stret-
nutie, z èoho sa u� po vy�e dvadsiatich rokoch stala pekná a prospe�ná
tradícia.

Aj teraz bolo stretnutie starostlivo pripravené a výborne zorga-
nizované. Riadite¾ VÚVH, Ing. Július Héthar�i, CSc., vo svojom otvá-
racom prejave informoval zúèastnených, v akej situácii sa dnes ústav
nachádza, èo v�etko sa zmenilo a nové vytvorilo. 120 na�ich star�ích
kolegov sa pobavilo v príjemnej a nenútenej atmosfére, pospomínalo
na minulé èasy, ale hlavne sa väè�ina z nich �ivo zaujímala o súèasné
smerovanie vodohospodárskeho výskumu. Neèudo, veï mnohí z nich
ani na dôchodku neprestali by� odborne a vedecky èinní a ich práca, ako
to vo vede èasto býva, práve v tomto období �ivota priná�a najhod-
notnej�ie výsledky. A tak bol celý veèer potvrdením my�lienky èeskej
spisovate¾ky Karolíny Svìtlej, ktorú pán riadite¾ citoval vo svojom
príhovore, o tom, �e mladý zostáva ka�dý, kto neopustil svoje ideály.
                                                                                          - �á -
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Na�i jubilanti

K 80. narodeninám
Ing. Juraja Ballera, PhD.

 
Dòa 16. 11. 2005 sa v plnom zdraví a pracovnom eláne do�il 80-tich rokov èlen redakènej

rady Vodohospodárskeho spravodajcu, Ing. Juraj  BALLER,  PhD., autorizovaný in�inier.
Narodil sa  v Bratislave. Po absolvovaní reálky �tudoval na SV�T v Bratislave, kde absolvoval

odbor vodného hospodárstva, kon�trukcií a dopravy. Odborné vzdelanie si roz�íril  na Strojníckej
fakulte  SV�T v Bratislave �tátnou skú�kou technológie zvárania  kovov.

Po ukonèení �túdií pracoval vo Vodoprojekte Bratislava v odbore èistenia odpadových vôd, kanalizácií a vodárenstva.
Neskôr odi�iel pracova� do Lodeníc Komárno, kde zavádzal technológiu zvárania pod tavidlom rieènych  a morských lodí.

Po návrate do vodného hospodárstva na Správu vodného hospodárstva na Slovensku bol poverený vedením  technického
rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku. Pre svoj záujem o výskumnú prácu odi�iel v r.1958 do vtedaj�ieho Výskum-
ného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave (kde pôsobil a� do odchodu na dôchodok v r.1990). Po krátkej dobe bol
poverený funkciou vedeckého tajomníka ústavu a rozhodujúcou mierou sa podie¾al na vedení ústavu a rozvoji vedy
v oblasti vody na Slovensku. Celé obdobie èinnosti vo VÚVH sa intenzívne venoval výskumu èistenia odpadových vôd
a zne�kodòovaniu tuhých odpadov. Ako dlhoroèný vedúci odboru  technológií èistenia odpadových  vôd  usmeròoval 
rozvoj a realizáciu stavieb v oblasti odvádzania a èistenia vôd.

V roku 1966 obhájil na Vysokej �kole technickej v Brne kandidátskú prácu na tému èistenia odpadových vôd  v cirkulaè-
ných priekopách. Výsledky práce sa realizovali v typizaènom projekte s následnou výstavbou cca 260 ÈOV s touto technológiou.

Okrem tejto technológie pri�iel v svetovom meradle s technológiou jemnobublinovej aerácie s textilnými návlekmi,
ktoré z h¾adiska trvácnosti  a prevádzkvej spo¾ahlivosti nie sú doteraz prekonané, ako aj s návrhom vysoko úèinnej
doskovej náplne biolfiltrov BALL 2, ktorá v technologickom zaradení umo�òuje úsporu a� 50 % elektrickej energie. Je
dr�ite¾om viacerých patentov.

Bol rie�ite¾om celého radu �tátnych, rezortných a podnikových výskumných úloh, publikoval viac ne� 220 rôznych
publikácií.Venoval sa výchove novej technickej generácie na strednej priemyselnej �kole, predná�al na vysokých �kolách
SV�T Bratislava a VUT Brno. Bol �kolite¾om doktorandov, èlenom  a predsedom �tátnicových komisií, vedeckých rád a pod.

Za podpory Svetovej zdravotníckej  organizácie (WHO) zalo�il a prevádzkoval  jediné laboratórium  na spracovanie
tuhých odpadov vo vtedaj�om východnom bloku, kde vznikli pod jeho odborným vedením podklady rie�enia tuhých od-
padov regiónu Vysokých Tatier, Bratislavy a Ko�íc.

Po skonèení svojej odbornej práce vo VÚVH zalo�il firmu ekoAqua a ako autorizovaný in�inier realizoval v tomto ob-
dobí a� doteraz desiatky rie�ení  a stavieb zne�kodnenia odpadových  vôd na Slovensku  aj v zahranièí.

   Ing. Juraj Baller, PhD., je zakladate¾om a najstar�ím èlenom redakènej rady Vodohospodárskeho spravodajcu a jeho
zakladate¾om. Od prvého èísla, celých 48 rokov a� po dne�ok, sa podie¾a na jeho realizácii.

Milý jubilant, prijmite od v�etkých èlenov redakènej rady �elanie v�etkého len toho najlep�ieho, hlavne pevného zdra-
via. Hlboko si vá�ime Vá� plodný profesijný �ivot, v ktorom Vám zo srdca �eláme e�te mnohé úspechy.

Za Redakènú radu Vodohospodárskeho spravodajcu Tatiana �imková
 
 
 
 
  K 75. narodeninám

RNDr. Vlasty Onderíkovej, CSc.

Dòa 28. augusta 2005 sa do�ila 75-tich rokov rodáèka zo Starých Hôr a významná hydro-
biologièka Slovenskej republiky, Vlasta Onderíková.

Po ukonèení Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dosiahla titul dok-
tora prírodných vied v odbore hydrobiológia.

Svoju pracovnú dráhu zaèala na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave ako
výskumný pracovník a od roku 1956 pracovala v Slovenskej akadémii vied ako vedecký pracovník. Jej pracovná dráha
pokraèovala viacerými funkciami v pedagogickej a hydrobiologickej oblasti a� po hlavného �pecialistu v hydrobiológii,
a to cez Ministerstvo �kolstva, Riadite¾stvo vodných tokov � Vodorozvoja a Hydroconsultu �.p. Súèasné pracovisko
jubilantky je Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., kde má pracovné zaradenie hydrobiológ � �pecialista. Poèas pobytu
jej man�ela, Ing. V. Onderika, v Al�írsku uèila na Univerzite � L�Ecole nationale polytechnique v Al�íri.

V rámci svojho dlhoroèného pôsobenia ako hydrobiológ mala v�dy snahu prená�a� a následne realizova� vedecké
poznatky vo vodohospodárskej praxi. Sledujúc tento cie¾ neustále �tudovala nové teoretické poznatky v odbore hydro-
biológie. Na základe �túdií a potrieb vodohospodárskej praxe viedla mnohé odborné �kolenia a vzdelávania pracovníkov
z hydrobiologických laboratórií vtedaj�ích vodární a kanalizácií. Na seminároch a konferenciách doma i v zahranièí sa
venovala odbornej publikaènej èinnosti. Je èlenkou viacerých odborných spoloèností.

Moja spolupráca s jubilantkou, RNDr. Vlastou Onderíkovou, CSc., sa zaèala v Hydroconsulte �.p. poèas optimali-
zaèných a modernizaèných prác v niektorých úpravniach vôd a èistiarniach odpadových vôd Slovenskej republiky, tie�
na vodohospodárskych �túdiách týkajúcich sa prieskumu a následného rie�enia problémov v nádr�iach a jazerách
Slovenskej republiky.

Vodohospodárska obec si s úctou pripomína a oceòuje jej dlhoroènú prácu.
Vá�ená jubilantka, prijmite na�e úprimné �elanie v�etkého dobrého, najmä zdravia, ale aj pracovných úspechov do

ïal�ích dní.
                                                                          Ing. Jana Buchlovièová,Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
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K 60. narodeninám
Ing. Juraja Pataya

Dòa 28. septembra 2005 sa v plnom zdraví do�il svojich 60-tich rokov Ing. Juraj Patay,
pracovník sekcie vôd Ministerstva �ivotného prostredia SR.

Vysoko�kolské roky strávil v Nitre, kde v roku 1969 úspe�ne absolvoval Vysokú �kolu po¾no-
hospodársku so �pecializáciou na meliorácie. Po ukonèení �túdia nastúpil na krátky èas do
�tátneho podniku Povodie Váhu, od�tepný závod Nitra, ako referent prevádzky.

V roku 1969 zaèal pracova� vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Tu, na oddelení hydrauliky
malých tokov, bystrín a melioraèných zariadení rie�il úlohy tak z praxe, akoi vedecko-technického výskumu. �pecializoval sa
na problematiku hydrotechnického výskumu zdrsnených sklzov a stability opevnenia svahov novými opevòovacími prvkami.

V roku 1983 odi�iel pracova� na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR, na odbor rozvoja vodného
hospodárstva, kde úspe�ne nadviazal na svoju predchádzajúcu èinnos� a z pozície pracovníka ústredného orgánu �tátnej
správy vodného hospodárstva okrem iného koordinoval a urèoval smer rie�enia vedecko-technických a výskumných
projektov. Ïal�ou jeho èinnos�ou bola oblas� tvorby vodohospodárskych noriem a ich nadväzné prená�anie do vodohos-
podárskej praxe.

V súèasnosti, ako pracovník Ministerstva �ivotného prostredia SR, okrem iného rie�i úlohy spojené s tvorbou koncepcie
rozvoja vedecko-výskumnej základne a normotvornej èinnosti, urèuje ciele výskumu a rozvoja v oblasti vôd, zabezpeèuje
prípravu a realizáciu projektov v rámci programov ochrany vôd na národnej a medzinárodnej úrovni, ich priebe�né
a závereèné hodnotenie. Do jeho pracovnej náplne patrí tie� spolupráca v akreditaèných a autorizaèných orgánoch
zameraných na zabezpeèovanie objektívnych údajov o kvalite a preteèeného mno�stva vôd, vrátane tvorby monitorovania
stavu kvantity a kvality povrchových a podzemných vôd. V�etky pracovné úlohy rie�i s dôslednos�ou, ktorá je pre
neho tak typická, a na vysokej odbornej úrovni.

Do ïal�ích rokov �eláme p. Ing. Jurajovi Patayovi ve¾a tvorivých síl, pevné zdravie a spokojnos� v pracovnom
i osobnom �ivote.

Ing. Du�an Èere�òák
a kolektív pracovníkov odboru koncepcií a vodného plánovania

Na�i jubilanti

K 75. narodeninám
Ing. Tibora Eleka

Slová, ktoré napísal Ing. Franti�ek �tein, CSc. pred piatimi rokmi k vtedaj�ím sedemdesiati-
nám ná�ho jubilanta, nestrácajú na význame ani dnes, nu� preèo si ich nepripomenú�: Je to u�
45 rokov, èo som ho ako èerstvého in�iniera prijal do zamestnania na ZVak Bratislava a dnes pri
príle�itosti jeho narodenín mám tú èes� ho pozdravi� ako vodohospodáraseniora, ktorý má za
sebou kontinuálne a významné brázdy, vyorané na úseku rozvoja vodného hospodárstva SR.

Ing. Elek pochádza z Trebi�ova, �tudentské roky strávil v Ko�iciach a Bratislave, kde aj nastúpil profesijnú
dráhu v podniku ZVaK s orientáciou na projektovanie, investorskú èinnos�, stavby a hydrogeologický prieskum.
V rokoch 1960-66 vykonával v organizácii KVRIS funkciu vedúceho hydrogeologického prieskumu a stavebného
dozoru na investièných akciách vodovodov, kanalizácií a èistiarní odpadových vôd Západoslovenského kraja.
Významne sa podie¾al na povodòových akciách v roku 1965. V novej organizácii KOVaK, neskôr ZsVaK zastával
v rokoch 1966-74 funkciu vedúceho Odboru vodohospodárskeho rozvoja. Od roku 1974 bol èinný v oblasti vodo-
hospodárskeho rozvoja vo Vodorozvoji, ktorý bol v roku 1975 zaèlenený do VÚVH Bratislava. Venoval sa koor-
dinácii ochrany vôd �itného ostrova a potom �ir�ej ucelenej koncepcii ochrany vôd (CHVO, PHO) na úrovni
koncepcií, smerníc, rozvojových a výskumných úloh, a to a� do odchodu do dôchodku v roku 1993. Pred odchodom
do dôchodku rozpracoval zámer a viedol rie�enie vedecko-technického projektu �Vodohospodárske aspekty ekolo-
gizácie krajiny�. Za zmienku aj v súèasných reláciách stojí jeho závereèná správa Model organizácie a riadenia
vo VH so zameraním na vyu�itie a ochranu vodných zdrojov.

Od roku 1991 sa zaèal venova� aj podnikate¾skej èinnosti, a to s orientáciou na ochranu vôd a zdrojov pitnej
vody, na podkladové a koncepèné èinnosti v odbore zásobovania vodou pod¾a súèasných a rozvojových potrieb.

Pre �ivot a èinnos� jubilanta je charakteristický seriózny a zodpovedný prístup k problémom, úlohám a k práci,
anga�ovanos� a úprimný záujem o poznanie, spoluprácu a spoloèný úspech. Bol dlhoroèným aktívnym èlenom
ÈSVTS, organizoval rad odborných podujatí a má za sebou rad publikácií a príspevkov. Ve¾ký význam má jeho
anga�ovanos� a aktivita pri vydávaní a redigovaní ná�ho Vodohospodárskeho spravodajcu, kde bol v rokoch
1981-1993 predsedom redakènej rady. V roku 2003 svoju èinnos� v redakènej rade ukonèil, ale aj tak je stále
v kontakte s redakciou. Pod jeho vedením èasopis prekonal nieko¾ko úskalí, èi u� po stránke existenènej alebo vecnej.

K osobitému vin�u Ing. �teina na záver sa nemo�no nevráti� a pripája sa k nemu celá redakèná rada Vo-
dohospodárskeho spravodajcu: Prichodí mi � v osnove osobných a pracovných spomienok a pri dobrom odhade
súhlasu na�ej vodohospodárskej pospolitosti � symbolicky zdvihnú� pohár tokajského moku, rodiaceho sa na
svahoch rodného regiónu jubilanta, a prejavi� mu úprimné blaho�elanie i prianie ïal�ej �ivotodarnej pohody,
zdravia a spokojnosti aj v osobnom �ivote.

                                                                                                    Tatiana �imková
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K 60. narodeninám
Ing. Valentína Ko�ucha

Dòa 13. 10. 2005 oslávil v plnom pracovnom nasadení svoje �es�desiate narodeniny Ing. Va-
lentín Ko�uch, riadite¾ závodu Povodia Laborca v Michalovciach, od�tepného závodu Ko�ice,
Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Rodák z Kravian v okrese Trebi�ov vy�tudoval v roku 1963 Strednú priemyselnú �kolu stavebnú
a zememeraèskú v Ko�iciach a v roku 1969 ukonèil �túdium odboru vodohospodárske stavby
Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej �koly technickej v Bratislave. Svoje vedomosti si dopåòal aj poèas praxe a v roku
1987 absolvoval na Stavebnej fakulte SV�T postgraduálne �túdium �Projektovanie a prevádzka hydrotechnických stavieb�.

Po ukonèení vysoko�kolského �túdia nastúpil v roku 1969 na Správu povodia Bodrogu a Hornádu, podnik pre
správu tokov Ko�ice, závod Michalovce, kde pracuje a� doposia¾ (aj keï organizácia pre�la medzitým rôznymi názvami).
Po celý èas svojej  profesionálnej èinnosti sa zaoberal oblas�ou rie�enia vodohospodárskych problémov Východoslovenskej
ní�iny v regióne michalovského závodu � od absolventa v nástupnej praxi, cez úsekového technika, technického pracovníka,
in�iniera � �pecialistu  pre VD Zemplínska �írava, vedúceho výroby a techniky, a� po funkciu riadite¾a, ktorú zastáva
od roku 1983 a� podnes.

Ak by sme chceli charakterizova� jeho profesijnú èinnos�, mohli by sme obrazne poveda�, �e okrem svojej ve¾kej �i-
votnej lásky a priate¾ov v privátnom �ivote mal a má i profesijné lásky a priate¾stvá, kde dominantné postavenie medzi
láskami majú dámy Zemplínska �írava a Starina a medzi priate¾mi mládenci Laborec a Uh. Tak, ako to u� býva v láske
i priate¾stve, i v týchto profesijných vz�ahoch sa striedajú obdobia idylicky pokojných etáp i epizódy konfliktov, fázy
pokoja i búrok. Vo vz�ahu k vrtochom prírody pre�il ná� jubilant urèite mnoho vzru�ujúcich príbehov v priebehu povodní
v horných èastiach povodí a hlavne na ní�ine. Veï len be�iansky polder sa od roku 1974 otváral u�  5-krát a vodohospodári
vedia, aké sú to nároèné a vypäté situácie. Mohli by sme hovori� i o jeho profesionálnom a suverénnom zvládaní zlo-
�itých povodòových situácií, ale aj havarijných situácií najmä na Uhu a o aktivitách, ktorými sa zaslú�il o vybudovanie
havarijných profilov na elimináciu dôsledkov havárií na vodných tokoch.

Milý Valent, v mene kolegov z Od�tepného závodu SVP v Ko�iciach i v mene svojom Ti chcem poïakova� za v�etko,
èo si vykonal pre vodné hospodárstvo pod Vihorlatom. �eláme Ti ve¾a síl, úspechov a pevné zdravie.

                                                                                               Ing. Vladimír Kundrát
                                                                                                riadite¾ SVP-OZ Ko�ice

Na�i jubilanti

K 65. narodeninám
Viliama �imka

Dòa 15. októbra 2005 sa do�il 65 rokov jeden z významných vodohospodárov Slovenskej
republiky, Viliam �imko, v súèasnosti konate¾ firmy Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

Od 60-tych rokov minulého storoèia, kedy zaèal svoju aktívnu prácu, sa významnou mierou
zaslú�il o rozvoj vodného hospodárstva zavádzaním nových poznatkov do praxe.

Svoju pracovnú dráhu zaèal na Riadite¾stve vodohospodárskeho rozvoja, pokraèoval vo Vodo-
rozvoji �.p., neskôr na VÚVH a od roku 1980 pôsobil v Hydroconsulte �.p., ako vedúci vývojový pracovník v stredisku
technologického rozvoja vodného hospodárstva. Od roku 1991 bol riadite¾om Hydrotechnológie Bratislava, vtedy e�te
�tátneho podniku. V tejto funkcii zotrval a� do roku 2003.

Poèas svojej dlhoroènej praxe sa význaènou mierou zaslú�il o výstavbu a prevádzku ÚV Hriòová, pri príprave pro-
jektov, prevádzkových skú�kach, návrhoch optimalizácií a modernizácií takmer na ka�dej úpravni v Slovenskej republike.

Významnou mierou sa podie¾al na rie�ení mnohých rozvojových a výskumných prác e�te v rámci Èeskoslovenska,
a to v spolupráci s Hydroprojektom �.p., Výskumným ústavom vodohospodáøským Praha a VÚVH Bratislava. Taktie�
bol pri zrode úspe�nej spolupráce s Medzinárodným strediskom pre vedu NAN.C.I.R v Nancy vo Francúzsku, kde
získal medzinárodný certifikát.

Z mnohých jeho odborných aktivít si pripomeòme aspoò niektoré významné, ktorými inicioval rie�enie problémov
na úrovni rezortov Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva. Táto spolupráca viedla k tvorbe Me-
todickej èinnosti a odbornému vzdelávaniu pracovníkov vodohospodárskych laboratórií, technológov a vedúcich
úpravní vôd, ïalej k organizovaniu odborných seminárov a konferencií (Pitná voda), k prípravným prácam pri
tvorbe STN, ale najmä pri odstraòovaní nedostatkov vo výrobe a úprave pitnej vody.

K jeho aktivitám patrí aj úèas� na vytvorení Slovenského národného komitétu IWSA � Medzinárodnej organizácie
pre zásobovanie pitnou vodou (dnes IWA), kde pôsobil ako podpredseda. Táto organizácia sa od svojho vzniku (1994)
aj vïaka jeho entuziazmu sna�í neustále propagova� význam medzinárodnej i domácej odbornej komunikácie pri výmene
odborných poznatkov, a to aktívnou úèas�ou na mnohých odborných seminároch a konferenciách, taktie� organizovaním
odborno-�tudijných ciest na významné vodohospodárske diela nielen na Slovensku, ale i v zahranièí.

S jubilantom mám tú èes� spolupracova� u� mnoho rokov, prièom pri jeho technickom rozh¾ade a rie�ení mnohých
problémov vo vodnom hospodárstve rástla i moja odborná vzdelanos� a dovolím si poveda�, �e i mnohých ïal�ích
spolupracovníkov.

Vá�ený jubilant, prijmi na�e úprimné �elanie ïal�ích pracovných úspechov pevným zdravím a �ivotným entuziaz-
mom.

Ing. Jana Buchlovièová
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
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Za Ing. Karolom Lipovým
 Dòa 11. októbra 2005 nás opustil významný èinovník vo vodnom hospodárstve na východnom Slovensku,

Ing. Karol Lipový. Narodil sa 2. marca 1921 v Spi�skej Belej. Po absolvovaní ¾udovej �koly a reálneho
gymnázia �tudoval na Vysokej �kole obchodnej v Ko�iciach, �tátnou skú�kou ukonèil v roku 1950 Vysokú
�kolu hospodárskych vied v Ko�iciach a v roku 1960 � taktie� �tátnou skú�kou � organizaèno-ekonomický
smer stavebného in�inierstva na Slovenskej vysokej �kole technickej v Bratislave.

Pracova� zaèal ako úètovník v Slovenskej hospodárskej banke v Budape�ti, kde pôsobil v rokoch 1941 �
1945, potom v�ak svoj celý profesijný �ivot zasvätil vodnému hospodárstvu. V rokoch 1945 - 1949 pôsobil

ako hlavný úètovník na Ko�ických mestských vodáròach a kanalizáciách. V rokoch 1949 - 1967 pracoval na Krajskej správe zásobovania
vodou a kanalizácií v Ko�iciach, kde pôsobil vo funkciách podnikový hospodár, hlavný úètovník, vedúci ekonomického úseku, vedúci
vodohospodárskeho a technického rozvoja. Po vzniku Povodí pracoval v tejto organizácii (ktorá pre�la rôznymi názvami) od roku
1968 a� do svojho odchodu do dôchodku v roku 1984 vo funkciách ekonomický námestník, vedúci oddelení obchodného a vnútornej
správy a technického rozvoja, napokon ako samostatný pracovník.

Ako vysoko erudovaný ekonomický odborník vo vodnom hospodárstve sa podie¾al poèas celého svojho aktívneho �ivota na
výsledkoch, dosiahnutých v oblasti vodného hospodárstva vo východoslovenskom regióne. Spolupracoval  s ve¾kým mno�stvom
vodohospodárskych odborníkov na východe Slovenska a vychoval mno�stvo  svojich nasledovníkov. Trpezlivo a pozorne sa venoval
odbornému rastu a výchove mladých kolegov, svojím priate¾ským a ¾udským prístupom, ale i nezhovievavou  priamoèiaros�ou, bol
príkladom a vzorom mnohým svojim kolegom a nasledovníkom. Aj po odchode do dôchodku v roku 1984 sa a� do posledných chví¾
intenzívne zaujímal o dianie v na�ej organizácii.

Východoslovenská vodohospodárska spoloènos� stráca v Ing. Karolovi Lipovom vynikajúceho odborníka a èloveka. Za v�etkých
jeho spolupracovníkov, priate¾ov i známych vzdávam hold jeho práci, ¾udským kvalitám a úprimnú ¾útos� nad jeho odchodom. Èes�
jeho pamiatke.

 Ing. Jozef Prosba, SVP OZ Ko�ice

Doèítali ste posledné èíslo Vodohospodárskeho spravodajcu. Teda, pre tento rok! Preto�e sa mi dostalo do u�í,
�e èasopis zanikne. Bolo to iba na báze �jedna pani povedala� a ja dúfam, �e to na takej báze aj zostane.
V ka�dom prípade v�ak jediné komplexné periodikum slovenských vodohospodárov nie je na tom práve ru�ovo.
U� to, �e zaèal vychádza� ako dvojmesaèník, nie je celkom v poriadku, lebo sa do znaènej miery vytráca ak-
tuálnos�. K finanèným zále�itostiam okolo vydávania sa vyjadrova� nebudem, ani mi to neprinále�í...

Milí vodohospodári, keï�e sa tento rok na stránkach èasopisu stretávame naposledy, prijmite moje prianie
v�etkého najlep�ieho do nového roku pre Vás v�etkých. E�te viac Vám v�ak potrebujem poveda� nasledovné:
Nedopustite, aby Vá� èasopis po bezmála pä�desiatich rokoch vydávania len tak zanikol! To nie je nostalgia.
Aj v dne�ných èasoch internetu má ka�dá relevantná profesijná skupina svoj printový èasopis a je naò patriène
hrdá. Prosím, chráòte si svoj èasopis, zve¾aïujte ho kvalitnými informáciami a v�emo�ne ho podporujte (aj
inzerciou, ktorá je chrbtovou kos�ou ka�dého periodika). Po relatívne krátkom èase, èo som zodpovedným re-
daktorom Vodohospodárskeho spravodajcu, mi prirástol k srdcu, jeho osud mi nie je ¾ahostajný a úprimne,
pevne verím, �e podobne zmý�¾a väè�ina z Vás.

                                                         Va�a
                                                Tatiana �imková

Opustili na�e rady; Redakèná poznámka
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ročník XLVIII

Exkurzia vodohospodárov v Anglicku a Škótsku (k článku na strane 22)

Exkurzia vodohospodárov v Rakúsku a Švajčiarsku (k článku na strane 21)

Hať na Temži na ochranu Londýna Falkirk Wheel (Falkirské koleso) – lodný výťah

Zdroj pitnej vody pre Viedeň – Kaiserbrunn Úpravňa vody v Saviése
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