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Úvod 

Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť

Dovoľujem si Vám predstaviť publikáciu najnovších odborných výskumov z oblasti „vody a krajiny“. 
Všetky globálne i  regionálne prognózy potvrdzujú, že hodnota vody z  roka na rok rastie a naša budúcnosť bude 

závisieť od permanentného dostatku vody pre ľudí, potraviny, prírodu i zdravú klímu. Starostlivosť o krajinu je jednou 
z kľúčových úloh pre našu budúcnosť. Súčasné zasahovanie do krajiny zvyšuje riziká zhoršovania stavu vo viacerých 
vzájomne súvisiacich oblastiach: Stav vôd (nedostatok vody v pôde a v podloží – vysychanie prameňov, zhoršovanie 
kvality vôd, nedostatok zrážok, dlhé obdobia sucha); Environmentálna (ubúdanie biodiverzity); Potravinová bezpečnosť 
(pokles produkčného potenciálu pôd); Klimatické riziká (prehrievanie krajiny, nárast frekvencie a intenzity extrémov 
v  počasí a  živelných pohrôm); Sociálna (zhoršovanie podmienok pre život, chudoba až nedostatok potravín a  hlad, 
migračné vlny). Všetky tie problémy majú spoločný základ. Nedostatok vody v krajine. 

Predkladaná publikácia vychádza z najnovších štúdií expertov a možnostiach zvrátenia vysychania krajiny v rôznych 
oblastiach nášho života. Oslovili sme odborníkov zo SK a PL, ktorí sa problémom nedostatku vody a vodou v krajine 
zaoberajú dlhé roky. S nimi sme pripravili 5 samostatných kurzov, tak aby boli prispôsobené hlavným oblastiam práce 
v krajine. 

Súhrnom prednášok vybraných odborníkov je táto predkladaná publikácia. 

Publikácia vyšla v rámci projektu: Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť (INT/
EB/BES/3/V/B/0182) 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg 
V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu 

Bezplatný exemplár

Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesú autori a nemôže byť stotožňovaný s oficiálnym stanoviskom 
Európskej únie

Vedúci partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s.r.o.
Partner: OZ Chováme doma

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA, s.r.o. (EZÚS TRITIA) je medzinárodná organizácia, so sídlom 
v Poľsko Tešíne (Cieszyn), ktorá má 3 členov z 3 štátov, a to Žilinský samosprávny kraj, Moravsko-sliezsky kraj a Sliezske 
vojvodstvo. Pre tieto kraje vyjednávame a  implementujeme projekty medzinárodnej spolupráce v  rôznych oblastiach 
www.egtctritia.eu 

Občianske združenie Chováme doma je nezisková organizácia zaoberajúca sa témou tradičného a ekologického poľno-
hospodárstva. Jej cieľom je šíriť osvetu, propagovať a podporovať chov hospodárskych tradičných zvierat, ľudové zvyky 
a tradície a pozitívny vzťah k prírode www.chovamedoma.sk

ISBN:  978-83-951644-7-7
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1.

VODA V LESNOM EKOSYSTÉME

"Les v krajine a voda v lese"
Doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD. Technická univerzita Zvolen

1. KRAJINA A ČLOVEK

Krajina, je prepojeným systémom čiastkových zložiek, ktorú tvorí geosféra, pedosféra, hydrosféra, biosféra, noosféra 
(sféra človeka a jeho aktivít) a atmosféra. Toto prepojenie, ktoré býva z dôvodu variability a dynamiky týchto zložiek 
krajiny veľmi odlišné, robí krajinu špecifickou. Podobne ako každý kuchár má svoj vlastný recept na guláš, ktorého chuť 
prezrádza jeho autora, tak aj krajina je zmesou rôznej geológie, geomorfológie, hydro-meteorologických podmienok, 
pôdy, biosféry a činnosti človeka v nej. Takto vznikajú unikátne kúty a chotáre našej domoviny, ktoré si v našom upo-
náhľanom živote často ani nevšimneme. 

Azda najaktívnejším činiteľom premien krajiny je človek a  jeho aktivity v krajine. Človek dokáže krajinu aktívne 
zveľaďovať, rozumne obhospodarovať, ale aj bezbreho a  nekultúrne ničiť.  A  tak sa aj dialo v  celej histórií človeka. 
Prvým veľmi významným vplyvom tohto druhu bola bezo sporu neolitická revolúcia. Po ústupe poslednej ľadovej doby 
a zmenách klímy v období 15 000 až 10 000 pred Kristom sa začal postupne meniť spôsob obživy človeka a z nomádskeho 
spôsobu života lovca sa začal človek postupne meniť na roľníka. Toto obdobie malo svoj najväčší rozmach v  oblasti 
úrodného polmesiaca (Irak, Irán, Sýria, Turecko, Palestína) a postupne si ju osvojili ľudia v strednej Európe. Postupom 
času nastala deľba práce, organizácia spoločnosti a postupný populačný rast. Viac ľudí potrebovalo viac potravín, viac 
a väčších stavieb a novo domestikované zvieratá potrebovali pastvu. To znamenalo väčšiu potrebu stavebného dreva, 
paliva, priestoru pre pastvu a taktiež  pre poľnohospodársku produkciu, čo viedlo k prvému výraznému tlaku na dovtedy 
relatívne nedotknutú krajinu zväčša pokrytú klimaxovými lesmi rôzneho typu, podľa miestnych prírodných podmienok. 
Prvý ústup lesa spôsobený človekom-roľníkom bol v oblastiach jeho sídel, ktoré logicky boli umiestňované do blízkosti 
zdrojov vody. Znamenalo to zásah do kompaktných lužných lesov, ktoré museli ustúpiť záujmom človeka. 

Druhým veľkým zásahom človeka do lesov bola v Uhorsku tzv. nemecká, alebo aj banská kolonizácia začínajúca 
v období stredoveku (od 12. storočia). Pozvanie nemeckých osadníkov - špecialistov na ťažbu a spracovanie drahých 
kovov, viedlo k  značnému odlesneniu území vtedajšieho horného Uhorska, kopírujúce viac-menej súčasné územie 
Slovenska. Odlesňovanie prebiehalo najmä v  oblasti banských centier (Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Slovenské 
Rudohorie, Horné Ponitrie a Spiš). Potreba banského dreva, ako aj potreba dreveného uhlia na spracovanie vyťažených 
kovov a samozrejme aj súvisiaca stavebná činnosť, viedla k značnému zmenšeniu rozlohy lesov. Avšak až do 15. resp. 
polovice 16. storočia sa drevo ťažilo ľubovoľne bez vážnejšej regulácie. Uvedomujúc si pomerne katastrofálnu situáciu 
so stavom a zmenšenou rozlohou lesov najmä v oblasti stredného Slovenska, bol cisárom Maximiliánom II. zavedený po 
prvý raz lesný poriadok regulujúci ťažbu a pasenie dobytka v lesoch. Aj keď primárnym cieľom ochrany lesov v 16. storočí 
bola najmä udržateľná dodávka dreva pre potreby banského snaženia, môžeme tento míľnik považovať aj za prvopočiatky 
ochrany lesného resp. prírodného prostredia. 

Treťou veľkou ranou pre lesy bola tzv. Valašská kolonizácia z obdobia 14. až 17. storočia, ktorá na rozdiel od banskej, 
bola zameraná na osídľovanie podhorských oblastí, kde sa novousadlíci venovali najmä pastierstvu. To však značne 
znehodnotilo podhorské a horské lesy. Vznikali hole. Osídľovanie podľa Valašského práva dalo vzniku etník Goralov 
a Lemkov, ktoré sú spoločné pre Poľsko aj Slovensko. 

Vyššie uvedené procesy zákonite vedúce k živelnému využívaniu lesnej krajiny a jej premenám, viedli už spomenutého 
cisára Maximiliána II. k zavedeniu prvého lesného poriadku (Constitutio Maximiliana). Tento bol neskôr nahradený 
Lesným poriadkom pre Uhorsko Márie Terézie z roku 1769. V tomto poriadku sa po prvý krát objavili požiadavky na 
trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. V tomto období (1770) vydala imperátorka štatút, ktorý dal vzniknúť slávnej 
Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, ktorá popri banskom a technickom umení vzdelávala poslucháčov aj v lesníctve. 
Od roku 1808 vznikol aj samostatný lesnícky ústav, ktorý založil systematické lesnícke vzdelávanie, ktorého tradíciu 
ctíme na Slovensku do dnešných dní. Vznik banícko-lesníckeho vzdelávania a vedy, uvedomenie si chýb v minulosti, 
ako aj potreba zveľadenia lesnej krajiny viedlo v  roku 1789 k  schváleniu zákonného článku č. 31 - Uhorskému 
lesnému zákonu, ktorý legislatívne striktným spôsobom, po prvý krát ustanovil princípy a  spôsoby udržateľného 
obhospodarovania lesov. Ustanovil lesné plány a  taktiež povinnosť obhospodarovať lesy prostredníctvom odborného 
lesného personálu. Je teda evidentné, že lesné hospodárenie od jeho odborného zakotvenia a ustanovenia riešil nie len 
otázky hospodárske resp. produkčné, no taktiež integrálne riešil problematiku ochrany lesnej krajiny a teda vôd, pôdy, 
fauny a flóry. Zároveň môžeme konštatovať, že lesné hospodárenie a ochrana lesného prostredia bola ustanovená v už 
značne premenenej krajine, ktorú dnes voláme kultúrnou. Žijeme teda v  kultúrnej krajine, ktorú človek v  minulosti 
cieľavedome (no nie vždy „kultúrne”) obhospodaroval, premieňal a tým značne pozmenil. A zároveň je z tohto krátkeho 
historického exkurzu jasné, že človek (samozrejme na úrovni vtedajšieho poznania) reagoval na negatívne tendencie 
vedúce k devastácií lesného prostredia, snažiac sa tento nepriaznivý vývoj zvrátiť. S postupným rozvojom vedy a ľudskej 
spoločnosti, sa menia aj názory a požiadavky na les a lesné ekosystémy. V súčasnosti môžeme evidovať evidentný nárast 
spoločenskej objednávky na prevažne mimoprodukčné funkcie lesov (rekreácia, ľahký turizmus, pozorovanie divých 
zvierat, zabezpečenie vodohospodárskych funkcií lesa, hygienickej funkcie lesa, pôdoochrannej a  pod.), ale taktiež 
funkcií produkčných. Úlohou moderného lesníctva 21. storočia je teda zabezpečenie trvalo udržateľného a  prírode 
blízkeho hospodárenia v  lesoch. Táto úloha je veľmi náročná z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny, ktorá vnáša 
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do tohto snaženia značnú dynamiku, na ktoré nebolo lesné hospodárenie a ochrana prírody v minulosti pripravená. 
O to náročnejšia je táto úloha v dnešných dňoch. Práve preto je potrebná spolupráca všetkých. Les a jeho prežitie v tejto 
náročnej dobe je zodpovednosťou každého z nás. Žijeme v kultúrnej krajine, tak skúsme kultúrne pristupovať k nášmu 
najväčšiemu bohatstvu, ktorým sú naše lesy.

2. LES V KRAJINE

Les je srdcom krajiny. V lese, ktorý v súčasnej krajine tvorí najstabilnejšiu časť krajinného prostredia, sa odohrávajú deje, 
ktoré dávajú život celej okolitej krajine. A teda aj kvalite života človeka. V lese majú veľmi často pramene mnohé rieky. 
V lese a lesnej pôde sa filtruje voda, stabilizuje sa a zmierňuje odtok z povodí. Je tu základ malého vodného cyklu. Les je 
filtrom vzduchu, má hygienické funkcie. Les zmierňuje aj dopady sucha a ochladzuje krajinu. Les je biokoridorom pre 
migráciu divých zvierat, les je teda génovou bankou pre celú krajinu. V lese zregenerujete svoje sily. Ruku na srdce, kde 
by ste si šli radšej zabehať? Do lesného parku, alebo na tartanovú dráhu? Les teda dáva život krajine. No ak sa oň ne-
staráme, začne chradnúť. Chradnúci les však nemôže zabezpečiť kvalitný život okolitej krajine.

V tejto súvislosti mi napadá ešte jedno medicínske prirovnanie. Fajčiar sa nestará o svoje srdce. To postupne chradne 
a tým chradne aj telo fajčiara. Je to celkom jednoduché vysvetlenie, ktoré nepotrebuje ďalšie vysvetlenie. 

No s lesom je to, treba priznať, trošku komplikovanejšie. Les a okolitá krajina spolu komunikujú prostredníctvom 
ekosystémových spätných väzieb. Ak sa vykonajú nevhodné zásahy v  okolitej krajine (urbánnom ekosystéme či 
agroekosystémoch) reaguje na ne aj okolitý les. Dobrým príkladom môže byť nepremyslené budovanie migračných 
bariér v  podobe diaľnic bez dostatočného a  správne navrhnutého počtu ekoduktov. To vedie k  fragmentácií krajiny, 
a  aj lesa, dochádza k  postupnému ochudobneniu génovej migrácie a  tým aj rôznorodým zmenám vnútrodruhovej 
a medzidruhovej variability. Iným príkladom môže byť tlak na budovanie rozľahlých lyžiarskych stredísk, ktoré majú 
vplyv nie iba na biotu, ale aj na vodný režim krajiny. Obdobným príkladom negatívnych dopadov ľudskej činnosti 
na les je hlbinná ťažba hnedého uhlia na Hornej Nitre. Poddolovaním územia vznikli početné trhliny, ktoré drénujú 
pôdne a geologické prostredie a spôsobujú strácanie pôdnej a podzemnej vody v banskom diele. To vedie k značnému 
oslabeniu lesov nad baňami v oblasti obce Cígeľ a Sebedražie. Takto oslabené lesy, ľahko podľahnú biotickým škodcom, 
či abiotickým škodlivým činiteľom, nehovoriac o dôsledkoch vo vodnom režime miestnych potokov. 

Naopak racionálnym prístupom pri plánovaní krajiny, či delimitáciou funkčných zón, môžeme vytvoriť pozitívny 
kooperačný celok medzi urbánnou krajinou a lesnou, či citlivým spôsobom sa môžeme pokúšať vytvoriť krajinu agro-
lesnú (sylvopastorálnu). Práve posledný spomenutý koncept, sa zdá byť zaujímavým kandidátom na udržateľný typ 
produkčnej krajiny. 

Je však potrebné dodať, že tieto moderné koncepty, potenciálne prinášajúce aj úžitok a  ochranu lesa zároveň, sa 
nezaobídu bez zásadných zmien spôsobu života človeka. Napríklad agro-lesný ekosystém nedokáže zabezpečiť rovnako 
vysokú produkciu potravín v porovnaní s  intenzívnym veľkoplošným poľnohospodárstvom. To teda predpokladá, že 
človek by musel s nimi prestať plytvať. Taktiež koncept urbánnych zón na okraji lesnej krajiny zákonite predpokladá 
obmedzenie niektorých činnosti, ktoré sú bežné v mestskej individuálnej bytovej zástavbe. Na okraji lesa je nevhodné 
napríklad premieňať lúčne spoločenstvá na kultivovaný trávnik, taktiež odpadové hospodárstvo by muselo mať veľmi 
vysokú a sofistikovanú úroveň.

Vidíme teda, že vplyvy lesa na okolitú krajinu nezávisia iba od starostlivosti a ochranu lesa samotného, ale taktiež od 
starostlivosti o krajinu celú. Nie je teda možné vytrhnúť les z kontextu celkového stavu krajiny. Môžeme teda konštatovať, 
že les je odrazom okolitej krajiny a zároveň, že okolitá krajina je odrazom stavu lesa. Aj keď som na úvod uviedol, že les je 
srdce krajiny (čo platí), musíme sa oň starať aj v širších priestorových súvislostiach. Aj na týchto príkladoch vidíme, ako 
je krajina s jej zložkami previazaná. Krajinotvorné východiská v súvislosti s trvalo udržateľným životom krajiny a lesa na 
vedeckej a teoretickej úrovni existujú (napr. agro-lesníctvo). Je však potrebné ich akceptovať a zozbierať odvahu na ich 
realizáciu. A to zaiste nie je ľahké.

Je teda našou povinnosťou starať sa o les a rovnako okolitú krajinu. Zvýši to napokon kvalitu nášho vlastného života.

3. VODA V LESOCH

V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali problematike zabezpečenia zdravia a vitality lesov. Zjednodušene sme si 
vysvetlili, že zdravý les plní veľké množstvo produkčných a mimoprodukčných funkcií. Jednými z  týchto nenahradi-
teľných funkcií lesa pre celú krajinu a život v nej sú funkcia vodohospodárska a vodoochranná. Tieto súvisia s optimál-
nym vodným režimom lesnej krajiny, podporou malého vodného cyklu v krajine, zabezpečením kvality vody a vyvážených 
vodných stavov v pramenných a bystrinných oblastiach riek a potokov, ktoré sa zväčša nachádzajú práve v lesom pokry-
tých horských oblastiach. 

Cesta vody začína kondenzáciou a spadnutím vody v podobe kvapiek dažďa na povrch pôdy. Táto cesta však v lese 
nie je priamočiara. Na to, aby kvapka mohla dopadnúť na povrch pôdy, musí prekonať koruny stromov, či nižšie položené 
etáže mladých stromov, krovín a lesných bylín. Na týchto sa zachytí veľké množstvo zrážok, ktoré sa nikdy nedostanú do 
pôdy a nezúčastnia sa tým fyziologického výparu (transpirácie), ani podpovrchového odtoku z povodia cez pôdne póry, 
či perkoláciou do podzemnej vody. Tento jav sa nazýva intercepcia zrážok a udáva percento zrážok, ktoré sa bez úžitku 
vyparia v procese fyzikálneho výparu (evaporácie) z listov späť do ovzdušia. Tým, že sa táto na listoch a ihličí stromov 

a krov zachytená voda nezúčastní fotosyntézy, nie je veľmi efektívne využitá, okrem samozrejme fyzikálne podmieneného 
ochladzovania atmosféry pri zmene skupenstva z kvapalného na plynné. Zdalo by sa, že tento fakt je negatívny, ale nie je 
to úplne pravda. Naopak koruny stromov, kry a byliny v podraste znižujú eróznu silu dopadajúceho dažďa, čím chránia 
lesnú pôdu pred fyzikálnou degradáciou. Zároveň intercepčná schopnosť porastu zabezpečí zvýšenú schopnosť infiltrácie 
vody do pôdy a to z dôvodu spomalenia a zmiernenia sily a okamžitého množstva dopadajúceho dažďa na povrch pôdy. 
Tým dochádza v menšej miere k  tvorbe povrchového odtoku v porovnaní s nelesnou krajinou. Tak nás les čiastočne 
chráni pred náhlymi povodňovými vlnami z  prívalových dažďov. Čiastočne preto, pretože les má svoje limity, ktoré 
súvisia s pôdnym typom, geomorfológiou a geológiou územia, aktuálnym stavom pôdy a taktiež na veľkosti a intenzite 
dopadajúcej zrážky. Na týchto príkladoch vidíme, aké rôznorodé efekty má len jeden z mnohých komponentov vodného 
cyklu v lesnej krajine - intercepcia zrážok. Obdobne je tomu pri iných komponentoch vodného režimu krajiny, čiže pri 
výpare a transpirácií, vertikálnych a horizontálnych zrážkach, odtoku povrchovom a podpovrchovom a podobne.

Veľký vodný režim, alebo aj veľký vodný cyklus je nepretržitý obeh vody medzi oceánmi a pevninou prostredníctvom 
výparu, kondenzácie a zrážkovej činnosti a následného odtoku vody riekami a podpovrchovým odtokom nazad do morí 
a oceánov. Priebeh tohto cyklu je do veľkej miery závislý na priebehu a dynamike pohybu tlakových útvarov (najmä 
tlaková níž). V  tlakovej níži sa voda prenáša od oceánov nad pevninu v  podobe oblačnosti a  z  nej vypadávajúcich 
zrážok. Za bežných okolností je všetko v poriadku. V atmosfére vznikajú tlakové výše (jasné počasie bez zrážok), ktoré 
je striedané tlakovými nížami (oblačnosť a zrážky). Avšak klimatická zmena, ktorej príčinou je pumpovanie radiačne 
aktívnych plynov do atmosféry mení energetickú bilanciu Zeme, mení dynamiku atmosféry a tým robí počasie divokejším 
a  nepredvídateľnejším. To často vedie k  situáciám, kedy sa vyskytnú vlny horúčav vo vysokom tlaku vzduchu, čo sa 
prejavuje jasným, slnečným a horúcim počasím v letnom období. Toto už poznáme z vlastnej skúsenosti. Vedie to ku 
katastrofálnym suchám, ktoré sú zapríčinené práve tým, že tlaková výš stabilne sa držiaca nad pevninou, znemožňuje 
prísun vody (oblačnosť v tlakovej níži) od oceánu nad pevninu a tým blokuje veľký vodný cyklus. V týchto situáciách 
nám opäť pomáhajú lesy resp. hydrologicky a ekologicky stabilná krajina prostredníctvom malého vodného cyklu.

Malý vodný cyklus je režim obehu vody nad pevninou. Vyskytuje sa aj v rámci veľkého vodného cyklu ako jeho pod-
súčasť. Pravdou zostáva, že nie je natoľko „vodonosný”, ako veľký vodný cyklus. Pracuje totiž s malým podielom vody 
v porovnaní s veľkým cyklom. No v kritických situáciách kontinentálneho sucha môže značne pomôcť. 

Malý vodný cyklus má taktiež ako veľký vodný cyklus svoje komponenty, ktorými sú transpirácia (fyziologický výpar), 
evaporácia (fyzikálny výpar), odtok povrchový a podpovrchový, atmosférické zrážky (horizontálne - hmla a vertikálne - 
dážď, krúpy, sneh). Tento malý brat veľkého cyklu pracuje nasledovne. Voda putujúca od oceánu spadne počas výdatných 
zrážok na pevninu, časť týchto zrážok sa intercepčne zachytí, časť sa dostane do pôdy a následne začína odtekať v podobe 
riek späť do svetového oceánu cez riečnu sieť. Časť vody sa však dostáva nazad do atmosféry prostredníctvom výparu 
z krajiny, najmä z lesa. Táto voda sa dostáva do vyšších vrstiev atmosféry, kondenzuje, vytvára oblačnosť a z tejto prší. 
Deje sa to z makro-geografického hľadiska prakticky na rovnakom mieste. Čiže nad zalesnenou krajinou sa dokáže voda 
z lesa „otočiť” niekoľko krát pred tým, než odtečie riekami späť do oceánu. Je to vlastné viacnásobná „recyklácia” vodných 
zdrojov. Možno sa pýtate, a kedy takú vec môžeme vidieť na vlastné oči? Odpoveď je jednoduchá. Napríklad, počas letných 
búrok z tepla. Pre predstavu. Je krásne slnečné ráno a nad vrcholkami hôr sa vytvárajú malé oblaky. S pribúdajúcim časom 
a teda aj príkonom slnečného žiarenia, sa tieto zväčšujú, až nás približne od 14. do 18. hodiny vyženie zo záhrady, či 
kúpaliska náhla búrka, ktorá s rachotom vypustí na krajinu niekoľko milimetrov blahodarnej vlahy. A o hodinu po tomto 
divadle je opäť jasné slnečné popoludnie. Odkiaľ táto vlaha prišla? Prečo sa tá búrka vytvorila, keď bolo slnečno a oblaky 
sa tvorili len nad zalesnenými pohoriami? Výparom. Výparom z lesov. Ak by tento malý cyklus nefungoval, voda, ktorá 
sa v teplom dni dostala nazad do ekosystému prostredníctvom búrky či prehánky, by odtiekla riečnou sieťou priamo do 
oceánu. Takto sa zúčastnila malého vodného cyklu a vykonala ďalšiu lokálnu „obrátku”. Áno, nie je to veľa, možno 5 mm 
zrážok, čo je v porovnaní s často 50-100 mm zrážok, ktoré spadnú pri prechode teplého či studeného frontu málo. Ale 
počas jasného dňa kedy sa pohybuje evapotranspirácia (celkový výpar) na úrovni práve okolo 5 mm vyparenej vlahy na 
1m2 plochy, to predstavuje nulové straty vody. A to aj napriek tomu, že maximá teploty dosahovali 30°C a viac. Toto je 
zásluha malého vodného cyklu. Teda v čase, keď k nám neputuje voda z veľkého vodného cyklu od oceánu, zabezpečuje 
efektívnu recykláciu vody nad pevninou.  Možno si položíte otázku, či by tento malý vodný cyklus nepracoval aj bez 
lesov. Odpoveď je, že len veľmi veľmi ťažko a s omnoho menšou efektivitou. Dôvodom je, práve fyziologický výpar lesov 
ktorý je riadený a regulovaný fotosyntézou, ďalej efektívne hospodárenie pôdy a pôdneho humusu s vodou, ktorý len 
veľmi pozvoľna uvoľňuje vodu do riek a  tým reguluje odtok z povodí. Korunový zákryt stromov zároveň spôsobuje, 
že povrchová teplota pôdy je omnoho nižšia v porovnaní s bezlesím a tým sa bráni fyzikálnemu výparu - evaporácií. 
Čiže voda sa v porovnaní s bezlesím vyparuje postupne a efektívne, no najmä celkové množstvo vody uloženej v lesnej, 
na humus bohatej pôde je omnoho vyšší, ako napr. v suchej agrárnej krajine. A tak les zabezpečuje existenciu malého 
vodného cyklu a opäť raz, podporuje život v krajine aj v  čase niekoľko týždňov trvajúceho sucha a nedostatku vody 
z veľkého cyklu. 

Preto potrebujeme les s  humóznou pôdou so správnym vodným a  vzdušným režimom, odolnými jedincami 
stromov a krov vo viacerých etážach. To dokáže zabezpečiť len zdravý a stabilný les, ktorý musí byť obhospodarovaný 
zodpovedným lesníkom chrániacim tieto zásadné a základné atribúty lesnej krajiny. Týmto sa v 21. storočí stáva lesník aj 
vodohospodárom a ochranárom krajiny. Toto je úloha a výzva moderného lesníctva v podmienkach meniacej sa klímy. 
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Príklady uvedené v tejto krátkej eseji o lesoch v krajine a vode v lesoch, sú iste zjednodušené a vybrané iba na ukážku 
zložitých interakcií v  systéme pôda-voda-rastlina-atmosféra, ktorý je mimoriadne ohrozený z  dôvodu prebiehajúcej 
klimatickej zmeny. 

"Možnosti zadržiavania vody v lesnom prostredí"
Ing. Paweł Šutý, Ekostav Oščadnica

 
V lesnej krajine, hlavne v oblasti flyšového pásma, došlo k značnému odlesneniu z dôvodu veľkoplošných výrubov lesa. 
Ťažba dreva ťažkými mechanizmami vytvorila veľké množstvo približovacích ciest nielen vo svahoch, ale i v potokoch. 
Nebudovali sa v dostatočnom množstve vhodné odvozné lesné cesty a samotný spôsob približovania dreva po zvážniciach 
zapríčinil deštrukciu územia a vytvorenia hlbokých eróznych rýh. Tieto rýchlo odvádzajú vodu z lesa, drenujú podložie 
a  taktiež aj splaveniny a odpad po ťažbe dreva. Ľudia vnímajú takúto krajinu ako degradovanú, a počas extrémnych 
dažďov ju považujú za hlavnú príčinu vzniku povodní. Všetky negatíva v lesnej krajine majú vplyv na rýchlejší odtok 
vody z územia, a v rozhodujúcej miere sú príčinou neustálych povodní, nedostatku vody v krajine na území Slovenska.

 Je preto potrebné takto chorú krajinu ošetriť - revitalizovať už nad obcami (mestami) a  znížiť tak riziko škôd 
spôsobených povodňami a suchom. Je potrebné zameriavať sa  na zadržiavanie vody v mikropovodiach nad intravilánmi 
sídiel, kde je možné intenzitu povodňových škôd ovplyvňovať pozitívnym smerom. 

Príspevok je zameraný  hlavne na opatrenia- kamenné prehrádzky, prekladané hrádzky, drevené odrážky na lesných 
cestách, zasakávacie jamy, zasakávacie pásy a protipožiarne nádrže v lese. Príčiny poškodzovania lesa  majú za následok 
vznik povodní, v čase sucha nedostatok vody a tým aj vplyv na mikroklimatické podmienky v lese. Na základe štúdia, 
poznatkov a vlastných skúseností je možné sa takýmto negatívnym vplyvom brániť.

 Intenzita a  frekvencia povodní nám dáva nové poznatky, ktorým smerom sa uberať. Už niekoľko storočí človek 
zasahuje do tohto procesu, a máme sa teda z čoho poučiť.

PRÍKLADY RIEŠENÍ Z MINULOSTI

Naši predkovia sa v rámci svojich znalostí starali o zem zodpovedne. Okrem šetrnejšieho a citlivejšieho prístupu k lesu,  
budovali priamo na tokoch nielen murované prehrádzky, ale aj drevné stupne, prahy, drevené spádiská pre ryby, vege-
tačné opevnenia brehov. Na severe Slovenska v oblasti Kysúc, sme pri prehliadke mikropovodí našli množstvo takýchto 
starých objektov, hlavne drevených, ktoré slúžia desaťročia až dodnes. Podľa popisu miestnych obyvateľov najstaršia 
drevená hrádza - cca 2 m vysoká sa nachádza v obci Radôstka v časti u Huláka. Bola postavená v šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia. 

Drevený stupeň z  guľatiny v  obci Vysoká nad Kysucou ochraňuje mostný objekt na ceste už viac ako 40 rokov. 
Rybárske splavy budované pred desaťročiami na chov pstruhov sú roztrúsené po celej oblasti Kysúc a vydržali i veľké 
povodne.

Hrádza v obci Radôstka časť u Huláka z 60-tych rokov 
minulého storočia, funguje dodnes

Drevený stupeň z guľatiny Vysoká nad Kysucou zo 70-tych rokov minulého storočia, foto r.2012

REALIZOVANÉ OBJEKTY
A) Kamenné prehrádzky                                                                    B) Prekladané hrádze

Oščadnica- murovaná kamenná hrádza prepadová na 10 ročnú vodu, 
zadržaný objem cca 30 000m3, životnosť min.100rokov. Urobená 
v rámci programu „Revitalizácia územia“ v r.2011

Dokonalá prekladaná prehrádzka Lodno 2012

Stará Bystrica- prehrádzka (prekladaná hrádza) s vŕbovým zápletom, 
urobili nezamestnané ženy

Dobre postavená priehrada Raková - časť Bahaňa, 2012 r.
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C) Odrážky

D) Stupne a prahy
  

Krivany- palisádový stupeň s tesniacou textíliou

Lesná cesta bez odrážky

Odrážka na lesnej ceste

Odrážka na lesnej ceste

Krasňany- drevený stupeň s protiprahom r.2011

E) Nádrže

Súčasťou revitalizácie územia mikropovodí sú aj odrážky 
na lesných cestách, zasakovacie jamy a zasakovacie pásy. 
Všetky tieto objekty využívajú ako hlavný konštrukčný 
prvok drevo.

Jednoduchá účelová nádrž na protipožiarnej lesnej ceste Nižné Vane 
Cca 12 m3 objem ( voda z prameňa )

Zasakovací pás so zasakovacou jamou

Protipožiarna nádrž Kysucké Nové Mesto, r.2019

Zadržiavaná voda drevenými stupňami Horný Hričov 2008
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STABILITA A ODOLNOSŤ HRÁDZÍ

Hlavným prvkom stability každého objektu je jeho konštrukcia, v ktorej priečne drevá sú fixované tenkou gaľatinou a ha-
luzovinou do profilu potoka pozdĺžne. Konce haluziny je dobré spevniť nahádzanou zeminou alebo kameňom, prípadne 
na konci kolom. 

Ďalším dôležitým statickým prvkom je zapustenie priečnych driev do svahu 1 až 1,5 m v ryhe, ktorá šírkou nepresahuje 
priemer použitej guľatiny, (20 - 30 cm).

Celá táto priečna a pozdĺžna  konštrukcia je stabilizovaná drevenými kolmi 8-12 cm hrubými, ktoré sú zarazené do 
rastlého podložia. Tieto tri prvky sú navzájom pospájané klincami primeranej veľkosti.

Fixácia haluzinovej hrádze je zasúvaním hrubších koncov haluzoviny, žrdí do vybitých dier 30 až 50 cm hlbokých.
Stabilita a pevnosť hrádze sa zvýši po prvej veľkej vode keď bahno čiastočne zanesie priestor prehrádzky. 
Všetka práca vzhľadom na predpoklad neprístupnosti terénu sa robí ručne. Pri hrádzi vzopnutej sa priečne drevá 

nedávajú do výkopových rýh, ale sa zahlabajú do svahu. Na viazanie fašinových valcov sa použije pozinkovaný drôt 2-3 
mm hrubý, alebo pásky z umelej hmoty šírky 1-2 cm.

Pri ihličnatých drevinách musí platiť zásada, že priečne drevá a koly sa použijú len s odkôrneného dreva.
Celé konštrukčné riešenie je vidieť z jednotlivých konštrukčných rezov.

NÁVRH A REALIZÁCIA PREKLADANÝCH HRÁDZÍ

• Súčinnosť s lesníckou a poľnohospodárskou činnosťou.
• Umiestňovanie hrádzí vždy v najužšom profile, a v priamom toku tak, aby retenčný priestor bol čo najväčší.
• Dosah účinnosti jednotlivých hrádzí by sa nemala prekrývať.
• Spolupracovať so správcom toku a vlastníkmi priľahlých pozemkov.
• Akceptovať historické danosti povodia.
• Využiť poznatky ochrany prírody.
 
CHYBY, KTORÝM SA TREBA VYHNÚŤ PRI REALIZÁCIÍ

• Zlé zapustenie priečnych driev do svahu.
• Nedostatočná hrúbky a dĺžka pozdĺžnej výplne hrádze.  

Hrúbka výplne priečneho dreva = hrúbka guľatiny min 15 cm 
Dĺžka výplne = šírka hrádze x 2 min

• Zlé založenie spodného dreva, (musí byť celé pod niveletou dna).
• Štiepanie dreva hrubými klincami zarazenými blízko konca dreva.
• Slabo zarazené koly.
• Kolmosť objektu na smer toku.

2.

VODA V POĽNOHOSPODÁRSKOM EKOSYSTÉME
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"Poľnohospodárstvo a poľnohospodárska krajina"
Doc. Ing. Karol Kočík, CSc.,Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Väčšina odbornej i laickej verejnosti vníma poľnohospodárstvo ako odvetvie ľudskej činnosti, resp. hospodárske odvetvie, 
ktoré je predovšetkým zamerané na produkciu potravín alebo rôznych potravinárskych využiteľných surovín. To sa pre-
mieta aj do častého pomenovania tzv. poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a  spájania poľnohospodárstva 
s produkciou potravín (rastlinného pôvodu – rastlinná výroba, či produkcie, tiež fytotechnika, ale aj živočíšneho pôvodu 
– živočíšna výroba, resp. produkcia, tiež zootechnika) a celkovo výživou ľudí. Toto chápanie poľnohospodárstva je za-
strešené programami medzinárodnej organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO – Food and Agricultural).

Aj keď si FAO dáva za cieľ zabezpečiť pre obyvateľov našej planéty dostatok potravín, rieši tiež závažné problémy 
so zabezpečením pitnej vody, rozvoja vidieckeho prostredia, ale aj ochrany pôdy. V tomto kontexte istá časť odbornej 
verejnosti poukazuje, že poľnohospodárstvo je cieľavedomou činnosťou, ktorá je zameraná na produkciu dostatočného 
množstva kvalitnej organickej hmoty, ktorá je využiteľná tak pri výžive človeka, ako aj pri zabezpečení potrebných zdrojov 
pre rozvoj ľudskej spoločnosti (t.j. komodít pre priemysel – chemický, textilný, farmaceutický, kožiarsky ap., energetiku 
– energetické plodiny atď.). 

Poľnohospodárstvo zabezpečuje aj nevyhnutnú starostlivosť o krajinu a  jej zložky, ktoré sa v  záujme existujúcich 
poľnohospodárskych technológii a  funkčnosti noosféry uspôsobujú, čo je predmetom tzv. krajinného inžinierstva, 
krajinnej a záhradnej architektúry. V súvislosti s rôznymi koncepciami vývoja poľnohospodárstva spoločnosť očakáva 
komplexnejšiu starostlivosť o otvorené priestory v krajine ( tzv. Open space) prostredníctvom tzv. ekologických služieb. 
Tým by poľnohospodárstvo malo plniť aj tzv. mimoprodukčné funkcie a v  spojení s produkciou kvalitnej organickej 
hmoty tak hovoríme o multifunkčnom poľnohospodárstve.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ale aj z histórie vývoja poľnohospodárstva a súčasných trendov je poľnohospodárstvo 
osobitý kultúrny fenomén postneolotického obdobia vývoja ľudskej spoločnosti, ktorý výrazne formoval a bude formovať 
stav krajiny a celej noosféry.

POĽNOHOSPODÁRSKA KRAJINA A JEJ ŠTRUKTÚRA

Poľnohospodárska krajina je časť litosféry, pedosféry, hydrosféry, biosféry, ktorú človek využíva za účelom kvali-
tatívnej a kvantitatívnej produkcie organickej hmoty.

Poľnohospodárska krajina je človekom pozmenená časť krajinného priestoru, má kultúrny charakter  určený 
vonkajšou i vnútornou štruktúrou usporiadania poľnohospodárskeho systému.

Poľnohospodárstvo je v tomto zmysle chápané ako kultúrny a socio-ekonomický fenomén v krajine, čím sa stáva 
určujúcim momentom formovania tzv. kultúrnej krajiny,  pričom jej vlastnosti sú vymedzené:

• ľudským potenciálom;
• technicko-technologickým potenciálom
• ekonomickým prostredím;
• charakterom krajiny a jej zložiek (biota, pôda, voda, geologické a geomorfologické danosti a pod.)
V súčasnosti by malo poľnohospodárstvo plniť  dve funkcie:
a) produkčnú
b) mimoprodukčnú
Produkčná funkcia je zameraná na optimálnu kvantitatívnu a kvalitatívnu produkciu organickej hmoty, človekom 

využiteľnej pre rôznorodé účely.
Mimoprodukčná funkcia zhŕňa rôznorodé úlohy, ktoré nie sú primárne zamerané len na produkciu a to:
• sociostabilizačné (stabilizácia sociálnych a ekonomických pomerov obyvateľov vidieka)
• pôdo - ochranné (ochrana pôdy, ako prírodného zdroja)
• vodohospodárske (podpora hospodárenia s vodou v krajine)
• krajinotvorné (zabezpečuje tvorbu a estetizáciu krajiny)
• ekologické (podpora ochrany biodiverzity voľne žijúcich druhov flóry a fauny)
• kultúrne ( podpora uchovania tradičnej kultúry a.p.)
Prístupy, ktoré sa v súčasnosti využívajú k tomu, aby sa formovala poľnohospodárska krajiny, čoho hlavným 

cieľom je vytvorenie súladu medzi únosnosťou krajinného systému a využívaním potenciálu pre poľnohospodárske 
činnosti, sú závislé od percepcie krajiny jednotlivými profesijne zameranými odborníkmi. Ako primárne môžeme 
označiť tradicionalisticko-utilitárne prístupy. Tie využívali naši predkovia, ktorí boli plne závislí na lokálnych 
zdrojoch obživy a mali snahu o čo najlepšie využitie produkčného potenciálu krajiny, pričom dokázali uchovať jej 
krajinnú diverzitu a biologickú rôznorodosť. Dnes takéto fragmenty poľnohospodárskej krajiny vnímame veľmi 
pozitívne so zachovanými agrárnymi štruktúrami terasovitých alebo plánovite usporiadaných  polí, prvkov rurálnej 
architektúry, doplnené o  extenzívne pestovanie krajových odrôd a  chov starých primigénnych plemien. Takáto 
krajiny agrárneho typu v nás často vyvoláva pocity malebnosti a vysokého stupňa prvkov tradičnej agrárnej kultúry. 
Okrem tohto prístupu už dnes dominujú:

a. krajinno-inžinierske (odvetvové) pohľady a metódy usporiadania krajiny;

b. krajinno-ekologické
Krajinno-inžinierske sa premietli do existujúcich metodických prvkov plánov pozemkových úprav (PPÚ), ktorých 

filozofia sa od obdobia šesťdesiatych rokov 20.storočia postupne menila od prísne utilitarnej stránky (maximalizácia 
využívania produkčného potenciálu krajiny) až po ekologizačnú (udržanie produkčného potenciálu krajiny spojeného 
s ochranou pôdy a vodnej bilancie krajiny, vrátane protieróznej ochrany).

Krajinno-ekologický koncept vychádza z metodiky LANDEP (krajinné plánovanie), či súčasných postupov ÚSES 
(územné systémy ekologickej stability). Dokonca aj súčasná legislatívna úprava pre PPÚ očakáva, že tieto budú postupne 
implementovať zásady priestorovej optimalizácie využívania a  obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny a  to 
z projektovej dokumentácie LANDEP alebo ÚSES.

Teoreticky najviac rozpracovaným, ale v praxi málo využívaným je postup tzv. projektovania poľnohospodárskych 
systémov (DEMO, 1994), ktorý vychádza z  teórie poľnohospodárskych systémov „teórie zemědělských soustav“ 
(KUDRNA, 1981).

V zmysle tejto teórie ide o to, že sa uvažuje o fungujúcom prepojení poľnohospodárstva krajiny, ktoré prakticky ani 
nemožno od seba odlíšiť. Preto sú poľnohospodárstvo a poľnohospodárska krajiny chápané ako jeden systém, ktorý je 
charakterizovaný svojou štruktúrou a to:

1. teritoriálnou (územnou) štruktúrou agrárneho systému
2. vnútornou štruktúrou agrárneho systému. 
Pod pojmom vonkajšia štruktúra agrárneho systému sa rozumie viditeľné usporiadanie človekom využívaných 

a obhospodarovaných plôch v krajine, ktoré je dané:
1. vzájomným pomerom medzi poľnohospodárskymi, lesný, vodnými a  urbanizovanými ekosystémami (tzv. 

krajinný index);
2. vzájomným pomerom medzi ornými plochami, TTP, ostatnými poľnohospodárskymi kultúrami (tzv. 

usporiadanie kultúr v krajine);
3. usporiadaním, veľkosťou a tvarom oráčinovo využívaných plôch vo vzťahu k reliéfu územia (veľkosť a tvar polí),
4. zastúpením vegetačných a technických prvkov v poľnohospodárskej krajine (NSDV, cesty, stavby a pod..)
Vzájomný pomer medzi poľnohospodárskymi kultúrami sa hodnotí  v súlade s tzv. katastrálnym zákonom, kde  sú 

poľnohospodárske kultúry v SR členené na tieto kultúry:
• orné pôdy (využívajú sa tzv. orným spôsobom, t.j. trvalou povrchovou kultiváciou – obrábaním);
• lúky (slúžia pre výrobu objemových krmív, t. j. sena a senáže a sú zväčša pravidelne kosené, prípadne niekedy 

dopásané);
• pasienky (sú tvorené trávo-bylinnými spoločenstvami, ktoré sú spravidla využívané pravidelnou pastvou HZ, 

občasne kosené);
• ovocné sady (plochy s výmerou nad 2 ha, kde sú pestované ovocné stromy alebo dreviny);
• vinohrady (špeciálne trvalé kultúry, ktoré sú zväčša na viac ako 20 rokov využívané na pestovanie viniča 

hroznorodého);
• chmeľnice (špeciálne trvalé kultúry, ktoré sú spravidla nad 10 rokov využívané pre pestovanie chmeľu obyčajného 

/Humulus lupulus L./);
• záhrady.
Ak sa poukazuje, že jedným z  negatív poľnohospodárstva k  „ekológii“ je to, že krajinná štruktúra nezodpovedá 

krajinno-ekologickým potenciálom, ide o  to, že tieto tzv. kultúry sú umiestnené ( resp. sa vyskytujú) v  nevhodných 
častiach krajiny, kde je napríklad na oráčinové využívanie veľký svah, plytká pôda, vysoký obsah kameňov (skeletu) 
v orničnej vrstve alebo sú ovocné sady v územiach, kde sú mrazové kotliny prípadne orientované na nevhodný smer 
a podobne. Je to často pozostatok z obdobia spred roku 1989, kde sa snažili využiť akúkoľvek časť krajiny pre produkciu 
určitých komodít. Po roku 1994-1995 však dochádza k tomu, že trávo-bylinné spoločenstvá (trvalé trávne porasty) sú 
nedostatočne využívané alebo nevýužívané v dôsledku čoho nastupuje sekundárna sukcesia a to má dopad na skupiny 
flóry a fauny, ktoré sú viazané na tieto typy ekosystémov (heliofyty, semihéliofyty a pod.). Potom sa stáva, že potenciál 
pre oráčinové využívanie sa poddimenzuje a na bývalých orných pôdach sú lokalizované trvalé trávne porasty s nižšou 
rozmanitosťou druhov, ako bežné trávinno-bylinné spoločenstvá (biotopy poloprírodných trávnych porastov). No tento 
druhý fakt nie je vážnym krajinno-ekologickým problémom, pokiaľ nemáme záujem o ochranu typických druhov týchto 
typov ekosystémov, ako napr. syseľ pasienkový, niektoré druhy kosatcov a podobne. Osobitým momentom, hoci nie plne 
ekologickým je narušenie estetiky poľnohospodárskej krajiny.). 

Vnútorná štruktúra poľnohospodárskeho systému predstavuje časopriestorové a funkčno-štrukturálne usporiadanie 
a charakteristiku: 

• agrobiocenóz (fyto a zoocenózy), t.j. biotických prvkov
• výrobno-technických prvkov (stroje, zariadenia, agrochemikálie a pod.)
• sociosféry.
Vo vzťahu k  vnútornej štruktúre poľnohospodárskeho systému sú z  ekologického pohľadu limitujúce výrobno-

technické prvky a ich vhodné používanie. To sa dotýka otázky, ktorú sme už prebrali, t.j. vhodného obrábania pôdy, kde 
sa často diskutuje zhutňovanie podorničia, utláčanie pôdy, narušenie pôdnych agregátov, pretože to má vplyv nie len na 
možnú eróziu, ale negatívne pôsobí na život v pôde (štruktúru a diverzitu pôdneho edafónu). Samozrejme, že verejnosťou 
najkritickejšie je vnímaná vnútorná štruktúra vo vzťahu v  forme a  spôsobom používania agrochemikálii. A nemenej 
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závažnou časťou pohľadu na vnútornú štruktúru je výber vhodných druhov poľnohospodárskych rastlín do existujúcich 
pôdno-ekologických podmienok, ich usporiadanie v  tzv. osevnom postupe, vrátane výberu vhodných odrôd. Menej 
diskutovaným problémom vnútornej štruktúry je zodpovedajúce využívanie potenciálu krajiny hospodárskymi zvierat, 
čo sa premieta do výberu vhodných druhov, kategórii hospodárskych zvierat, ale aj plemien.

Projekt poľnohospodárskej sústavy ako je metodicky spracovaný vychádza z predpokladu, že sa vykoná optimalizácia 
územnej (teritoriálnej) a vnútornej štruktúry agrárneho systému a  to buď v  intenciách katastrálnych podmienok, no 
ideálne by sa táto optimalizácia mala vzťahovať na konkrétne definované povodie, resp. mikropovodie. Ako uvádza 
KUDRNA (1981) Teritoriálna a vnútorná štruktúra sú determinanty stability poľnohospodárskej sústavy, nakoľko oni 
sú regulátormi jej energo - látkových bilancii. Teritoriálna štruktúra určuje energetickú bilanciu a je regulátorom vodnej 
bilancie. Vnútorná štruktúra je zase  regulátorom biogeochemických cyklov základných živín a najmä uhlíkovej bilancie 
a preto by mala byť určená vzájomným pomerom plodín, ktoré sú významnými donormi uhlíka pre poľnohospodársku 
sústavu a ktoré spôsobujú jeho spotrebu  v sústave.

Stabilita poľnohospodárskej sústavy potom spočíva v  tom, že teritoriálnou štruktúrou privedieme k  rovnováhe 
predovšetkým vodnú bilanciu ( táto štruktúra musí byť izomorfná so štruktúrou krajinného systému, teda musí  jej 
zodpovedať) a vnútornou štruktúrou privedieme k rovnováhe bilanciu živín a najmä uhlíka. V dôsledku toho sa stane 
rovnovážny a stabilný aj celý krajiny.

Tieto predpoklady umožňujú zlepšiť využívanie a obhospodarovanie poľnohospodárskej krajiny s vytvorením lepších 
ekologických väzieb. Osobne sa domnievame, žeby mali byť podkladom aj pre ekologizáciu poľnohospodárstva. Tiež sa 
poukazuje aj na možnosti zvýšenia účinnosti využitia primárnej energie, ktoré umožní znížiť podiel subsidiárnych látok 
(priemyselných hnojív, pesticídov a p.). Niektorí odhadujú, že touto optimalizáciou sa pri udržané úrodnosti, úrod, či 
úžitkovosti môžu znížiť vstupy agrochemikálii a zabezpečiť efektívna ochrana zložiek krajiny a ŽP až o 30 %. Preto bude 
však treba realizovať: 

• správny výber rastlín z hľadiska agroklimatického členenia až na podrobnú mikrorajonizáciu jednotlivých kultúr 
a odrôd;

• šľachtenie kultúr s vysokou produkčnou schopnosťou, optimálnym využívaním slnečnej radiácie v určitej oblasti 
s usporným režimom disimilácie a výdaja vody, s vysokým efektom transpirácie;

• neporušené využívanie zásob pôdnej vody rastlinami v celom intervale vegetačného obdobia a to pestovaním 
medziplodín;

• minimalizáciu strát pôdnej vody fyzikálnym výparom z pôdy najmä v období bez vegetačného krytu;
• zavedenie úsporných metód zavlažovania kultúr na ornej pôde, ktoré zvyšujú racionálne využívanie dodávanej 

vody;
• zlepšenie mikroklímy a  hydrického režimu polí sústavou ochranných pásov nelesnej krovitej a  stromovej 

vegetácie;
O  využívaní a  obhospodarovaní poľnohospodárskej krajiny je možno diskutovať dlho, nakoľko ide o  zložitý 

a komplexný problém. V kontexte nastolených otázok sa však môže odvíjať séria úvah, diskusii, ale aj realizácie aktivít, 
ktoré „ozdravia“ našu vidiecku krajiny a aj jej životodarnú silu, ktorou je voda.
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"Autochtónne vypásanie – krajinotvorba, pastierstvo"
Piotr Kohut, Maria Kohut, Koniaków

Autochtónne vypásanie – krajinotvorba, pastierstvo na príklade tradičného kultúrneho vypásania oviec na Baranej holi 
(Barania Góra) a Magurce Radziechowskej – pastva na chránených horských oblastiach vo výške viac ako 1000 m n. m.

DEDIČSTVO PASIENKOV - POĽANY

Pastierske hospodárstvo v Sliezskych Beskydách, rovnako ako v celých Karpatoch, je založené na tradičnej kultúrnej 
pastve, ktorá spočíva v tom, že ovce patriace mnohým majiteľom tzv. gazdom, sú zhromaždené pastierom do jedného 
stáda a  v  letnom období sa pasú všetky spolu v  horských oblastiach. Tento čas je striktne vymedzený v  rozmedzí 
liturgického kalendára podľa pastierskych sviatkov a začína sa najskôr 23. apríla na sv. Juraja a sv. Vojtecha a zvyčajne 
trvá do 29. septembra, na sv. Michala, keď väčšina pastierov prestáva dojiť mlieko a každý poľnohospodár si vezme späť 
svoje ovce. Tradíciou je, že ovce sa pasú spoločne aj dlhšie, najneskôr však do konca októbra, keď si všetci poľnohospodári 
musia prevziať svoje zvieratá z pasienkov (rozsad). 

V Karpatoch sa ďalej praktizuje salašnícky systém pasenia. Hneď na začiatku je potrebné poznamenať, že pastieri 
každý deň čelia obrovskej výzve, pretože musia zabezpečiť, že pastierstvo bude mať v modernom svete svoj dôvod bytia. Je 
to správa hôr s pocitom zodpovednosti za kultúrne dedičstvo, generačný prevod, uchovanie vedomostí a zručností. Je to 
tiež veľmi tvrdá fyzická práca pre trvalo udržateľný rozvoj horských oblastí, zachovanie prírodnej biodiverzity a krajinnej 
hodnoty otvorených priestranstiev, je to práca zameraná na údržbu horských lúk a pasienkov.

Udržiavanie tradičného chovu oviec goralmi je hlavným smerom pre zachovanie pasenia v horách.  Preto je rozvoj 
podporovaný miestnymi programami taký dôležitý.

Obnova Baranej hole a pasienkov na Magurce Radziechowskej by nebola možná, keby nie „živá pamäť” - spomienka 
na to, že hoľa je našou identitou.

SALAŠNÍCKE HOSPODÁRSTVO — ORGANIZÁCIA PASENIA

Výstupu s ovcami na pašu na horské pasienky, najmä na také, kde sa niekoľko desiatok rokov nepáslo, musí predchádzať 
primeraná príprava. Stalo sa tomu tak aj v prípade Baranej hole a Magurky Radziechowskej. Jedným z prvých krokov, 
ktoré pastieri urobia na pastvisku, je vždy nájdenie vody. Prístup k nej je nevyhnutný pre ľudí aj pre zvieratá. 

Voda z prameňov a vodných tokov tečie na pasienky prírodnými napájačkami z jedľového dreva, ktoré sú uložené 
tak, aby vytvárali označenú cestu. Pramene a vodné toky sú oplotené dreveným košiarom, pretože pasenie na mlákach 
nie je pre ovce zdravé ani užitočné pre pastierov z  hľadiska dlhodobého plánovania prístupu k  čerstvej vode. Mláky 
a  mokrade by sa nemali spásať, prax ukazuje, že tieto miesta sa najlepšie kosia koncom leta. Ako zaujímavosť treba 
spomenúť, že tieto napájačky využívajú nielen ovce, ale aj iné divé zvieratá a vtáky. 

Veľmi dôležitým prvkom činností pastierov v horách - pre udržanie udržateľného hospodárstva a zdravia oviec - je 
každodenné prebíjanie košiara, t. j. oplotenia oviec počas dojenia a prenocovania. Košiar by mal byť vyrobený z drevených 
palíc, predtým očistených. Mal by byť umiestnený na mierne svahovitých, suchých a  tvrdých miestach, aby zvieratá 

Mnoho holí len tak leží, „zarastajú burinou”, nasleduje prirodzená 
druhotná postupnosť lesa a čistiny sú porastené smrekmi, ktoré po 
rokoch vysychajú.

„...Z Baranej volá sloboda veselá!... Choďte s ovcami, gorale hoľami...”
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neboli vystavené spánku na bahnitej zemi. Je tiež potrebné naplánovať smer, ktorým budú ovce vyháňané, pretože pri 
vychádzaní na pastvinu sa budú uberať smerom, ktorý ešte nebol zahradený košiarom.

Celé naplánovanie pasienkov by malo byť veľmi precízne, čo sa týka spôsobu použitia, mali by byť určené miesta, kde 
sa ovce poháňa k napájačkám, miesta pre košiare a miesta na popoludňajší odpočinok. Starostlivosť o správne pasenie 
a hodinový rozvrh sú veľmi dôležité, najmä pri dojení – pretože ovce majú aj svoje tzv. „bio hodiny”.  Pri pasení treba brať 
do úvahy aj veľa ďalších faktorov, je dôležité vopred reagovať na ročné obdobie a náhle zmeny počasia. Sú to tiež pracovné 
zručnosti pastierov, vedomosti o tom, ako žiť v súlade s prírodou, ako spolupracovať s pastierskymi psami a ako zvládať 
hrozby predátorov, ako sú vlci, medvede a rysy.

Pasenie oviec má obrovský vplyv na udržanie udržateľného vodného hospodárstva v  horských oblastiach. Tlak 
ovčích kopýt na pôdu spôsobuje jej prekyprenie, čo 
zase umožňuje udržiavať správnu retenciu - dažďová 
voda sa zadržiava v  zemi a  oveľa ľahšie sa vstrebáva 
do pôdy. Okrem toho ovce hryzením trávy a  pasením 
na pasienkoch zanechávajú prírodné hnojivo. Pasenie 
eliminuje nevyužitú pôdu, vďaka čomu má protipožiarne 
vlastnosti, ale predovšetkým obnovuje jedinečnú 
biodiverzitu ekosystému v horách. 

Podľa príkladu tradičného modelu salašníckeho 
chovu, využívania vedomostí a zručností odovzdávaných 
z  generácie na generáciu, a  predovšetkým z  mojich 
vlastných skúseností s  pastierstvom, sa domnievam, 
že základnou činnosťou pastierov v  horách je kultúrne 
vypásanie zamerané na udržiavanie rovnováhy 
v  ekosystéme. Potom je rozumné využívanie prírody 
prospešné rovnako pre prírodu, ako aj pre ľudí. Ovce nie 

sú iba ekologickými kosačkami, ale aj najlepšími bylinkármi a správna vegetácia na pasienkoch sa premieta na kvalite 
mlieka, ktoré používajú pastieri na výrobu syra.  

Nemôžeme vynechať ďalšiu dôležitú zložku ovplyvňujúcu kvalitu pastvy, a teda ovčie plemeno - horské ovce sa po celé 
stáročia pásli na Karpatoch, napríklad cakla, valaška, račka atď. - charakteristické pre valaské pastierske hospodárstvo. 
Tieto zvieratá sa po stáročia pásli v zložitých horských podmienkach, a preto sa jedná o plemená ideálne vhodné na 
pastvu na pasienkoch. Významná je aj všeobecná práca gazdov– t. j. chovateľov oviec - ktorí dbajú o  dobré životné 
podmienky zvierat, ktoré zahŕňajú nielen samotný čas pastvy, ale aj čas zimovania, podstielky, strihania, získavania 
krmiva na zimovanie atď.

HOĽA BARANIA GÓRA A MAGURKA RADZIECHOWSKA

Vysokohorské pasenie oviec na Holi Barania Góra (asi 1050 m n. m.) a Holi Magurka Radziechowska (asi 1100 m n. m.) 
obnovil v roku 2008 pastier Piotr Kohut, bolo to po niekoľkých desaťročiach neprítomnosti oviec. Tieto pasienky boli 
pravidelne vypásané po druhej svetovej vojne až do začiatku 80. rokov 20. storočia.  Na mieste koliby, ktorá bola vypálená 
pred niekoľkými desiatkami rokov, je dnes v roku 2009 postavená nová pastierska búda, ktorá v lete slúži pastierom.  

Po niekoľkých ťažkých rokoch práce pri klčovaní a  čistení územia - Barania hoľa - jedna z  najstarších horských 
pasienkov v Sliezskych Beskydách, spojená s osídľovaním a valaskou kultúrou - bola obnovená pre ovce a ľudí. Pasenie na 
Baranej holi má pre nás symbolický význam - je to svedectvo o slobode a vôli goralov na obnovu spojenectva s prírodou.

Každý rok, počas nasledujúcich pastevných sezón, 
objavujeme nové tajomstvá, ktoré ukrývajú pasienky, 
a dbáme na to, aby „živá pamäť” prežila po ľuďoch, ktorí tieto 
horské lúky a  pasienky obhospodarovali pred stáročiami 
a zanechali nám svoje dedičstvo...  

"Pôvodné plemená oviec a kôz a ich význam pre krajinárstvo"
Slavomír Reľovský, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

HISTÓRIA CHOVU OVIEC

Dobrí panovníci vždy vytvárali podmienky na zachovanie chovu oviec i kôz, a vedeli prečo.
História chovu oviec salašníckym spôsobom na našom území siaha do pätnásteho storočia kolonizáciou na valaskom 

práve. Už vtedajší panovníci videli veľký hospodársky prínos chovu oviec. To dokazuje i ,,Veľká listina práv a slobôd“ pre 
valašský ľud, ktorú udelil kráľ Matej Korvín v roku 1474. V tom období hôľny spôsob vypásania horských lúk a pasienkov 
nadobudol najväčší rozmach.

Počas vládnutia Habsburgovcov, pre veľkú potrebu stavebného materiálu pre rakúske mestá, začiatkom 18. až 19. 
storočia, nastal veľký rozvoj lesníctva. Zavádzali sa nové formy intenzívneho lesného hospodárstva - zalesňovania holí, 
lúk a pasienkov, čo viedlo k úbytku oviec.

Po rozpade monarchie a  vzniku prvej Československej Republiky, župné úrady začali salašníctvu a  chovu oviec 
venovať veľkú pozornosť. Svedčí o tom i inventarizácia, ktorú nariadili župné úrady vypracovať obecným notárom. Pre 
vtedajšiu vládu bolo salašníctvo a chov oviec a kôz dôležitým odvetvím hospodárstva, ktoré mali potrebu zveľaďovať 
a zachovávať.

V  päťdesiatych rokoch minulého storočia znova došlo k  ďalšiemu útlmu ovčiarstva z  dôvodu rušenia urbariátov 
a zakladania národných parkov. Naopak, v krajinách ako je Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko sa naďalej, až do dnešnej 
doby pasú ovce, kozy i dobytok vo vysokohorských pásmach a v národných parkoch.

Pred tridsiatimi rokmi priniesla dnešná doba devastačné rany pre chov oviec, a  to na zásade ,,trh všetko vyrieši“, 
všetko si dovezieme lacnejšie. Dovezieme si i nové baktérie, choroby a nakoniec aj identitu?

CHOV OVIEC A KÔZ HRÁ VÝZNAMNÚ ROLU PRI KRAJINOTOVORBE

Nezabúdajme na to, že chov oviec a kôz, okrem zachovania kultúry našich predkov vo forme architektúry, folklóru, re-
mesiel, má i obrovský význam z hľadiska krajinotvorby, zachovania fytocenologickej biodiverzity na lúkach, holiach 
a pasienkoch.

Nadväzujúc na rastlinnú rôznorodosť zachováva sa i rôznorodosť bezstavovcov, často endemických druhov. Dravé 
vtáky vďaka tomu majú veľký životný priestor, nehovoriac o dravej zveri, ako je vlk či medveď, ktoré v poslednej dobe 
zostupujú za potravou do ľudských sídel.

Každý vie, že ak sa lúky nespásajú a neobhospodarujú, stará suchá tráva vytvorí nepriepustnú vrstvu ako strechu 
domu, umožní vode, aby ľahšie opustila krajinu a následne dochádza k pôdnej erózii v nižšie položených územiach. 
Nastávajú tak veľké klimatické zmeny na daných územiach a zmena celého ekosystému.

A pritom stačí len tak málo, vytvoriť ešte lepšie podmienky pre chov oviec a kôz.
Mali by sme byť vďační našim predkom a chovu oviec za to, že vytvorili svojou činnosťou vysokohorské lúky, hole 

a pasienky. Tie sú svätyne pastierskej kultúry, histórie našej spoločnosti a ovce tam preto patria . Ak ostanú ovce na 
pasienkoch a horských lúkach, ostane tam i človek. Ak tam nebudú ovce, nebude tam ani človek a zanikne to, čo naši 
predkovia vytvorili. 
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PÔVODNÉ PLEMENÁ OVIEC NA SLOVENSKU

Pôvodná valaška
Na Slovensku sa chová iba malá populácia pôvodnej valašky, ktorá je zaradená do génových rezerv ohrozených druhov 
zvierat. V súčasnosti sa valašské ovce chovajú okrem Slovenska ako génová rezerva v Českej republike, kde sa uskutočňu-
je ich revitalizácia. Veľkou výhodou tohto plemena je fakt, že je geneticky prispôsobená podmienkam v našich hor-
ských oblastiach.

Valaška sa k nám rozšírila z Balkánu spolu s postupujúcou valašskou kolonizáciou v 14. storočí.
Má trojstrannú úžitkovosť. Využíva sa teda na mlieko, mäso aj vlnu. Je to hrubovlnové plemeno, prispôsobené 

salašníckemu spôsobu chovu. Je menšieho telesného rámca. Má veľmi dobrú chodivosť. Rohatosť u oboch pohlaví je 
pomerne častá. Vlna je zmiešaná, hrubá, splývavého charakteru, sortiment D/E – E/F (nad 40 μm).

Valaška má veľkú genetickú variabilitu vo farbe a exteriérových typoch. Má široký genetický základ. Pretože nikdy 
nebol vyberaný jeden genetický znak, napríklad tvar rohov alebo farba vlny.

Je to neskoré plemeno, jarky sa pripúšťajú vo veku 16 až 18 mesiacov. Živá hmotnosť bahníc dosahuje 35 až 40 kg, 
baranov 45 až 55 kg.

Pôvodná valaška nie je druh ovce, ktorá skloní hlavu o zožerie všetko okolo seba. Keď valaška príde na pasienok, 
najskôr si ho celý zmonitoruje a až potom sa začne pásť. Najskôr skonzumuje to najlepšie a až potom ostatné. Keď má 
nejaký zažívací problém, konzumuje aj byliny, ktoré sú bežne jedovaté. Napríklad, ak sa ovca potrebuje zbaviť parazitov, 
zožerie papraď.

Zošľachtená valaška
Plemeno zošľachtená valaška je najpočetnejšie zastúpeným plemenom oviec na Slovensku. Vznikla krížením pôvodných 
domácich hrubovlnových valašiek s importovanými polojemnovlnovými a polohrubovlnovými baranmi plemena texel, 
hampshire, cheviot, leicester, lincoln.

Cieľavedomým zošľachťovaním v rokoch 1950 až 1982 sa dosiahlo zlepšenie kvalitatívnych vlastností a kvantitatívnej 
produkcie vlny, ako aj zvýšenie živej hmotnosti a produkcie mlieka. Pritom sa zachovala dobrá chodivosť a prispôsobivosť 
k drsnejším klimatickým podmienkam. Plemeno bolo uznané v roku 1982 ako nové polohrubovlnové plemeno oviec 
s kombinovanou úžitkovosťou. 

Zošľachtená valaška sa chová prevažne v podhorských a horských oblastiach Slovenska (najmä Orava, Liptov 
a  Spiš), v  nadmorskej výške viac ako 800 metrov. Patrí ku kombinovaným plemenám. Ovce i  barany sú stredne 
veľkého telového rámca. Sú dobre chodivé, prispôsobené drsnejším klimatickým podmienkam. Ovce aj barany sú 
prevažne bezrohé. Hlava je jemná, suchá, linovitá. Nosová línia je rovná, pri baranoch vypuklá. Uši sú tenké, stredne 
dlhé, postavené do strán horizontálne. Krk je stredne dlhý, naväzuje na kohútik, ktorý je niekedy ostrý, chrbát je rovný. 
Požaduje sa hlboký a široký hrudník. Nohy sú pevné a suché.

Vlna je biela, zložená z viacerých typov vlasov, splývavého charakteru, kde dĺžka podsady má tvoriť minimálne 60 % 
z dĺžky pesíka. V rúne je nežiaduci mŕtvy vlas. Vyžaduje sa dokonalý obrast tela vlnou od medziročnej línie na hlave, kde 
sa vyžaduje „vlnová štica”, až po karpálny kĺb na predných končatinách a pätový kĺb na zadných končatinách.

Obrast brucha je tiež žiaduci. Najväčšie chyby v  rúne sú nedostatočne splývavé rúno, nadmerný výskyt mŕtvych 
vlasov, príliš hrubé rúno. 

Živá hmotnosť bahníc je 50 - 55 kg, baranov 65 - 75 kg. Produkcia vlny bahníc je 3 - 3,5 kg, u baranov 5,5 - 6,0 kg. 
Vlna ja biela splývavého charakteru, pričom podsada dosahuje minimálne 60 % výšky pesíka. Sortimenty vlny C/D – D/E 
(do 43 mikrometrov), výťažnosť vlny nad 65 %, dĺžka vlny 150 mm, pri dvojstriži nad 80 mm. Plodnosť na obahnenú 
ovcu je 110 - 130 %. Produkcia mlieka za dojnú periódu (po odstave jahniat) dosahuje 80 - 100 kilogramov. Priemerný 
denný prírastok do odstavu je 200 až 220 g. V závislosti od chovateľských podmienok sú produkčné parametre často 
výrazne rozdielne.

Slovenská dojná ovca
Slovenská dojná ovca je špecializované dojné plemeno so zameraním na zvýšenie produkcie a kvality mlieka a využívaním 
strojov pri dojení. Je naším najnovším národným plemenom, od mája 2017.

Počet oviec na Slovensku stagnuje, no produkcia ovčieho mlieka stúpa. Práve nové plemeno slovenská dojná ovca má 
zvýšiť nielen produkciu mlieka, ale aj konkurencieschopnosť našich chovateľov oviec.

Pôvod slovenskej dojnej ovce
Vznikla 25-ročným šľachtením. Prioritne krížením pôvodných plemien – cigája a  zošľachtená valaška (v  menšom 
množstve aj merínske ovce) so špecializovanými dojnými plemenami – lacaune a  východofrízska ovca. Do procesu 
šľachtenia bol zapojený Zväz chovateľov oviec a kôz, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Slovenská poľnoho-
spodárska univerzita v Nitre a MPRV SR.

Vlastnosti slovenskej dojnej ovce

Slovenská dojná ovca bola vyšľachtená na zvýšenie produkcie ovčieho mlieka pre výrobu mliečnych výrobkov - ovčieho 
syra, bryndze a žinčice. Taktiež na zvýšenie produkcie ovčieho a jahňacieho mäsa. Je to polointenzívne plemeno. To zna-
mená, že si nevyžaduje intenzívny chov v maštaliach s kŕmením jadrovým krmivom. 

Ovce spásajú lúky a pastviny a s drobným prídavkom jadra dosiahnu požadované parametre. Priemerná produkcia 
mlieka je 160 litrov za rok. V porovnaní s valaškou vo vysokohorských podmienkach, je to o 60 litrov viac. V šľachtiteľskom 
programe je cieľom dosiahnuť produkciu mlieka viac ako 200 litrov ročne. 

Túto hodnotu už v  súčasnosti dosahujú v  najlepších chovoch.Plodnosť bahníc prekračuje hodnotu 160%. Veľmi 
dôležité pritom je, že bahnice majú vemená s výbornými funkčnými a morfologickými vlastnosťami. Vďaka tomu sú 
vhodné pre podmienky strojového dojenia.

Cigája
Cigája je jedno z najstarších čiernohlavých plemien, ktoré sa chová predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, 
v oblasti Turca, Banskej Bystrice, Zvolena a Bardejova, v nadmorskej výške od 500 do 800 m. Cigájske ovce sú druhým 
najpočetnejšie zastúpeným plemenom chovaným na Slovensku. 

Ide o polojemnovlnové plemeno s trojstrannou úžitkovosťou (mäso, mlieko, vlna), ktoré veľmi dobre znáša salašnícky 
spôsob chovu.

Na Slovensko bolo toto plemeno prinesené z Balkánského polostrova.
Plemeno je veľmi odolné voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Vyznačuje sa veľmi dobrou chodivosťou. 

Má strede veľký telový rámec, hlava a nohy sú pokryté čiernym krycím vlasom.
Vlna je biela, polouzavretá, sporadicky sa vyskytuje v rúne nežiaduci čierny vlas. Hlava je čierna, nosné línie u baranov 

sú klenutejšie. Ovce sú bezrohé, u baranov je výskyt rohov vzácny. Existuje aj biely ráz cigáje, označovaný predtým ako 
sovietská cigája.

Úžitkové vlastnosti plemena cigája
Cigája je plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, zamerané na produkciu mlieka a jatočných jahniat.

Živá hmotnosť bahníc je podľa plemenného štandardu 50 - 55 kg. Produkcia vlny bahníc je 3,0 - 4,0 kg, u baranov 5,0 
- 6,0 kg. Sortimenty vlny od B do C, vo vyšších nadmorských polohách a najmä pri baranoch aj C/D (do 35 mikrometrov), 
bez výskytu dreňových vlasov. Výťažnosť vlny je 60 – 65%. Prirodzená dĺžka vlny je 70 - 90 mm, v dobrých chovateľských 
podmienkach chovu aj viac. Priemerný denný prírastok (ďalej len „PDP“) jahniat do odstavu je 220 - 240 gramov, 
produkcia mlieka po odstave jahniat 80 – 90 kg, plodnosť na obahnenú ovcu 120 – 140%.

V  nadpriemerných chovateľských podmienkach produkčné parametre výrazne presahujú plemenný štandard vo 
všetkých uvedených ukazovateľoch.

Najlepšie šľachtiteľské chovy dosahujú produkciu mlieka za dojnú periódu viac ako 150 litrov a plodnosť na obahnenú 
ovcu viac ako 150%.

Po období celkového poklesu stavov oviec v  Slovenskej republike na konci 80-tych a  začiatkom 90-tych rokov, 
dochádza k stabilizácii a postupnému nárastu počtu chovaných cigájskych oviec. 

PÔVODNÉ PLEMENÁ KÔZ NA SLOVENSKU

Biela krátkosrstá koza
Biela krátkosrstá koza bola vyšľachtená v prvej polovici 20. storočia prevodným krížením pôvodných miestnych rázov 
s dovážanými capmi sánskeho plemena zo Švajčiarska a Nemecka. Kozy sú stredného až väčšieho telesného rámca, har-
monickej stavby tela, dobrej konštitúcie, s primerane širokým a hlbokým hrudníkom.

Končatiny majú silné s pevnými kĺbmi a dobre chodivé. Hlava je pomerne dlhá a široká v čelnej časti. Dominantnou 
vlastnosťou je bezrohosť. Do roku 1992 sa robila prísna selekcia na bezrohosť u oboch pohlaví. V súčasnosti sa do chovu 
zaraďujú rohatí i bezrohí jedinci. Srsť je biela, krátka, bez pigmentácie, krk pomerne dlhý a úzky.

Úžitkové vlastnosti bielej krátkosrstej kozy
Má úmerne veľkú mliečnu žľazu, struky sú stredne dlhé. Využíva sa ručné aj strojové dojenie. Plemeno je vhodné pre 
individuálny i stádový chov. 

Kozy sú ranné, odolné, vysoko plodné, s dobrou schopnosťou zhodnocovať krmivo. Sú nenáročné na ošetrovanie. 
U bezrohých capov treba počítať s menším výskytom kryptorchizmu. Objem mäsa kozliat vo výkrme možno zlepšiť 
úžitkovým krížením s búrskym plemenom. Živá hmotnosť kôz je 50 - 60 kg, capov 80 - 90 kg. Výška v kohútiku u kôz je 
70 - 80 cm, u capov 75 - 85 cm.

Priemerná produkcia mlieka je 400 – 700 litrov za laktáciu, s  obsahom tuku 3,2 – 3,5% a  bielkovín 2,6 – 3,0%. 
Plodnosť sa pohybuje od 150 – 200%, v závislosti od chovateľských podmienok.

Hnedá krátkosrstá koza
Toto plemeno bolo vyšľachtené prevodným krížením pôvodných strakatých a hnedých kôz s dovezenými capmi harc-
kého plemena z Nemecka.
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Najskôr sa chovala ako bezrohá, dnes je rohatosť u oboch pohlaví povolená. Je stredného telesného rámca, pevnej 
kostry s priemerným osvalením.

Hlava je dlhá a pomerne úzka, krk primerane dlhý, chrbát rovný, ktorý prechádza do zrazenejšieho zadku, končatiny 
silné. Základné zafarbenie je hnedé s pruhom sýtej farby po celej dĺžke chrbta až ku koncu chvosta. Existujú aj odtiene 
červenohnedá, škoricovohnedá a tmavohnedá. 

Čierny trojuholník za ušami je charakteristickým znakom plemena.
Mulec, vnútro uší, brucho, holeň a paznechty sú čierne, srsť je krátka.

Úžitkové vlastnosti hnedej krátkosrstej kozy
Mliečna žľaza je úmerne veľká, struky sú stredne dlhé. Strojové dojenie je možné. Plemeno je odolné, ranné, vhodné na 
individuálny aj stádový chov. Kozy sú prispôsobené najmä pastevnému chovu a vyšším polohám. Majú dobrú schopnosť 
pre zhodnotenie širokého spektra krmív. Plemeno má dobré 
materské vlastnosti a je vhodné na kríženie s mäsovým búr-
skym plemenom za účelom zlepšenia jatočných hodnôt koz-
liat vo výkrme. Živá hmotnosť kôz je 50 - 55 kg, capov 70 - 
85 kg. 

Výška v kohútiku u kôz je 65 - 75 cm, u capov 70 - 80 
cm. Priemerná produkcia mlieka je 800 - 900 kg mlieka, 
s  obsahom tuku 3,6% a  bielkovín 2,7%. Plodnosť je 170 
-190%.

Živá hmotnosť kozliat v sedemdesiatich dňoch veku je 
15 kg, denný prírastok v odchove a výkrme je 170- 190 g.

3.

VODA VO VODNÝCH TOKOCH 



2928

"Voda v krajine, vodozádržné opatrenia"
Ing. Michał Kravčík, CSc, expert pre revitalizáciu krajiny, Košice

MODRÁ ALTERNTÍVA – TICHÝ POTOK1 (1995-96)

Vláda Slovenskej republiky začiatkom 90. rokov 20. storočia 
tvrdila, že je potrebné postaviť novú priehradu nad rusínskou 
obcou Tichý Potok v povodí Torysy. Priehrada mala zabezpečiť 
pitnú vodu pre obyvateľov Prešova a Košíc. V tom čase interve-
novala skupina ochranárov z  občianskeho združenia MVO 
Ľudia a voda v pláne výstavby priehrady projektom Modrá al-
ternatíva v  spolupráci s  ochranármi severovýchodného 
Slovenska - PČOLA.

Modrá alternatíva sa inšpirovala publikáciou Permaculture 
austrálskeho Billa Mollisona a  jej princípom spomalenia 

odtoku dažďovej vody z vyššej na nižšiu.
Modrá alternatíva navrhla niekoľko opatrení na zadržiavanie vody, ktoré zachytávajú dažďovú vodu, umožňujú jej 

vsakovanie a „výrobu“ čistej pramenitej vody. Pretože s takýmto projektom na Slovensku neboli skúsenosti, mimovládna 
organizácia Ľudia a  voda sa v  spolupráci s  ďalšími ochranárskymi združeniami na Slovensku rozhodli zorganizovať 
tábory s názvom Modrá alternatíva v Hornej Toryse a realizovať pilotné projekty. Prvý projekt sa uskutočnil v Nižných 
Repách na Hornej Toryse.

V katastri obce Tichý Potok bol realizovaný ďalší projekt Modrej alternatívy. V rámci tábora Modrá alternatíva v roku 
1996 ochranári zrealizovali projekt v suchej erodovanej rokline. Celkový vodozádržný objem priehrad bol približne 89 
m3. Priehrady dokázali zachytiť dážď, ktorý sa následne vsakoval do pôdy, aby vytvorili pramene a potok.

V pôvodne suchej a erodovanej rokline bez vody sa postupne menila vegetácia a v roku 1998 sa vyskytli pramene, 
ktoré existujú dodnes. Aj počas najťažšieho sucha, ktoré na jar roku 2009 trvalo bez dažďov 3 mesiace, vyschli malé vodné 
toky, ale prameň Modrej alternatívy nevyschol. Potok tečie v  pilotnom projekte Modrej alternatívy a  roklina je plná 
zelene aj v časoch najväčšieho sucha.

Predpoklady sa potvrdili a za daných geologických a pôdnych podmienok vytvára tento mikroprojekt vodný zdroj 
aj v období sucha. Monitorovanie prietoku ukazuje, že na vytvorenie vodného zdroja s rýchlosťou 1 liter za sekundu je 
potrebné vytvoriť najmenej 8 000 m3 vodozádržných opatrení v odtokovej oblasti, ktoré zadržia dažďovú vodu a doplnia 
zásoby podzemnej vody a kapacitu prameňov.

Inovatívnou myšlienkou projektu je vytvárať vodné zdroje zadržiavaním dažďovej vody poškodené ekosystémy tak, 
aby dažďová voda vsakovala do pôdy a geologických štruktúr, vytvárala zásoby podzemnej vody a nakoniec vytvárala 
pramene. Projekt je možné uplatniť v každej poškodenej a vyschnutej krajine, kde najmenej raz ročne intenzívne prší.

1 https://www.cassovia.sk/lav/8.php3
https://kravcik.blog.sme.sk/c/306439/Potoky-vysychaju-a-Modra-alternativa-oziva.html

VODNÝ LES SLOVENSKEJ SPORITEĽNE2 (2005-2007) – VYSOKÉ TATRY  

19. novembra 2004 veterná smršť v Tatranskom národnom par-
ku vyvrátila 12 600 hektárov lesa, tvoreného prevažne smre-
kom. V tom čase sa veľa ľudí zmobilizovalo, aby pomohlo ob-
noviť poškodené lesy v  Tatranskom národnom parku. 
Mimovládne organizácie Ľudia a voda tiež zahájili proces ob-
novy poškodenej krajiny vytvorením vodozádržných opatrení 
na zadržiavanie dažďovej vody v poškodenej krajine a prispieva-
li k obnove nového lesa.

Po tatranskej veternej smršti sa v spoločnosti vyskytli rôzne 
názory na to, či pomôcť pri obnove prírody a  ak áno, akým 
spôsobom. Ochranári na jednej strane navrhli, aby spadnuté 

drevo zostalo v poškodenom lese a aby sa príroda nechala sama zotaviť. Na druhej strane lesníci požadovali odstránenie 
všetkého drevného materiálu z lesa. Projekt Vodný les priniesol inovatívne riešenie, ktoré bolo založené na odoberaní 
drevnej hmoty a  využívaní zvyšné odpadové drevo do vodozádržných opatrení na pomoc zadržiavať dažďovú vodu 
a vytvárať vhodné vlhkostné podmienky pre optimálny rast novej vegetácie.

Po implementácii viac ako 4 000 vodozádržných opatrení v roku 2005 na mieste bolo na 42 hektároch  vysadených 34 
000 sadeníc (smrek, červený smrek, borovica, jedľa, lúč lúčny, javor horský a brest brestový). V lete na projekte každý deň 
pracovalo 120 - 140 dobrovoľníkov z 26 krajín. Projekt bol realizovaný v spolupráci so skautmi a finančne ho podporila 
Slovenská sporiteľňa, ktorá ho sponzorovala sumou 330 000 €. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu ďalších 
dvoch pozemkov s rozlohou 41 hektárov.

Myšlienka dopadu zadržiavania dažďovej vody v  ekosystémoch na posilnenie procesov obnovy ekosystémov 
v lesoch poškodených vetrom bola úplne preukázaná. Darí sa nielen vysadeným stromom, trávna vegetácia je tiež veľmi 
diverzifikovaná s  vysokou ekologickou hodnotou. Podľa monitorovania procesov obnovy sa táto časť Tatier zotavuje 
najsilnejšie. Inovatívna myšlienka projektu spočíva v obnove vetrom poškodeného lesa, ktorý je monokultúrny z hľadiska 
veku aj druhov, prostredníctvom zadržiavania dažďovej vody a výsadby diverzifikovaného lesa.

2  https://spectator.sme.sk/c/20002388/water- forest-revives-high-tatras.html
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KOŠICKÝ PROTOKOL PRE VODU3 2005-2007

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo 24. februára 2005 
Košický protokol o vode v 21. storočí ako strategický dokument 
na ochranu vôd v košickej aglomerácii ako prevencia pred po-
vodňami, suchom a zmenou podnebia. Cieľom protokolu bolo 
presadiť zadržiavanie dažďovej vody priamo v mestskej krajine, 
a tým obnoviť poškodené ekosystémy do zdravého podnebia.

Po schválení protokolu košickým parlamentom boli 
zahájené pilotné projekty, ktoré demonštrovali efektívnosť 
riešenia, vplyv na vodu, ekosystémy a  podnebie. Projekty 
realizované v  rokoch 2005 a  2006 potvrdzujú, že poškodené 
ekosystémy je možné regenerovať, ak v nich zostane dažďová 
voda. Cieľom bolo zadržať dažďovú vodu a  vytvoriť vhodné 

vlhkostné podmienky pre optimálny rast novej vegetácie.
Na mieste s rozlohou tri hektáre boli infiltračné pásy inštalované kolmo na erozívne drážky, ktoré v jednom okamihu 

zachytia asi 300 m3 dažďovej vody. Projekt bol realizovaný v  novembri 2005. V  prvých rokoch boli pásy pravidelne 
napúšťané dažďovou vodou, ktorá vsakovala a následne sa odparovala. Postupne sa na lokalite obnovila vegetácia, jej 
druhová diverzita prebrala funkciu zadržiavania dažďovej vody.

Odhadujeme, že za obdobie 13 rokov od roku 2006 sa v revitalizovanom ekosystéme zadržalo viac ako 60 000 m3 
dažďovej vody. V minulosti bola táto voda iba vypúšťaná bez použitia a navyše poškodzovala ekosystém intenzívnou 
eróziou. Teraz v  lokalite zostáva dažďová voda a  dominantná časť tejto vody sa premení na paru. To znamená, že 
v horúcom lete sa z miesta každý deň vyparí asi 200 m3 vody, ktorá predtým ohrozovala tenisové kurty eróziou vody 
a bahna. Odhadujeme, že teplota v mieste je trvale znížená asi o 2 stupne kvôli zvýšenému odparovaniu.

Myšlienka vplyvu zadržiavania dažďovej vody v  ekosystémoch na procesy obnovy je veľmi zaujímavá a  prináša 
niekoľko inšpiratívnych riešení pre metodické zvládnutie ochrany pôdy pred eróziou, ako chrániť vodu v ekosystéme, 
ako posilniť stabilitu svahu prerastaním pôdneho horizontu koreňovými systémami, ak existujú vhodné ekosystémové 
podmienky pre rast vegetácie a tiež ako vytvoriť rast rozmanitej vegetácie v meste.

Inovatívna myšlienka projektu spočíva v obnove suchej krajiny, ekosystémov poškodených eróziou, zadržiavaním 
dažďovej vody, v ovplyvňovaní kvality lúčnej vegetácie, jej rozmanitosti a rozmanitosti druhov.

3 https://www.komunal.eu/sk/servis/konferencie/116-kosicky-obciansky-protokol-ku-klimatickej-zmene-konferencia
https://kravcik.blog.sme.sk/c/225871/Kosicky-pribeh-protipovodnovej-ochrany.html

HRIČOVSKÁ VODNÁ CESTA4 (2007-2009)

Hričovská vodná cesta bola vybudovaná ako protipovodňová 
ochrana pred prívalovými dažďami. Návštevníci sem prichá-
dzajú aj za relaxom a  turistikou. V  rokoch 2008-2009 bola 
v  dvoch údoliach realizovaná kaskáda drevených retenčných 
opatrení na zadržiavanie dažďovej vody a zvýšenie hladiny po-
dzemnej vody v priľahlom lesnom ekosystéme.

V  lokalite tak vzniklo atraktívne pásmo, navštevujú ho 
nielen obyvatelia Dolného Hričova, ale aj turisti z  iných častí 
Slovenska. Súčasťou projektu revitalizácie je prameň Šípová 
studnička a  pietne miesto mnícha Vodného domu Tomáša, 

ktorý býval na neďalekom Hričovskom hrade, v lesoch zbieral liečivé byliny a ošetroval chorých ľudí.
Thomas Waterhouse, údajne sa tu objavil, keď anglický kráľ Henrich VIII. Rozpustil svoju komunitu mníchov, 

takzvaných pytliakov. Na jeho počesť bola revitalizovaná Šípová studnička a bola postavená aj kaplnka pre mnícha.
Na slávnostnom otvorení projektu sa zúčastnili aj františkánski mnísi, ktorí zvýšili dôstojnosť pietneho miesta 

s mníchom Tomášom Waterhausom strážiacim prameň Šípovej studničky. Podľa povesti v tejto oblasti žil mních Tomáš 
a modlil sa za ľudí a ich zdravie. Modlil sa, aby táto voda slúžila aj na zdravotné účely. V minulosti ľudia používali túto 
vodu na ošetrenie kožných a očných chorôb. Obyvatelia Dolného Hričova dodnes pijú vodu iba zo Šípovej studničky.

Projekt bol finančne podporený z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR a Environmentálneho fondu. 
V  tomto krásnom prírodnom prostredí môžete vidieť aj mravčiu cestu, vodné kaskády v dolinách a  jelene a diviaky. 
Projekt zatraktívnil lesný ekosystém a stal sa obľúbenou atrakciou miestneho cestovného ruchu.

Projekt je inšpiráciou aj relaxačnou zónou. Miestna komunita tiež vybudovala altánok, kde sa konajú časté pikniky 
a  stretnutia miestnych obyvateľov. Projekt je príkladom toho, ako zatraktívniť prostredie pomocou vody v  spojení 
s historickými príbehmi.

Inovatívnou myšlienkou projektu je revitalizácia zanedbaného lesa pomocou zadržiavania dažďovej vody, zlepšenie 
hydrológie malých tokov (prevencia povodní a sucha) doplnením pietnych miest a tým zvýšenie atraktivity územia pre 
rozvoj miestny cestovný ruch.

4 https://kravcik.blog.sme.sk/c/225669/Hricovs ka-vodna-cesta.html
https://www.zmos.sk/katalog-opatreni- rieseni-a-prikladov-z- praxe.phtml?id_menu=49905&module_action__121553  id_res=1
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BIOKLIMATICKÝ PARK DRIENOVÁ PRI RAJCI5 (2009-16)

Rozloha poľnohospodárskej pôdy je takmer 2,4 mil. ha (48% 
rozlohy Slovenska). Slovensko zažilo v druhej polovici minu-
lého storočia najväčšiu premenu hlavne poľnohospodárskej 
krajiny.  Z rozdrobenej poľnohospodárskej krajinnej štruktúry 
sa zmenami dosiahlo, že sa rozorali medze, odstránili remízky 
i mokrade a viac ako 1 mil. ha sa odvodnilo. 

Týmto sa naštartovala priemyselná poľnohospodárska 
výroba,  ktorá v  období niekoľkých desiatok rokov vysušila 
poľnohospodársku pôdu natoľko, že bez systémovej zmeny sa 
pôda nedokáže regenerovať a prinavrátiť úrodnosť. 

Jedným z  mála príkladov na Slovensku, ktorým sa 
štartuje regenerácia poľnohospodárskej pôdy je iniciatíva 
v Bioklimatickom parku Drienová v Rajeckej doline v Žilinskom 
kraji, kde na ploche 26 hektárov do poškodenej pôdy sa vracia 

život. 
Jedným z  prvých krokov bolo vo vysušenej poľnohospodárskej krajine nechať vodu, ktorá do územie vo forme 

zrážok padá. Z toho dôvodu sa tu vybudovali hrádzky, vodné jamy i jazierka, ktoré sú základom pre produkciu biomasy 
a zároveň dostatok vody pre stádo chovných zvierat, ktoré sa z roka na rok rozrastá. 

Základným princípom je recyklácia nie len vody, ale aj živín s obohacovaním biologických a chemických procesov 
v pôde, podpora biodiverzity vegetácie i vylepšovanie mikroklímy priamo na farme.  Základná téza je, že ponechaním 
viac vody na farme sa zvýši nie len fotosyntéza pre produkciu biomasy, ale aj zníženie teplotných extrémov, hlavne 
v letnom období zvýšeným výparom vody cez vegetáciu.  

Ukazuje, že táto cesta je úspešná, pretože dochádza z roka na rok rastie produkcia biomasy na farme, čím je väčší 
dostatok krmivá pre hospodárske zvieratá, ktorý tiež tu z roka na rok rastie. Na farme rastie viac ako 300 pôvodných 
druhov ovocných stromov, rozvíja sa včelárstvo i chov rýb. 

Farmu navštevujú veľmi často celé kolektívy detí zo škôl, kde je im poskytovaná environmentálna výchova, možnosť 
pozorovať správanie sa zvierat. To znemená, že tu je spojených viacero prvkov – obnova úrodnosti pôdy, podpora 
biodiverzity, rozvoj farmárčenia, prevencia pre povodňami, suchom i zmenou klímy. 

Iniciatíva založenia Bioklimatického parku, ako aj jeho rozvoj je založený na myšlienke Ladislava Žideka, ktorý 
burcuje miestnu komunitu i zháňa prostriedky s domácich i medzinárodných zdrojov. Získané skúsenosti budú zanedlho 
veľmi dobrým i  atraktívnym príkladom inovatívnej komplexnej obnovy poškodených ekosystémov, ľudského umu 
i návratom novej generácie mladých ľudí ku koreňom zodpovednosti sa pôdu, vodu i biodiverzitu.  

5 https://bioklimapark.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FZUan1I

"Bobry, ich funkci"
dr. inż. Piotr Topiński, Warszawa

Keďže je už názov prednášky takýto, potom vám poviem, že úlohou bobrov v ekosystéme je zadržiavať vodu... s ľuďmi 
majú spoločné jedno... organizujú si svoj priestor! 

Bohužiaľ, predpoklady sú opačné. Bobry zadržiavajú vodu všade, kde je to možné, a človek ju vypúšťa všade, kde sa len 
dá. Dnes, s postupujúcimi klimatickými zmenami, sa môžu stať najlepším a lacným partnerom pre ľudí pri ochladzovaní 
okolitej oblasti.

Rozumiem obyvateľov zasiahnutých povodňou, pretože som už viackrát videl účinky toho, keď bobry zapchali 
napríklad priepust pod železničným násypom a  premenili ho na hrádzu zadržiavajúcu vodu, čo malo za následok 
zaplavenie niekoľkých kilometrov štvorcových polí spolu s dedinami. K takýmto situáciám však dochádza iba na rovných 
plochách, ktoré nie sú až také drastické, a obmedzenie činnosti bobrov je tam niekedy odôvodnené. Aj keď nie vždy!

V  Kampinskom pralese... na nížinách, kde boli pred niekoľkými rokmi pustené bobry, zvýšili hladinu vody za 
niekoľko týždňov o 20 cm a zaplavili viac ako 200 ha (suchých) lesov... Na každom kilometri odvodňovacej priekopy 
postavili niekoľko desiatok hrádzí, na ktorých sa vrstvila voda, na každej po niekoľko centimetrov. Kampinský prales, 
ktorý celé roky bobry perfektne odvodňujú, by bez nich vyschol až do konca a developeri by mali niekoľko kilometrov 

štvorcových na nové budovy.
Nemajú! ...a  možno aj to je dôvod „nadmerne 

normatívnej” neochoty našich vládcov voči tomuto 
zvieraťu.

Toto zviera nie je také malé. Dospelý samec môže 
vážiť viac ako 30 kg. Rodinu tvorí zvyčajne 3-5 jedincov, 
ktoré pri bežnej činnosti dokážu narobiť neporiadok.

V  horách 2 metre vysoká hrádza (vyššie sú 
zriedkavé) zaplaví niekoľko desiatok metrov lesnej alebo 
poľnej, košatej úžľabiny, kde hospodária bez toho, aby 
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komukoľvek ublížili. Zdôrazňujem „úžľabiny” a v „horách”, z ktorých sa voda nemá kam vyliať. Nehrozia žiadne alebo 
iba malé škody a naopak výhody sú obrovské. V horách!

Napriek všeobecnej mienke sú bobry úplne vegetariánske. Nikdy nikde nezjedli ani jednu rybu, ale vytvorili si veľa 
miest, ktoré často používajú rybári.

Najochotnejšie sa usadzujú v  pobrežných ramenách obrastených vŕbami, no nepohrdnú topoľmi ani brezami. 
Z  ekonomického hľadiska je to materiál s  nízkou hodnotou. Vŕbové húštiny, ktoré sú neustále obhrýzané, vytvárajú 
kompaktný, živý plot so samoobnovujúcim potenciálom, ktorý je atraktívnym biotopom a hniezdiskom mnohých zvierat. 

Vďaka ich činnosti sa vytvára bohatá potravinová základňa aj pre ďalšie trofické úrovne, pretože je tam plno 
obojživelníkov, plazov, rýb a  vtákov. Tieto sa živia hmyzom a  hmyz má tiež zabezpečené pochúťky! Hrádze, aj na 
malých tokoch zadržiavajú veľa ton vody, ktorá pri povodniach nevyteká a v období sucha ochladzuje miestne podnebie 
a spôsobuje značnú produkciu biomasy.

Správcovia našej prírody však v živote nevideli bobra, nespočítali si bilanciu strát a výhod, nevedia, že hory sa líšia 
od rovinatých oblastí, bobra považovali za konkurenciu a prijali zákon, že bobor je všadeprítomný škodca, ktorému treba 
vyhlásiť vojnu.

„udržiavanie vodných tokov sa vykonáva zbúraním alebo úpravou bobrových hrádzí a zasypaním bobrích nôr alebo nôr 
iných zvierat na brehoch vnútrozemských povrchových vôd. To bolo znenie ods. 3 zákona z 20. júla 2017 - zákon o vode; (Čl. 
227, 1 bod 8)  
a ďalej už v zákone 
Čl. 118b. Ustanovenia čl. 118 a čl. 118a sa neuplatňujú pri:
2) zbúraní a úprave bobrových hrádzí a zasypávaní bobrích nôr, ktoré boli vytvorené a fungujú v súlade s povolením vy-
daným podľa čl. 56 ods. 1, 2 alebo 2b, alebo nariadením vydaným na základe čl. 56a;”

Nemajú pravdu.
V horách sú bobry najlepším a najlacnejším spojencom pre riadenie vodných tokov pri vodozádržných opatreniach. 

HOSPODÁRIA... v najlepšom zmysle slova!
Popadané stromy bránia odtoku vody a rozkopané brehy zvyšujú retenčnú kapacitu povodia a produkciu biomasy.
Pred polstoročím sa v  školách zvieratá rozdeľovali na užitočné a  neužitočné. Neužitočné mali problém! Je ťažké 

dostať sa z tejto skupiny. Keďže spadnuté stromy ležia na bobroviskách ...znamená to, že bobor je škodca!

Bobry majú radi chlad. Hrad je vetraný a pri zvyšovaní teploty sa polieva vodou. Keď je naopak chladnejšie, zatvárajú 
otvor. Teplota je v brlohu vždy konštantná a má okolo 13 stupňov. 

Do svojich brlohov sa dostanú východom pod vodnou hladinou, cez sifón (chodbu), ktorý je podobný odtoku 
v umývadle. Tu kúpu svojich novorodencov. Novorodenci nie sú schopní sa vyprázdniť, pokiaľ ich netlačí voda :) a preto 
sú z niekdajších časov známe veľké ťažkosti pri chove týchto zvierat.

Bobry sa preto snažia o to, aby mali stálu hladinu vody. Stavajú hrádze a neustále ich kontrolujú. Niekedy si privlastňujú 
betónové hrádze v kanáloch a mierne ich upravujú.

Čistia svoje biotopy od odpadkov. Videl som fľaše a dokonca rozbité detské kočíky na hrade. 
Majú nepriateľov, ktorí sa dokážu dostať do nory: v literatúre sa spomínajú vydry, ale oveľa nebezpečnejšie sú potkany 

útočiace na mláďatá. Obzvlášť blízko ľudských budov.
Najradšej žijú v norách vysokých brehov, ale ak sú príliš vysoké a strop sa im zrúti na hlavy, prinesú kopu konárov 

a bahna, a vytvárajú tak hrady. Môžu byť vysoké aj dva metre. Ak sa strop v nore nezrúti, nestavajú si hrad, ak sú brehy 
vysoké a je tu veľa vody ...tiež tu nestavajú.

Sú aktívne za úsvitu a súmraku, spia v noci a cez deň.
V zime nespia, plávajú pod ľadom a svoje mláďatá privádzajú na svet začiatkom mája. Mláďatá v hradoch hlasno 

stonajú, a preto sa hovorí, že niekto „plače ako bobor” 
Mláďatá sa rodia začiatkom mája a pár týždňov pred tým rodičia vyprevadia dorastajúce mladé jedince spred dvoch 

rokov. Druhá polovica apríla je obdobím, keď si tieto jedince hľadajú miesto, kde si môžu založiť vlastnú rodinu, kedy sa 
túlajú po okolí a ocitnú sa na tých najpodivnejších miestach. 

Živia sa rastlinami. V lete a na jeseň stínajú stromy, na jar sa pasú na pastvinách: trávy, byliny, malé kríky. Čistia dná 
jazier a riek od zakorenených rastlín. Ich prítomnosť možno zistiť plávajúcimi podzemkami vodných rastlín (zákon 118 b), 
odstránením plávajúcich a zakorenených rastlín na dne vnútrozemských povrchových vôd od 15. augusta do konca februára, 
mimo oblastí sústavy Natura 2000, kde je nížinný prirodzený biotop predmetom ochrany a podhorské rieky s komunitami 
(Ranunculion fluitantis), na ktoré odkazujú nariadenia vydané na základe čl. 26, čl. 118b)

Nemajú radi nepríjemné situácie. Ľuďom a psom sa vyhýbajú. Neútočia, ale môžu sa brániť, preto by som vám neradil 
kontrolovať, či zuby prispôsobené rezaniu stromov môžu byť užitočné aj v boji.

Vyzývam záujemcov, aby si pozreli moje video s  názvom „pożytki z  bobrów” na kanáli YouTube: 
https://youtu.be/hls8mIQ7_b0 https://youtu.be/hls8mIQ7_b0
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"Rybárstvo a vodné toky"
Význam retenčných štruktúr, brehových porastov a záplavových nív z pohľadu  
ekológie vôd a rybárstva 
Mgr. Dušan Jaššo, rybár, Kysucké Nové Mesto 

Vytváranie vodozádržných opatrení a starostlivosť o brehové porasty má z rybárskeho hľadiska kľúčový význam pre ho-
spodárenie vo vodných tokoch. Za uplynulých 65 rokov sa životné prostredie vo vodných útvaroch na Slovensku 
významným spôsobom zmenilo. Obava spoločnosti z dôsledkov povodní a teoretické východiská odborníkov v minulo-
sti sa premietli do vodohospodárskych dokumentov, ktoré boli legislatívnym rámcom projektových dokumentácií vodo-
hospodárskych stavieb a úprav. Od päťdesiatych rokov do nedávnej minulosti sa určitým spôsobom upravila väčšina 
potokov a riek v intravilánoch miest a obcí, a množstvo vodných tokov v poľnohospodársky a lesohospodársky využíva-
nej krajine. Vodohospodárske riešenia mali čo najúčinnejšie odviesť dažďovú vodu z hospodársky využívaného územia 
alebo ochrániť ľudské obydlia či verejný priestor pred povodňami. Pri týchto zásahoch sa výrazne redukoval brehový 
porast, napriamoval tok, v mnohých prípadoch sa spevňovalo dno toku a zanikali inundačné (záplavové) územia. Ďalšími 
vodnými stavbami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú celý ekosystém, a teda aj stav ichtyofauny (populácie rýb) sú 
vodné nádrže a malé vodné elektrárne. Môžu mať okrem vodozádržnej funkcie aj význam zdroja pitnej vody, závlahy pre 
pôdohospodárske účely alebo zabezpečujú výrobu tzv. „zelenej energie“. Na súčasný stav ekológie vodných tokov má tiež 
významný vplyv mimoriadne intenzívna ťažba dreva v posledných dvoch desaťročiach, pričom sa v mnohých prípadoch 
nepostupuje v súlade s platnou legislatívou a nevenuje sa patričná pozornosť vodozádržným opatreniam po ukončení 
ťažobnej činnosti. Poľnohospodárska činnosť navyše okrem využívania vody na závlahu alebo naopak odvodňovaním 
melioračnými kanálmi vplýva na vodu v  potokoch a  riekach aj používaním priemyselných hnojív. Napokon jedným 
z najvýznamnejších faktorov je spôsob, akým je odvádzaná dažďová voda v zastavaných častiach intravilánov miest a obcí 
a voda z čističiek odpadových vôd.

Všetky uvedené zásahy a faktory sa prejavujú na výraznom úbytku vody v období nedostatku zrážok, na jej zakalení 
počas zrážkovej činnosti v dôsledku erózie, alebo sa prejavujú na neustálych neprirodzených výkyvoch prietokov. Majú 
vplyv na celý ekosystém vodných tokov jednak na vodný režim, na cyklus živín a energie, na kvalitu a teplotu vody, na 
kvalitu biotopov a na biologické interakcie druhov rastlín a živočíchov.

BETÓNOVÉ A KAMENNÉ REGULÁCIE BREHOV, ODSTRAŇOVANIE BREHOVEJ VEGETÁCIE, ZÁNIK 
INUNDAČNÝCH ÚZEMÍ

V ideálnom prípade má vodný tok určitú retenčnú (vodozádržnú) kapacitu. Prirodzené retenčné prehrádzky z kameňov, 
kmeňov stromov a konárov spomaľujú pohyb vody, a zvyšujú tak množstvo zachytenej organickej hmoty, ktorá by bola 
počas zvýšených prietokov transportovaná prúdom do pomaly tečúcich úsekov toku alebo na dno priehrad. Zachytený 
organický materiál je po spracovaní mikroorganizmami zabudovaný do tiel rastlín a vodných živočíchov, ktoré sú zdro-
jom potravy rýb. Za prekážkami bola nameraná viac ako 5 krát vyššia koncentrácia vodných bezstavovcov v porovnaní 
s miestami bez prekážok v tom istom toku.6. Ak sú retenčné štruktúry odstránené mení sa vodný tok na kanál, a dochá-
dza k rýchlemu odvedeniu a zníženiu možnosti príjmu živín organizmami. Ekologický výskum zaoberajúci sa vplyvom 
regulácie z voľne kladeného lomového kameňa po 6 rokoch preukázal úbytok počtu druhov podeniek (vodný hmyz) 
o 50% oproti neregulovanému úseku.7 Obzvlášť drevo vo vodnom toku je nenahraditeľný materiál. Na jeho povrchu sa 
môže prichytiť množstvo druhov, ktoré sa živia biofilmom, ktorý obaľuje všetky ponorené predmety, alebo samotným 
drevom. Významným spôsobom tak ovplyvňuje biodiverzitu vo vodnom toku, a teda aj výskyt rýb.

V úsekoch s prudkým sklonom má vodný tok tendenciu erodovať geologické podložie. Tento materiál sa mení na štrk, 
piesok a bahno, a spolu s organickým materiálom sa ukladá sa v častiach toku s menším sklonom. Tieto riečne sedimenty 
tvoria riečisko. V  stredných úsekoch horských riek, ktoré nie sú regulované sa prejavuje rozvetvenie a  každoročné 
presúvanie koryta. Jednou z posledných riek, kde je možné tento jav pozorovať na pomerne dlhom úseku je rieka Belá.

V nížinných tokoch prevláda ukladanie sedimentov a tvorba štrkopieskových riečnych nív. Tieto sedimenty rozširujú 
a stabilizujú riečny systém. Zaplavovanie nív splošťuje povodňovú vlnu v časoch mimoriadne zvýšených zrážok alebo na 
jar pri topení snehu. Koreňový systém drevín dokonale stabilizuje brehy a zároveň spracúva naplavený organický materiál 
po rozklade mikroorganizmami. Brehový porast a vegetácia v záplavovej nive sú základom ekosystému v rieke. Periodické 
zaplavovanie je hybnou silou ovplyvňujúcou procesy medzi riekou a záplavovou nivou. Až 90% organického uhlíka, ktorý 
sa nachádza vo vodnom toku vzniká z brehových porastov a v záplavových nivách. Ostatný vzniká v samotnom vodnom 
 toku alebo je transportovaný z horných úsekov rieky. Merania na Amazonke ukázali, že iba menej ako 1% organického 
uhlíka pochádzalo z vyšších častí povodia.8

6 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Ekosystem_toku.pdf

7 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Vplyvy_revitalizacia.pdf
8 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Ekosystem_toku.pdf

Pozornosť treba zamerať aj na schopnosť samočistenia ako jeden z  hlavných autoregulačných mechanizmov 
v  toku. Do vodných tokov sa okrem prirodzeného biologického materiálu dostáva aj množstvo odpadových látok 
z poľnohospodárstva, priemyselnej činnosti a septík z nedostatočne fungujúcich alebo nefunkčných čističiek odpadových 
vôd. Samočistenie je súhrnom fyzikálnych (riedenie, premiešavanie, lúhovanie, sedimentácia, mechanická deštrukcia), 
chemických (oxidácia, neutralizácia, zrážanie, fotochemický rozklad a pod.) a biologických (činnosť mikroorganizmov) 
procesov. Najvýznamnejšími faktormi účinnosti samočistenia sú koncentrácia kyslíka vo vode a teplota vody, od ktorej 
je závislá jeho rozpustnosť.

Brehové porasty z hľadiska vytvárania tieňa nad vodným tokom a znižovaním celkovej teploty vzduchu absorbovaním 
slnečného žiarenia, rovnako ako aj retenčné štruktúry (či už prirodzené alebo človekom vytvorené prehrádzky) 
umožňujúce preniknutie vzdušného kyslíka do vody majú zásadný význam pre ekosystém vodných tokov. Striedanie 
plytčín a hlbokých miest poskytuje útočisko vodným živočíchom a zvyšuje premiešavanie vody. Odstránenie brehových 
porastov, betónová alebo kamenná regulácia brehov, ešte v horšom prípade vyrovnanie alebo vybetónovanie dna toku má 
za následok prehrievanie vody v letných mesiacoch, absenciu kyslíka a samočistiacich procesov. Nastáva nerovnováha, 
často sa zvýši obsah dusíka a fosforu a celý tok zazelená vodnými rastlinami. Výpar z odkrytej vodnej hladiny počas dňa 
spôsobí, že prietoky sú minimálne a v noci keď rastlinstvo odoberá kyslík z vody stáva sa takéto vodné prostredie pre 
ryby kritické.

Z  rybárskeho hľadiska je zvlášť zaujímavá súvislosť medzi brehovým porastom a  vodnými bezstavovcami ako 
jednou z hlavných zložiek potravy väčšiny reofilných (prúdomylných) druhov rýb. Vodné bezstavovce buď priamo drvia 
organický materiál, živia sa biofilmom alebo inými živočíchmi, ktoré sú na organickom materiáli z brehových porastov 

závislé. Pri niektorých druhoch vodného hmyzu zohráva brehový porast dôležitú funkciu v  štádiu rozmnožovania. 
Štrkopieskové riečne dno (hyporeál) zasa poskytuje úkryt vodným živočíchom na spodných stranách kameňov počas 
bežného prietoku. Ak nastane povodňový stav, náhle znečistenie, nízky vodný stav alebo začne tok premŕzať, ukryjú sa 
tieto organizmy do hlbších vrstiev. Studená voda zo spodných častí štrkového riečiska počas leta stabilizuje teplotu vody 
v toku. Pre reofilné druhy rýb je štrkovité dno, vhodná teplota a kvalita vody nevyhnutnosťou pri rozmnožovaní.

Rieka Belá vzniká sútokom potokov Tichej a Kôprovskej doliny vo Vysokých Tatrách.

Lichobežníková regulácia s pevným dnom a napriameným tokom 
v dĺžke 450m bez jediného prahu v obci Snežnica. Brehový porast na 
pravom brehu je okrasná drevina v rozstupoch 5 metrov. Obidva brehy 
toku sú zalepené asfaltovou komunikáciou. V letných mesiacoch celý 
regulovaný úsek zarastie riasami a výpar spôsobí, že prietok na 
spodnom konci regulácie je menší ako nad obcou.
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PREHRADENIE VODNÉHO TOKU

Na Slovensku sa začali stavať priehrady už v na začiatku 16. storočia a v tom čase boli úzko späté s banskou činnosťou. Na 
veľkých vodných tokoch sa začalo s budovaním priehrad až v 30. rokoch 20. storočia. Priehrady na vodných tokoch chrá-
nia pred povodňami a vyrábajú elektrickú energiu. V roku 2020 vyrobili vodné elektrárne na Slovensku 11,4% z celko-
vého množstva 18 773 gigawatthodín elektriny.9 Zároveň prinášajú množstvo ďalších benefitov v podobe rekreácie, vod-
ných športov a rybolovu.

Príkladom môže byť najväčšia sústava priehrad a vodných elektrární na Slovensku Vážska kaskáda. S jej výstavbou sa 
začalo v roku 1930 a chráni pred povodňami rozsiahle územie od Liptovského Mikuláša po Komárno. Váh bol v dávnej 
minulosti rozvetvenou riekou, ktorá neustále menila svoj tvar a každoročne zaplavovala priľahlé územia. V niektorých 
častiach mohla mať šírku vyše 2 kilometrov a  do svojej širokej nivy ukladala sedimenty z  horných častí povodia. 
Významnejšie povodne na Váhu sa opakovali raz za 35-50 rokov. Najväčšia zdokumentovaná povodeň na rieke Váh 
bola z roku 1813 keď zasiahla 50 obcí a počet obetí dosiahol 243 ľudí. Vybudovaním kaskády 22 elektrární a priehrad sa 
riziko ohrozenia povodňami výrazne znížilo. Navyše sústava každoročne vyrobí približne 1 900 gigawatthodín elektriny, 
a vzniklo tak množstvo rybárskych revírov.

Napriek zdanlivým prínosom budovanie priehrad zásadným spôsobom prerušuje kontinuitu vodného toku 
s mimoriadne vážnymi dôsledkami. Redukciou záplav úplne zaniká kontakt medzi riekou a záplavovou nivou. Rieka už 
každoročne neprináša živiny, aby ich niva zabudovala do svojho ekosystému, a ani vodu aby ju počas povodní zadržala 
a  v  čase nedostatku zrážok čistú postupne vracala späť do toku. Pod priehradou tak vzniká efekt hladnej rieky kde 
nedochádza ku kompenzácii odplavených sedimentov a eroduje dno rieky. Znížením nivelety dna klesá úroveň spodných 
vôd v  nive, prichádza postupné vysušovanie a  mäkké lužné lesy nahrádzajú suchomilnejšie rastlinstvo. Sedimenty 
zostávajú na dne priehrady, zmenšuje sa jej objem, a mení sa tak na skládku kalu.

V letných mesiacoch môže mať vplyv na chemické zloženie vody v priehrade. Rozkladom organických látok na dne 
priehrady sa odčerpáva kyslík a odtekajúca voda pod priehradou môže obsahovať zvýšené hodnoty železa, mangánu, síry 
a zvýšené množstvo baktérií. V letnom období dochádza k vyparovaniu vody z plochy nádrže čo prispieva k redukcii 
prietokov. Teplota vody vypúšťaná zospodu priehrady je v lete chladnejšia a v zime nezamŕza. Absencia prirodzeného 
výkyvu teplôt má za následok, že v  lete znížené teploty neumožňujú dokončiť vývin a v zime zasa štádium diapauzy 
(odpočinkové štádium) vodného hmyzu, čo priamo vplýva na druhovú diverzitu. Miznú niektoré druhy podeniek 
a  pošvatky. Narastajú populácie pakomárov, krv cicajúcich muškovitých druhov a  potočníkov filtrujúcich zvýšené 
množstvo planktónu. Nízka teplota vypúšťanej vody môže spôsobiť posunutie rybieho pásma o jeden stupeň vyššie (napr. 

z pásma mreny na pásmo lipňa).10 Po napustení priehrady rovnako ako pri zdutí malej vodnej elektrárne sa mení okrem 
druhového zloženia rastlín a vodného hmyzu aj druhové zloženie rýb. Na miestach, kde sa pred vybudovaním priehrady 

9 https://www.seas.sk/zakladne-udaje
10 https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kek/hydrobio/Vplyvy_revitalizacia.pdf

Hniezdo hlavátky podunajskej na rieke Hron (svetlý kruh v blízkosti 
brehu). Uprostred hniezda možno vidieť tmavé telo dospelého samca 

čakajúceho samičku.

Vodná nádrž Hričov (súčasť Vážskej kaskády) po vypustení v roku 2019.

vyskytovali reofilné druhy objavujú sa ryby stojatých vôd. Niektoré druhy nepôvodných rýb v  tomto pásme migrujú 
do prítokov podhorských riek a  negatívne ovplyvňujú populácie pôvodných druhov. Pre reofilné druhy rýb, ktoré 
v prirodzených podmienkach migrujú často aj desiatky kilometrov proti prúdu predstavuje priehrada neprekonateľnú 
bariéru. Napokon pravdepodobne najväčšia redukcia diverzity spoločenstiev rastlín a živočíchov, teda aj rýb, spôsobuje 
neustály výkyv vodnej hladiny nad priehradou a  každodenné zmeny prietoku vody pod energeticky využívanou 
priehradou. Má zásadný vplyv na neres druhov rýb stojatých vôd, ktoré kladú ikry na zaplavené brehové rastlinstvo nad 
priehradou. Pod elektrárňou, ktorá počas dňa neustále mení svoj prietok podľa dopytu výroby elektrickej energie, prežijú 
iba tie najviac prispôsobivé druhy. Ikry reofilných druhov kladené v plytkej vode štrkových lavíc sú vystavené neustálemu 
riziku vyschnutia či odplavenia.

HĽADANIE RIEŠENÍ

Predstava, že v nasledujúcich desaťročiach nastane v paradigme nazerania na vodu tak zásadný obrat, že celá spoločnosť 
bude vyvíjať tlak, aby sa podľa vzoru vyspelejších krajín postupne rozoberali priehrady na významných vodných tokoch, 
odstraňovali malé vodné elektrárne, regulácie, cestné komunikácie a budovy z niekdajších inundačných území by bola 
príliš odvážna. Už zásadnú zmenu by predstavovalo postaviť na prvé miesto spoločenského záujmu ochranu existujúcich 
a prinavrátenie poškodeným vodným tokom pôvodnú funkciu v maximálnej možnej miere bez vynaloženia vysokých 
finančných prostriedkov. Koncepciami revitalizácií poškodených vodných útvarov sa venujú vedci z celého sveta už od 
prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia, a ani najnovšie poznatky z tejto oblasti bohužiaľ nie sú zapracované do súčasnej 
vodnej stratégie. Aby mohla byť nová stratégia úspešná musí súbežne existovať so zmenou v hospodárení s vodou na 
všetkých úrovniach. Od hospodárenia a vodozádržných opatreniach v lese, v poľnohospodárstve, nakladania s dažďovou 
vodou v intravilánoch a pri cestných komunikáciách až po riešenia problematiky odpadových vôd.

Na Slovensku bola prijatá stratégia, ktorá počíta s budovaním ďalších malých vodných elektrární. Súčasne je tu aj 
snaha o spriechodnenie aj starších typov vodných elektrární funkčnými rybovodmi. Ak je rybovod naozaj funkčný dokáže 
pomôcť migrácii určitému percentu rybích populácií. V skutočnosti však nerieši väčšinu problémov, ktoré prehradenie 
vodného toku spôsobuje. Výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach je na Slovensku mylne považovaná za 
ekologicky čistú.

Prvými krokmi v oblasti ochrany a obnovy vodných tokov by mohlo byť úplné zastavenie projektov, ktoré pozdĺžne 
regulujú veľkú časť toku. V  čo najdlhšej časti toku je potrebné využiť existujúci alebo obnoviť poškodený brehový 
porast, aby zabezpečoval tienenie toku a prísun prirodzeného organického materiálu. Spevňovať iba najviac exponované 
úseky toku. Všade kde to umožňuje terén treba vytvoriť podmienky, aby sa tok v čase zvýšených prietokov vylieval do 
priľahlých pozemkov, ak bol pred tým umelo napriamený, vrátiť mu prirodzený meandrujúci tvar, a  za tým účelom 
vykupovať pozemky. Napokon vytvárať prírode blízke retenčné útvary – prehrádzky z  dreva a  kameňa v  primeranej 
výške, aby jednak nebránili migrácii živočíchov a zároveň vytvárali úkryty v čase sucha. Všetky tieto opatrenia majú 
jednak významný protipovodňový účinok, udržiavajú vodu v krajine, zlepšujú celkovú klímu prostredia, umožňujú aspoň 
čiastočnú obnovu pôvodných biotopov, zlepšujú podmienky pre chov rýb a  rekreačný rybolov a  takto revitalizované 
územia sa môžu stať rekreačnou zónou.

Neregulovaný úsek chovného potoka pod obcou Snežnica s bohatou 
brehovou vegetáciou a rybármi vybudovanými retenčnými prehrádzkami. 
Vďaka prostrediu vykazuje dobré hospodárske výsledky v chove pstruha 
potočného.
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4.

DAŽĎOVÁ A ODPADOVÁ VODA V URBÁNNEJ  
KRAJINE

"Vodné záhrady a protipovodňová ochrana"
Ing. Michal Kravčík, CSc., expert pre revitalizáciu krajiny, Košice

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA TORYSA (2000)

Štruktúra poľnohospodárskej krajiny na Slovensku bola histo-
ricky diverzifikovanejšia a členitejšia. Od obdobia valašskej ko-
lonizácie v  stredoveku sa formy krajinnej štruktúry postupne 
vyvíjali vďaka obrábaniu pôdy na vrstevnici. Týmto spôsobom 
sa v  priebehu niekoľkých storočí vyvíjali terasy, ktoré zjavne 
tvorili prekážku rýchleho odtoku dažďovej vody.

Na Slovensku sa hovorí, že pod každým piatym balkónom 
bol prameň. Keď sa na Slovensku začala éra kolektivizácie 
poľnohospodárskej pôdy, najskôr sa urobilo zničenie hraníc 
a neskôr pásov, a tým pádom vyschli pramene.

V  dôsledku týchto zmien v  poľnohospodárskej krajine 
počas silných dažďov dažďová voda rýchlo odteká a  odnáša 
pôdu a živiny z poľnohospodárskej krajiny s rizikom miestnych 
povodní. Takéto riziká povodní, dehydratácie pôdy, erózie 

a straty plodnosti kdekoľvek na Slovensku trpia na poľnohospodárskej pôde so sklonmi viac ako 2%.
Poľnohospodárska pôda v  katastrálnom území Torysa v  povodí rieky Torysa Také boli ovplyvnené aj takýmito 

problémami. Obec to vyriešila jednoduchým a efektívnym opatrením, zavedením infiltračných pásov v istej vzdialenosti 
po vrstevniciach tieto osadili stromami a nakoniec vyriešili lokálne záplavy.

Projekt sa realizoval v rámci komunity, kde miestni nezamestnaní pracovali na terénnych úpravách a sadení stromov. 
Celkové náklady boli minimálne. Celkové náklady boli 10-krát lacnejšie ako pôvodné inžinierske riešenie, ktoré malo za 
cieľ vybudovať odvodňovací kanál, takže v kanáli sa zachytávala dažďová voda stekajúca po svahoch a povodňová voda 
sa odvádzala k rieke Torysa.

Odporúčaným riešením je vytvoriť kontúrované pásy 50 m od seba, ideálne prerušované každých 20 - 30 metrov, 
pretože je nereálne robiť pásy úplne vodorovne na poľnohospodárskej pôde. Prerušenie pásov je dôležité, aby voda 
nemohla stekať až do najnižšieho bodu, čo by mohlo spôsobiť veľké škody. Odhadované náklady na hektár sú 1 000 EUR. 
Spolu s výsadbou stromov je to až 2 000 EUR. Pásy odporúčame osadiť stromami.

Riešenie miestnej protipovodňovej prevencie je inovatívne riešenie, ktoré je lacné, efektívne, efektívne a komplexné 
pre obnovu vody, pôdy a živín v tejto oblasti a zároveň znižuje dopad na povodňovú situáciu veľkých vôd v rieke Torysa. 
Zadržiavanie dažďovej vody pomáha vytvárať vhodné vlhkostné podmienky pre optimálny rast novej vegetácie. 
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PREVENCIA PRED POVODŇAMI JAROVNICE11 2011-12 

Jarovnice sú dedina na východnom Slovensku s viac ako 4 000 
obyvateľmi. V roku 1998 obec zasiahli katastrofické povodne. 
V povodňovej vlne sa utopilo 49 detí. Po povodniach štát škody 
odstránil investíciami do regulácie rieky, aby sa v budúcnosti 
predišlo podobným katastrofám. Do regulácie vodného toku 
boli investované viac ako 4 milióny €. Aj keď tieto investície 
priniesli požadovaný účinok na hlavný vodný tok, stále existuje 
veľa potenciálnych rizík miestnych povodní v povodí, ktoré sa 
najlepšie riešia účasťou miestnej komunity.

V  roku 2011 bol realizovaný projekt výstavby priehrad 
miestnou komunitou, ktorý sa ukázal ako efektívny spôsob 
vytvárania pracovných miest pre sociálne znevýhodnené 

časti obyvateľstva a ich zapojenia do implementácie protipovodňových opatrení. Táto skupina ľudí z miestnej rómskej 
komunity, ktorí sú podľa štatistík úradu práce údajne nezamestnaní, tu pracovali celkovo 6 mesiacov.

Skupina 10 mužov registrovaných na úrade práce postavila v priebehu 6 mesiacov viac ako 200 priehrad z kamenného 
dreva, ktoré zadržiavajú viac ako 30 000 m3 dažďovej vody, ktorá prispieva k povodňovým rizikám. Celkové náklady na 
projekt boli

120 000 € (príprava projektu, inžiniering a vyhodnotenie projektu).
Pracovníci priehrady sa remeslu naučili, svoju prácu brali veľmi vážne a v komunite si postupne získali uznanie za 

to, že prispeli k protipovodňovej bezpečnosti komunity. V komunikácii so staviteľmi priehrad bolo cítiť hrdosť. To bol 
dôkaz, že aj dlhodobo nezamestnaní ľudia sa môžu vrátiť k pracovným návykom a začať si prácu znova užívať.

Veľmi zaujímavou výhodou bolo, že rómske ženy ukazovali svojim deťom, ako tvrdo pracovali ich otcovia. Z projektu 
vyplynulo niekoľko pozitívnych aspektov:

• Prínos pre komunitu
• Výhody pre životné prostredie
• Zvýšené zapojenie a účasť na komunitných projektoch
• Práca pre nezamestnaných
• Role modely pre členov rodiny
Na Slovensku bolo v rokoch 2011 - 2012 realizovaných viac ako 500 projektov v 488 obciach. Celkové investičné 

náklady boli 42 mil. €. Realizovaných bolo viac ako 100 000 objektov, ktoré môžu obsahovať viac ako 10 mil. m3 dažďovej 
vody. Na projekte pracovalo viac ako 10 000 ľudí. V každej komunite bolo do projektov zapojených najmenej 10 dlhodobo 
nezamestnaných ľudí. Celkovo bolo asi 100 zamestnaných ľudí z rómskych komunít a 8 pracovných tímov bolo tvorených 
iba Rómami. Hlavná inovácia spočíva v prepojení environmentálnych a sociálnych riešení.

11 https://www.tyzden.sk/casopis/13213/hadky- o-hradzky/ 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/257 694-hradzky-skoncili-povodne-ma-zastavit- beton/

MODRÁ ŠKOLA ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE12 (2015)

V roku 2012 bola na Slovensku zahájená iniciatíva aktívneho 
vzdelávania v oblasti ochrany vôd na stredných a základných 
školách. Myšlienkou bolo zrealizovať projekt Modrá škola 
v každom okrese Slovenska (spolu 79 okresov). Cieľom projek-
tu bolo implementovať zadržiavanie dažďovej vody priamo 
v školskom areáli a zaviesť do učebných osnov ochranu a rege-
neráciu vody. Cieľom bolo vytvoriť na týchto školách strediská 
vzdelávania v oblasti obnovy vody a podnebia.

Jeden z projektov sa realizoval na základnej škole v Šarišských 
Bohdanovciach. V  areáli školy bol implementovaný systém 
zachytávania dažďovej vody, jej recyklácie a  prispôsobenia 

priestorového usporiadania oddychových zón pre vzdelávanie v základnej škole.
Súčasťou projektu bolo vypracovanie učebných plánov, ktoré sa stali súčasťou vzdelávania. Vzdelávanie sa ukázalo 

ako oveľa efektívnejšie v prostredí, kde môžu žiaci priamo v areáli školy pozorovať, čo znamená ochrana vody, vidieť, 
čo je to malý vodný cyklus, ako chrániť a obnovovať vodné zdroje, prečo je to potrebné , ako ovplyvňuje podnebie, ako 
zadržiavanie dažďovej vody prispieva k znižovaniu znečistenia ovzdušia.

Celkové náklady na projekt boli 37 000 EUR a  bol realizovaný v  roku 2016. Projekt bol podporený z  Nórskeho 
finančného mechanizmu z  grantovej schémy Adaptácia na zmenu podnebia. Schéma bola investovaná 2,9 mil. EUR 
a bolo realizovaných viac ako 70 projektov Blue Schools, ktoré sa stali základom inovatívnych modelových riešení na 
zachytávanie dažďovej vody a  jej vracanie do malých vodných cyklov. Projekty Blue School sú súčasťou stimulu pre 
inovatívne riešenia zadržiavania dažďovej vody v  mestskom prostredí, integrovanej ochrany vody a  obnovy malých 
vodných cyklov.

Voda súvisí so širokou škálou problémov, od bezpečnosti životného prostredia, technických riešení, právneho 
kontextu verejných politík na ochranu vodných zdrojov, zmeny podnebia, ochrany zdravia až po ľudskú kultúru. Preto 
je veľmi vhodné povzbudiť zapojenie študentov základných a  stredných škôl do aktívneho prístupu novej generácie 
mladých ľudí k zmenám vzorcov ľudského správania k vode, predchádzaniu vodným krízam v budúcnosti.

To je dôvod, prečo je zapojenie mladej generácie do integrovanej ochrany vôd v kontexte zmeny podnebia veľmi 
aktuálne a potrebné.Inovatívnou myšlienkou projektu je priame zapojenie novej generácie do projektov zberu dažďovej 
vody.

12 http://www.zssbohdanovce.stranka.info
https://www.archiv.eeagrants.sk/374- sk/modra-skola-dazdova-zahrada-pre-nasu- buducnost/
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VODA PRE BOTANICKÚ ZÁHRADU – TATRANSKÁ LOMNICA13 (2006-7) 

V  Tatranskej Lomnici, ktorá je súčasťou vysokohorského 
prostredia Tatranského národného parku, sa nachádza 
Botanická záhrada alpskej tatranskej flóry. Nadmorská výška 
botanickej záhrady je 850 m n. Preto má umelo vysadená flóra 
z klimatického pásma asi 2 000 m nad morom veľmi ťažké pod-
mienky pre existenciu. Riešením bolo eliminovať vyššie teploty 
vo vyschnutej Botanickej záhrade pre alpskú tatranskú flóru, 
aby to bolo znesiteľnejšie. Pretože sa umelo vysadená alpská ta-
transká flóra v  Botanickej záhrade vyvíja oveľa skôr, nie je 
atraktívna pre tatranských turistov a  potenciálnych 
návštevníkov botanickej záhrady uprostred turistickej sezóny 

v Tatranskom národnom parku. 
Preto botanickú záhradu navštívilo pomerne veľa ľudí. V roku 2006 sa správca Botanickej záhrady (Tatranský národný 

park) v spolupráci s MVO Ľudia a voda venoval zlepšeniu vodného režimu a mikroklímy v Botanickej záhrade. Cieľom 
bolo priviesť vodu do botanickej záhrady, zlepšiť mikroklímu a teplotný režim umelého prostredia a zvýšiť návštevnosť 
botanickej záhrady Výsledkom bol projekt výstavby dvoch vodných plôch - Skalnaté pliesko a  Zelené pliesko (Malé 
skalné pleso a Malé zelené jazero). 

Názvy boli odvodené od Skalnatého plesa pod Lomnickým štítom, ktoré pomerne často vysychá, a  od Zeleného 
plesa v Belianskych Tatrách. Ďalej bol urobený vodopád na vytváranie zvukových efektov a rozptýlenie vodných kvapiek 
do vzduchu, boli vytvorené potoky, revitalizované staré plochy a napájač vody z Vodného lesa. Okrem mikroklímy boli 
vytvorené oddychové zóny, kde môžu návštevníci Botanickej záhrady tráviť dlhší čas a spoznávať tatranskú flóru. Celkové 
investičné náklady projektu boli 240 000 €. 

Životné prostredie sa stalo atraktívnejším, zlepšil sa vodný režim a mikroklíma. Výrazne to ovplyvnilo aj návštevnosť 
botanickej záhrady. Ročný počet návštevníkov sa zvýšil o 148%. Cieľovou skupinou sú rodičia s malými deťmi a blízkosť 
k vode inšpiruje deti aj rodičov k tomu, aby lepšie vnímali vodu ako súčasť ekosystémov a života a aby tieto vedomosti 
vniesli do svojho života. Botanickej záhrade sa podarilo vylepšiť prostredie, v  ktorom sa skúma vysokohorská flóra. 
Inovatívna myšlienka projektu bolo vylepšiť mikroklímu na mieste, kde sú návštevníci prirodzene koncentrovaní.

13 https://www.lesytanap.sk/sk/pre- navstevnikov/botanicka-zahrada/
https://www.travelguide.sk/svk/turisticke- zaujimavosti/botanicka-zahrada-expozicia- tatranskej-prirody_38_1.html
https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g277810-d10432092-Reviews-Botanicka_zahrada_Expozicia_Tatranskej_prir ody-Tatranska_

Lomnica_Presov_Region.html

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA HLOHOVEC14 (2009-11)

Kvôli nevhodnému spôsobu orby poľnohospodárskej pôdy 
dochádzalo  k pravidelným lokálnym záplavám priamo v meste 
Hlohovec. Naposledy extrémna lokálna záplava v meste vznikla 
v júli 2009. V roku 2009 mesto požiadalo MVO Ľudia a voda 
o  spracovanie projektu a  výsledkom boli návrhy na zníženie 
erózie priamo na poľnohospodárskej pôde a vybudovanie celej 
kaskády protipovodňových opatrení v  potoku pod názvom 
Šumperský jarok, v ktorom tečie voda iba v čase intenzívnych 
dažďov. 

V  roku 2011 mesto zrealizovalo projekt protipovodňovej 
prevencie na Šumperskom jarku s  cieľom vybudovať 37 tisíc 

m3 vodozádržných opatrení. Celkové náklady sa na projekt sa vyšplhali na úroveň 120 tisíc € s finančnej podpory Úradu 
Vlády Slovenskej republiky. Zrealizovali sa unikátne riešenia, ktoré lákajú turistov i záujemcov si to obhliadnuť.

Typy a  výber vodozádržných  opatrení sa logický navrhovali a  realizovali po celom úseku z  hora na dol od 
jednoduchších po zložitejšie. 

V hornej časti Šumperského jarku boli zrealizované drevené prekladané hrádzky z vetví agátového dreva, následne 
kolové hrádze tiež z agátového dreva. Horné prekladané hrádzky boli vybrané za účelom zadržiavania splavenín z erózie 
z poľnohospodárskej pôdy. Bolo ich celkovo zrealizovaných 17 kusov. Dominantná časť bola zrealizovaná na bočných 
eróznych ryhách, aby sa zabránilo prúdu splavenín do Šumperského jarku. 

Kolové hrádze boli vybudované za účelom utlmenia odnosu biomasy a konárov v povodňovej vlne. Veľmi zaujímavá 
hrádzka z  agátového dreva a kameňa bola vybudovaná už na hlavnom prítoku. Nasledujú sypané hrádze, gabionové 
a napokon na konci štetovnicove.  

Celá kaskáda opatrení tvorí symbiózu rôznorodých opatrení a láka návštevníkov toto miesto navštíviť. Celý projekt 
bol už viac krát intenzívnymi dažďami testovaný a z najintenzívnejších dažďov v lete 2016 sa vytvorila slabučká povodňová 
vlna. V tom istom čase v susednom údolí bez zrealizovaných opatrení sa prehnala povodňová vlna, ktorá narobila v meste 
škody. 

Na Šumperskom jarku vznikla veľmi slabučká povodňová vlna bez akéhokoľvek rizika (viď posledné dve fotografie.

14 http://www.hlohovec.sk/?program=50&module_action__0__id_clanok=16804
https://kravcik.blog.sme.sk/c/277312/Open- Air-Gallery-revitalizacie-krajiny.html



4746

DÁŽĎOVÉ ZÁHRADY – ZŠ KOŠICE HRONCOVÁ15 (2019)

Najintenzívnejšou premenou zemského povrchu je v intravilá-
noch miest a obcí. S pribúdaním zastrešených, zaasfaltovaných 
i  zabetónovaných zemských povrchov rastie odtok dažďovej 
vody do potokov. To nie len prispieva k zvyšovaniu kulminácie 
povodňových rizík, ale aj vysušovanie zemského povrchu. Pod 
mestami a obcami klesajú hladiny podzemných vôd, znižuje sa 
výpar a rastie rozsah tepelného ostrova, v ktorom je teplota ča-
sto vyššia oproti vonkajšej teplote miest o viac ako 3 stupne. 

Jedným z možných riešení je dažďovú vodu zo striech, ciest, 
parkovísk zbierať do depresných plôch (dažďová záhrada), 
odkiaľ dažďová voda vsakuje do pôdy a dominantná časť tejto 
vody sa cez vegetáciu vyparí do atmosféry a tým ochladí vzduch 

nad miestom pozbieranej dažďovej vody. 
Toto môže urobiť každý vlastník objektu, parkoviska, chodníka, či cesty, tak ako to urobili dobrovoľníci Letnej 

univerzity vody v  júli 2019, keď počas týždňového pobytu vzdelávania mladých o  vode a  klíme, absolventi Letnej 
univerzity vody zrealizovali dažďové záhrady, ktoré hneď po ich realizácii fungujú. 

Čo potrebujeme vedieť o dažďovej záhrade:  
1. Každým m2 zastrenej či zapečatenej plochy zemského povrchu sa stráca z vášho pozemku viac 
2. Ako 500 litrov dažďovej vody ročne. Za to zaplatíte 50 centov/m2. 
3. Napríklad z územia so 100 tisíc obyvateľmi sa takto ročne odkanalizuje viac ako 5 miliónov m3 tej dažďovej vody. 

Náklady na odkanalizovanie tejto dažďovej vody dosahujú 5 miliónov eur, ktorá pred zapečatením zemského 
povrchu vsiakala do pôdy, dopĺňala zásoby podzemných vôd a cez vegetáciu sa vyparovala. Teda ochladzovala 
vzduch, zvlhčovala, čistila i ozdravovala ho. 

4. Každý z nás môže pomôcť čistiť a ochladzovať  vzduch, tak že necháte dažďovú vodu na svojom pozemku, aby 
vsiakla do pôdy a vyparila sa.

5. Zo strechy rodinného domu každým rokom odtečie kanálmi cca 100 m3 vody z malých vodných cyklov. Ak 
máme v území 1000 rodinných domov, tak každoročný úbytkov vody z malých vodných cyklov dosahuje 100 
tisíc. Za 10 rokov už je to úbytok vody o objeme 1 mil. m3. Kto nechá v dažďovú vodu v dažďovej záhrade, 
ozdraví si svoju mikroklímu, zároveň sa zásoby vody budú v podzemí permanentne regenerovať. 

6. Vyparená pozbieraná dažďová voda v záhrade zmierni teploty na pozemku.
7. Zbieraním dažďovej vody do dažďovej záhrady ušetria sa peniaze.

Čo potrebujeme urobiť, aby sa tak stalo?
1. Prvý krok – dať si poradiť, ako na to.
2. Druhý krok – spracovať jednoduchý projekt s nulovým odtokom dažďovej vody z pozemku.
3. Tretí krok – urobiť dažďovú záhradu ako príjemné miesto na oddych a relax priamo pri vašom dome a odpojiť 

sa od dažďovej kanalizácie.

Čo tým dosiahnete?
1. Ušetríte peniaze, keďže nebudete platiť za odkanalizovanie dažďovej vody (ročne asi 100 eur).
2. Zvýšite zásoby podzemných vôd na svojom pozemku.
3. Znížite teplotu na svojom pozemku asi o 3 0C.
4. Zvýšite vlhkosť vzduchu na svojom pozemku.
5. Znížite prašnosť a výskyt alergénov v ovzduší.
6. Vytvoríte na svojom pozemku podmienky pre vznik unikátneho ekosystému. Ten môže byť estetickým klenotom 

vašej záhrady.

15 https://www.tvkosice.sk/video/5d28b553201 51627a799f450
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22166752/letn a-univerzita-vody-sa-skoncila-dazdove- zahrady-su-hotove.html
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"Menežment dažďovej vody v meste a dobré príklady praxe"
Ing. Miroslav Hrib, PhD., Projekčná kancelária pre lesnícke stavby a vodozádržne opatrenia, Zvolen

Manažovanie dažďových vôd v mestách sa stáva dôležitým nástrojom na zmierňovanie (mitigácia ) a prispôsobenie ( 
adaptácia) negatívnych dopadov prebiehajúcej klimatickej zmeny, ktorá sa prejavuje najmä ako:
• dlhodobé obdobia sucha, bez zrážok a rosy v lete
• zvýšený počet tropických dní , horúčavy v lete s tepelnými ostrovmi 
• intenzívne prívalové zrážky (búrky)  a erózia pôdy
• extrémne prehrievanie povrchov (strechy, chodníky)  a interiérov budov (školy, nemocnice, úrady) 
• bleskové povodne, rýchla rozkolísanosť hladiny, upchávanie prietokových profilov priepustov a vybreženie korýt 

vodných tokov
• kolaps ľudského organizmu z dôvodu prehriatia, dehydrovania a alergii najmä starších a chorých ľudí
• vysýchanie rastlín na verejných priestranstvách a oslabenie odolnosti voči škodcom a invázia teplomilnej až tropickej 

fauny a flóry
• zápach z mestskej kanalizačnej sústavy 

Pre posúdenie, ktoré mitigačné a  adaptačné opatrenia v  meste sú primerané, vhodne načasované a  odborne 
lokalizované doporučujeme analyzovať prejavy klimatickej zmeny v meste a potom vytvoriť „Mestskú lokálnu analýzu 
a stratégiu menežmentu dažďovej vody“. Výsledkom bude :
• prognóza vývoja teplôt ovzdušia a zrážok v meste
• bilancia a modelovanie povrchového odtoku 

• posúdenie zraniteľnosti (miera citlivosti) a odolnosti jednotlivých mestských častí 
• lokalizácia kritických prietokových profilov na  tokoch, mostoch, priepustoch a kanalizačných potrubiach 
• návrh mitigačných a adaptačných opatrení 
• odhad financií pre realizáciu 
• harmonogram realizácie

MITIGAČNÉ A ADAPTAČNÉ OPATRENIA MENEŽMENTU DAŽĎOVEJ VODY V MESTÁCH

A. Cieľom navrhnutých mitigačných a adaptačných opatrení pri manažovaní dažďovej vody je:
A. Akumulácia dažďovej vody a jej využitie

A.1. Nadzemná akumulácia ( nádrže PE, PVC, betónové, plechové, cisterny, sudy, dekoratívne, amfory)
A.2. Podzemná akumulácia (nádrže betónové, PE, kovové, želozobetónové, ploché, valcové, šachtové, 
obdĺžnikové, korugované, 
BA3. Povrchová akumulácia (vodné nádrže, jazierka, staré bazény, prívodné kanály, zdŕžne objekty)

B. Znižovanie povrchovej teploty povrchov, zmenšenie povrchového odtoku a podpora výparu
B.1. Vegetačné strechy (extenzívne, intenzívne) 
B.2. Vegetačné steny (živé ploty, drôtené, drevené, oceľové konštrukcie, drôtokamenné s popínavými rastlinami 
a závlahou)
B.3. Tienenie ( výsadba stromov a alejí, tieniace plachty, pergoly, markízy, vonkajšie rolety) 
B.4. Prístrešky pre oddych, stojiska pre bicykle, BUS zástavky s vegetačnými strechami a fotovoltaickými panelmi
B.5. Podpora biodiverzity vodných živočíchov a opeľovačov  

C. Vsakovanie dažďovej vody
C.1. Na verejných priestranstvách (miskovité trávniky, parkové lagúny, terasovanie, priekopy, jamy)
C.2. Pri budovách a rodinných domoch ako plošné drény (dažďové záhrady, záhony, štrkové drény)
C.3. Záhradné systémy ( vsakovacie , bloky, tunely , iglu, perforované potrubia a šachty) 
C.4. Na cestách, parkoviskách , svahoch a chodníkoch (polovegetačné rošty, zatrávňovacie tvárnice, štrkové 
vozovky, porézne asfalty, mlátové chodníky v záhradách)

D. Protipovodňové opatrenia  (transformácia povodňovej vlny a spomalenie odtoku v mikropovodiach) 
D.1. Mokrade, jazierka, poldre, tôňky , biolimatické rezervoáre
D.2. Zmenšenie pozdĺžneho sklonu a stabilizácia dna: vodné prahy, stupne, prehrádzky 
D.3. Sedimentačné vodné nádrže na ochranu intravilánu 
D.4. Zaústenie malých vodných akumulačných nádrží do vsakovacích zariadení ako bezpečnostné prepady 

E. Náhrada pitnej vody dažďovou vodou pre technické a biologické  využitie 
E.1. Splachovanie na toaletách
E.2. Technické využitie pri umývaní povrchov
E.3. Zavlažovanie rastlín

F. Odľahčenie vodných tokov a kanalizácie v mestách
F.1. Spomalenie a zmenšenie množstva a prietokov dažďovej vody 
F.2. Odľahčovacie kanály a potrubia

Implementácia navrhnutých opatrení poskytuje rôzne kombinácie pre dosiahnutie viacerých uvedených cieľov a  
ovplyvní sprievodné hydrologické a bio-technické procesy v meste. Dostatočné množstvo  dažďovej vody v meste pre 
ochladenie ovzdušia je nezastupiteľné z fyzikálneho hľadiska. 

Obr. č. 1. Extrémne prehrievanie (+ 50 stupňov C) nepriepustných asfaltových plôch bez vegetácie v lete na parkovisku pred nákupným centrom vo 
Zvolene. ( Foto Hrib, V.Jirka, 2015)
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Odtok dažďovej vody je významne rozdielny tvorí približne  v  prírode 5% , na vidieku 30 %, v  mestách 70% 
a v priemyselných zónach 90 % a viac z celkovej bilancie zrážkových úhrnov. Preto je potrebné bilanciu v mestách meniť 
a zvýšiť podiel zachytenej a vyparenej dažďovej vody v maximálnej možnej miere. V praxi to znamená , že sa uplatní 
povinnosť pre vlastníka pozemku alebo inej nehnuteľnosti ( strechy, parkoviská, ) likvidovať dažďové vody na svojom 
pozemku. V prípade , že to nie je možné sa bude používať dažďová kanalizácia. 

B. Využitie akumulovanej dažďovej vody ovplyvňuje ekonomickú efektívnosť vynaložených investícii, najmä výšku 
poplatkov za odvedenie dažďovej vody do mestskej kanalizácie. Možnosti pre populárne  rozširovanie dobrých príkladov 
v praxi sú: 

B.1.  Sezónne zavlažovanie  rastlín v  záhrade, na balkóne, terasách, skleníkoch, záhonoch (závlahy: tryskové, 
kvapkové, automatické, ručné...) 
B.2. Celoročné splachovanie na toaletách v budovách a rodinných domoch, internátoch škôl, úradov
B.3. Pranie s úsporou množstva pracích práškov
B.4. Umývanie podláh, chodníkov , ciest, dopravných značiek
B.5. Zamlžovanie ovzdušia terás a frekventovaných chodníkov  
F.6. Fontány, vodné steny, umelé vodné toky, vodopády,  kaskády, vyvieračky, detské vodné ihriská 
F.7. Okrasné jazierka, oddychové zóny, parky a rybníky 
F.8. Ochladzovacie kropenie striech, ciest a chodníkov 
B.9. Adiabatické chladenie budov (klimatizácia) 

PREZENTÁCIA REALIZOVANÝCH OPATRENÍ V PRAXI PRE VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY V MESTÁCH

B.1. Ochladenie povrchu a sezónne zavlažovanie  trávnikov a rastlín v záhrade, na balkóne, vegetačných strechách, 
terasách, skleníkoch, záhonoch (závlahy: tryskové, kvapkové, automatické, ručné...) a akumulácia dažďovej vody.

Pre spoľahlivejšie zavlažovanie vegetácie sa dažďová voda zo strechy transportuje žľabmi a dažďovými zvodmi zo 
strechy a  potom filtruje a  následne v  podzemných PE korugovaných nádržiach, ktorých objem je vypočítaný podľa 
množstva zrážok, výmery strechy a  druhu krytiny na streche. Nádrže majú rôzny tvar , ktorý ja navrhnutý podľa 
výšky hladiny podzemnej vody a možnej hĺbky výkopu. Proti preplneniu nádrže pri prívalových zrážkach sa chránime 
bezpečnostným prepadom dažďovej vody do vsakovacích blokov, ak podložie nie je ílovité, alebo z kompaktnej skaly,  
alebo výnimočne pripojením do existujúcej dažďovej kanalizácie. Pre pohon ponorného čerpadla (230 V, 0,75 kW, 4,2 
Bar, 80 l/min)) je potrebné pripojenie do  elektrickej zásuvky v dome alebo fotovoltaické panely. 

Príroda 5%

Vidiek 30%

Obr. č. 2. Schéma podielu odtoku  dažďovej vody  zo zrážok .(Ing. M. Poliak)

Mesto 70%

Priemyselné 
parky 90%

Intenzívna vegetačná strecha je náročná na spotrebu dažďovej vody pre zavlažovanie rastlín, lebo vyššie rastliny 
majú  vyšší výpar oproti rozchodníkom na extenzívnej vegetačnej streche. Preto na streche autobusovej stanici vo Zvolene 
(2017) je intenzívna vegetačná strecha polievaná pravidelne z nadzemných akumulačných  nádrží na dažďovú vodu. 

Ponorné čerpadlo závlah je poháňané EE z fotovoltaického panelového ostrovného systému. Zmena strešného povrchu 
strechy z asfaltových pásov na vegetačnú strechu má mikroklimatické prínosy v tom, že:

• znížila sa emisiu tepla do ovzdušia a povrchová teplota
• ochladila výparom mikroklímu
• zachytila dažďovú vodu do akumulačných nádrží a odľahčila kanalizáciu počas búrok
• znížila sa spotreby pitnej vody na polievanie náhradou za dažďovú vodu
• ochránila sa strešná krytina pred UV žiarením a predĺžila životnosť strechy 
• zlepšujú tepelnoizolačné parametre strešného plášťa

Obr .č. 3. Ručné polievanie rastlín dažďovou vodou z nadzemných nádrží pri domoch v záhrade je relaxom a ekologickou výchovou detí.  
Pripojenie nádrží k zvislým dažďovým zvodom je sezónne a v zime sa nádrže vypúšťajú, aby nezamrzli. (Foto: Manada trading)

Obr. č. 4. Podzemná oválna akumulačná nádrž s filtrom, ponorným čerpadlom, bezpečnostným prepadom do vsakovacích blokov, prípojkou na 
záhradnú hadicu. (Foto: Manada trading)

Obr. č. 5. Intenzívna vegetačná strecha na autobusovej stanici vo 
Zvolene zaberá cca 1000 m2 t.j. ¼ celej strechy . (Foto: M.Hrib)
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Extenzívne vegetačné strechy sú nenáročné na údržbu a poskytujú významnú zmenu v ochladení povrchu strechy. 
Vegetačné koberce s  rozchodníkmi sa dodávajú na paletách a  ich ukladanie na strechu je jednoduché. Pravidelné 
polievanie sa nevyžaduje, ale údržba spočíva v odstránení nalietnutej stromovej vegetácie najmä brezy a borovice.

Likvidácia dažďovej vody zo strechy sa môže riešiť správne dimenzovanými vsakovacími zariadeniam, ak sú vhodné 
hydrogeologické podmienky napr. štrkové, piesčité , hlinito piesčité podložie (kf=10-3 až 10-6). Koeficient priepustnosti 
podložia je potrebné ich preukázať inžiniersko-geologickým prieskumom. Ílové podložie je nevhodné pre vsakovanie, 
pokiaľ sa tam nenachádzajú štrko-pieskové vrstvy.  Pre vsakovanie dažďovej vody do podložia sa používali v minulosti 
štrkové plošné drény, ale dnes ich nahrádzajú účinnejšie PE kvadratické bloky vyskladané do potrebných rozmerov 
s dostatočnou únosnosťou. Sú umiestňované min. 6 m od základov budov, aby nesaturovali základy stavby a cca 1 m nad 
hladinou podzemnej vody.

Obr. č. 7. Pôvodná časť strechy na autobusovej stanici vo Zvolene poskytuje akumulovanú dažďovú vodu na zavlažovanie  z nadzemných nádrží 
mimo zimné obdobie. FV panely vyrábajú elektrinu pre ponorné čerpadlo tryskovej závlahy, ktorá je nevyhnutná na intenzívnej streche.  
(Foto: M.Hrib)

Obr. č. 8. Šikmé vegetačné extenzívne strechy je možné tvoriť 
s georastrom pre fixáciu rastlín (Foto:Zinco)

Obr. č. 7. Extenzívna vegetačná strecha na garážach v Žiline 
(Foto: ABC )

B.2. Celoročné splachovanie na toaletách v budovách a rodinných domoch, internátoch škôl, úradov

Mestský úrad v meste Zvolen realizoval rekonštrukciu budovy v roku 2017, kde na hradil pitnú vodu pre splachovanie 
toaliet dažďovou vodou zo strechy, ktorá sa filtruje a akumuluje v suteréne v 6 ks prepojených  plastových nádržiach 
Herules (1,6 m3) s celkovým objemom 9,6 m3. Plynulé dodávky vody do splachovacieho systému toaliet zabezpečuje 
automatický systém riadenia dodávky dažďovej vody a v prípade nedostatku dažďovej vody automatický dopĺňa nádrže 
pitnou vodou (cca 5 x v roku v lete). 

B.3. Pranie s úsporou množstva pracích práškov

Čistá dažďová voda privedená zvodmi zo strechy z kvalitnej plechovej, PVC fólie alebo betónovej strešnej krytiny je 
vhodná aj na pranie v automatických práčkach v rodinných domoch a školských internátoch, lebo je viac stupňovo filtro-
vaná a neobsahuje významné koncentrácie minerálov a chlóru. Nasávací plavák v nádrži odoberá čistú vodu cca 10 cm 
pod hladinou vody bez nečistôt na hladine (peľ, prach). 

Obr. č. 9. Vsakovacie bloky, šachty, potrubia, separačná geotextília budú umiestnené do výkopu hĺbky 3-4 m . 

Obr. č. 10. Pre splachovanie WC sa využíva dažďová voda akumulovaná v PE prepojených nádržiach  
umiestnených garáží MÚ vo Zvolene. (Foto: M. Hrib)

Obr. č. 11. Podzemná PE nádrž na dažďovú vodu zo strechy rodinného 
domu pre pranie, WC a polievanie záhrady. (Foto:Manada trading)
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B.4. Tienenie stromami , vegetačnými stenami a oživenie vodou dopravnej infraštruktúry v mestách

Vysoké stromy na námestiach, v parkoch a stromoradiach majú nezastupiteľnú funkciu pri  klimatickej bilancii mest-
ského prostredia. Stromy sú prírodné multifunkčné  klimatizačné jednotky a ich náhrada je nepremyslená a neekono-
mická. Prestárle stromy sa postupne jednotlivo vymieňajú za mladšie jedince. Rozšírený trend likvidovať zeleň v pro-
spech rozšírenia parkovacích miest motorových vozidiel je architektonické a urbanistické zlyhanie vynútené lokálnymi 
záujmami. Moderní developeri riešia parkovanie vozidiel v  poschodových parkových domoch a  rozširujú podiel ve-
getácie a vodných plôch a mestách. 

Obr. č. 12. Termovízne meranie povrchovej teploty na námestí vo Zvolene 
potvrdzuje nezastupiteľnú úlohu stromov pri tienení, výpare a znižovaní 
teploty o viac ako 10 stupňov v centrách miest na námestiach a cestách 
v letných horúčavách. (Foto: J.Pokorný, V.Jirka, 2017)

Obr. č. 13. Moderné riešenie cyklistickej dopravy v mestách 
(Bratislava)  sa kombinuje so ochranou starých stromov pre zníženie 
teploty  tienením v uliciach a výsadbou polotiennych druhov ( Hedera 
helix, Prunus laurocerasus) na pokrytie povrchov . (Foto: M. Hrib)

Obr. č. 14. Polovegetačné zatrávnené rošty pre stojiská motorových 
vozidiel pred športoviskami sú vhodnou náhradou asfaltových 
a betónových povrchov. (Foto: Asio ) 

Obr. č.15. Voda z miestnych komunikácii je filtrovaná a fontánou 
ochladzuje ulice a križovatky vo francúzskom meste. (Foto M. Hrib)

Vegetačné steny okrem ochraňovania a tienenia stavby ochladzujú stavby a popínavé rastliny znižujú hluk a prašnosť 
na uliciach. Príkladom môže byť vegetačná strecha s oceľovými lankami a  opornou konštrukciou pre popínavé rastliny 
so závlahou. 

B.5. Zamlžovanie ovzdušia terás a frekventovaných chodníkov 

Rozptýľovanie drobných vodných kvapiek vo forme umelej horizontálnej zrážky – hmly je náročný  spôsob ako osviežiť 
a ochladiť vzduch na terasách reštaurácii a frekventovaných chodníkoch . 

F.6. Fontány, vodné steny, umelé vodné toky, umelé mokrade, vodopády,  kaskády, vyvieračky, a detské vodné ihriská

Veľkú popularitu si získavajú umelé  mokrade  na sídliskách ako napríklad Kaskády v Bratislave, kde sú bytové domy 
odpojené už od dažďovej verejnej kanalizácie a  likvidujú dažďovú vodu do vsakovacieho zariadenia. Naša inovácia 
spočívala  roku 2021 v tom, že sme pred vsakovacie zariadenie navrhli umiestniť akumulačné nádrže 2x12 m3 a vedľa 
navrhli umelú mokraď s vodnými rastlinami a závlahou  trávnikov a stromov, umelým vodným tokom, vyvieračkou, aby 
sme dosiahli výpar vody a ochladenie mikroklimy. Druhým prínosom je rozšírenie  biodiverzity o vodný biotop a nové 
„kvetinové lúky na sídlisku“, kde doteraz boli nízke trávniky a letných horúčavách vyschli. 

Obr. č. 16. Vegetačná stena na ulici Starohájska v Trnave s popínavými rastlinami po výstavbe. (Foto M. Hrib)

Obr. č. 17. Zamlžovaním ochladzovaný chodník do jedálne a internátu Bariny TU vo Zvolene s novým  jazierkom. (Foto: M. Hrib)

Obr. č. 18. Vizualizácia návrhu umelej mokrade s podzemnými zásobníkmi 
dažďovej vody, automatickou závlahou, fontánou, výsadbou stromov, 
umelým potôčikom a detským vodným ihriskom na verejnom prestranstve 
pri bytovom dome Kaskády v Bratislave (M. Hríb, Z. Hudeková, B. Hochel, 
2021)
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F.7. Detské vodné ihriská 

Vytvoriť moderné a bezpečné podmienky pre hru s dažďovou vodou pre deti je mimoriadne účinná a  moderná vzdeláva-
cia metóda, ako učiť deti , rodičov a učiteľov, že pitnú vodu je možné šetriť a dažďová voda osviežuje, ochladzuje a vy-
konáva vodnú prácu napr. na mlynčekoch a pumpách. 

F.8. Oddychové zóny, parky , okrasné jazierka, a rybníky 

Oddychové zóny intravilánu a mestské parky sú vhodné miesta pre spomalenie povrchového odtoku a dočasnú aku-
muláciu dažďovej vody vo vytvorených terénnych zatrávnených útvaroch, kde voda vsakuje a vyparuje sa prirodzene 
a vytvárajú sa nové biotopy, ktoré je možné kosiť a udržiavať mechanizovane. Výmena suchom ohrozených nízkych mo-
nokultúrnych trávnikov za stabilnejšie rastlinné spoločenstva „kvitnúcej lúky „ zvyšuje odolnosť voči suchu a erózii i bio-
diverzitu opeľovačov v meste. 

V parkoch a mestských záhradách sa navrhujú cesty a chodníky z priepustných štrkopieskových vrstiev vozovky 
tzv. mlátové vozovky alebo z priepustných kamenných dlažieb. Platí zásada, že cesty a chodníky sú niveletou vozovky 
vyššie, aby dažďová voda priečne odtekala do trávnikov a nie na opak, že cesty sú pod terénom a vytvárajú sa mláky, ktoré 
spôsobujú chodcom problémy a vozovka je poškodzovaná mrazovými trhlinami.  

Obr. č. 19. Verejné priestranstvo pred úpravou  v roku 2021 pri 
bytovom dome Kaskády v Bratislave a vsakovacím zariadením 

dažďovej vody pod zemou (Foto Hrib, 2021).

Obr. č. 20. Drevené žľaby s hradidlami, pumpou  na vodnom ihrisku 
(Zdroj: Netradicnihriste.cz)

Obr. č. 21. Schéma reprofilizácie parkových trávnatých plôch  
pre zadržanie a prirodzený vsak dažďovej vody (M. Kravčík)

Výstavba nových,  rekonštrukcia a  modernizáciou 
starých budov pri  parkoch obsahuje aj stavebné objekty 
a technické zabezpečenie pre akumuláciu, filtráciu, čerpanie 
a  manipulovanie s  dažďovou vodou. Moderná budova 
rakúskych štátnych lesov OBF v Purkensdorfe (obr. č. 22) 
je príkladom ekologického tvorivého prístupu pri spojení 
architektonickej prezentácie tradičnej viazanosti dreva 
a vody pre moderného človeka. 

F.9. Ochladzovacie kropenie striech, ciest,  chodníkov, 
parkovísk. 

Používanie dažďovej vody pre kropenie miestnych komu-
nikácii, chodníkov a námestí je účinný a rozšírený spôsob 
ochladzovania nepriepustného povrchu. Nové cisterny po-
užívajú pitnú alebo veľmi čistú vodu, nie znečistenú z riek. 
Preto je vhodné , aby na miesto pitnej vody sa používala na 
polievanie ulíc akumulovaná dažďová voda zo striech na-
príklad z  športových hál, úradov a  nákupných centier 
v mestách.

Polopriepustné povrchy stojísk na málo využívaných 
parkoviskách sú lepšou alternatívou ako nepriepustné 
betónové dlažby alebo asfaltobetónové vozovky na 
parkovisku. Nevýhodou betónových polovegetačných 
panelov je extrémne prehrievanie na slnečných miestach, 
preto by mali byť v  polotieni vzrastlých stromov a  odtok 
vody nasmerovaný ku koreňom stromov. Obr. č. 22. Okrasné jazierko pred budovou OBF v Rakúsku.  

(Foto: M. Hrib)

Obr. č.23. Ochladzovanie ulíc v letných horúčavách kropením 
cistrenou . ( zdroj: Michalovce 24.sk) 

Obr. č. 24. Pravidelnú údržbu a polievanie v lete si vyžadujú polovegetačné tvárnice na parkoviskách. Vybudovaný nesprávny priečny sklon stojiska 
motorových vozidiel parkoviska, pretože voda odteká na asfaltovú vozovku a nie do trávnika ku stromom. (Foto: M. Hrib, Podunajské Biskupice)
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5.

VODA A VZDELÁVANIE

"Modré školy – budovanie vodozádržných opatrení na školách a dobré  
príklady praxe"
Ing. Miroslav Hrib, PhD., Projekčná kancelária pre lesnícke stavby a vodozádržne opatrenia, Zvolen

Výchova a  vzdelávanie študentov k  tvorbe a  ochrane zdravého prostredia, kde žijú patrí medzi medzi najdôležitejšie 
úlohy pedagógov. Metodicky je veľmi názorné, ak na školských budovách a areáloch sú umiestnené vodozádržné opatre-
nia pre moderný menežment dažďovej vody (napríklad dažďové záhrady) a zmenu mikroklímy , aby študenti mohli vi-
dieť, ako je možné :

• znížovať teplotu vzduchu v letných horúčavach
• znižovať množstvo dažďových vôd odvedených do kanalizácie
• polievať rastliny dažďovou vodou aby nevyschli a šetriť spotrebu pitnej vody
• zvyšovať vlhkosť vzduchu a tak sa preventívne chrániť proti alergiám a prachu, prehrievaniu vzduchu v triedach 

a tiež v exteriéri fontánami
• nahradzovať nepriepustné asfaltobetónové povrchy napríklad na parkoviskách aut za zatrávnené polovegetačné 
• skrášlovať trávniky dažďovými záhradami a zvyšovať lokálnu biodiverzitu
Program Modré školy na vymyslel Ing. Michal Kravčík,CSc. na Úrade vlády SR (2011) a umožnil v každom okrese 

Slovenska vybudovať vodozádržné opatrenia na jednej škole pre pilotnú prezentáciu mitigačných a adaptačných opatrení 
proti dopadom klimatickej zmeny. Úspešným cieľom bolo, aby  motivoval laickú verejnosť (študentov, rodičov, učiteľov, 
starostov, úradníkov atď.) pre ďalšiu implementáciu opatrení a zvýšil dôveru k bio-technickým riešeniam. Významnou 
podmienkou získania finančného nenávratného príspevku pre školu  vo výške 40 000 Eur s podporou EEA Grants v roku 
2014 bolo, aby zaviedli do učebných osnov jednotlivých predmetov ako napr.: fyzika, biológia , min. 1 hodinu týždenne 
problematiku o význame a funkčnosti vybudovaných akumulačných nádrží na akumuláciu dažďovej vody, vegetačných 
strechách a stenách, polievaní rastlín, fontánach, tienení verejných priestorov stromami, atď. na ich škole. Digitálne dáta 
z merania teploty a vlhkosti vzduchu a pôdy novými autamatickými stanicami spracovávali a vyhodnocovali študenti vo 
forme grafov na hodinách nielen fyziky, botaniky, prírodovedy, ale aj informatiky a tak práca s IT sa stala zaujímavou 
a názornou.

Záhradná fontána s podzemnou akumulačnou nádržou 
ochladzuje ovzdušie z 28 na 18 stupňov Celzia a postupne 
vyparuje zachytenú dažďovú vodu. Zároveň skrášľuje 
záhradu pred budovou Gymnázia v Púchove.

Obr. č. 1. Dažďová záhrada, nadzemná dekoračná amfóra, vegetačná 
stena v átriu Gymnázia v Púchove (2014).

Obr. č. 2. Fontána s dažďovou vodou a vedľa termosnímka povrchovej teploty dokumentujú možnosti využiť zachytenú dažďovú vodu a ochladiť areál 
Gymnázia v Púchove . (Foto: M. Hrib, J. Pokorný)
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BIOTECHNICKÉ INOVÁCIE PRI ZADRŽANÍ A VYUŽITÍ DAŽĎOVEJ VODY NA TECHNICKEJ  
UNIVERZITE VO ZVOLENE  

Synergický efekt zmierňovania dopadov klimatickej zmeny v mestách dosiahneme viacerými adaptačnými opatreniami 
na menšom území. Veľmi úspešný projekt „Biotechnické inovácie pri zadržaní a využívaní dažďovej vody vo Zvolene“ 
sme realizovali (Blue Alternative Nadácia, M. Hrib)  na pozemkoch mesta  Zvolen a Technickej univerzity vo Zvolene 
v roku 2015 až 2019 s podporou EEA Grants v investičnom náklade 1,2 Mil. Eur. Vybrané strechy ako napríklad  Aula TU 
vo Zvolene s výmerou 1400 m2 bola zdrojom dažďovej vody pre akumuláciu v piatich podzemných  PE nádržiach a pre 
ďalšie využitie : umelý vodný tok, pochôdzná dynamická fontána, dažďová záhrada, okrasné jazierka.  Na streche auto-
busovej stanice sa vybudovala intenzívna vegetačná strecha s  výmerou 1000 m2 a  s  príslušenstvom pre automatickú 
závlahu dažďovou vodou a obnoviteľným zdrojom elektrickej energie  FV panelmi. Výsadba 620 nových vzrastlých list-
natých stromov podporí tienenie a vyparovanie najprirodzenejším spôsobom. Na 6 základných školách v meste Zvolen 
sa vybudovalo 32 dažďových záhrad, podzemné nádrže, aby sa akumulovala dažďová voda zo striech  telocviční a po-
lievali sa trávniky pre zníženie prašnosti a vitalitu verejných trávnikov v areáli škôl.  Historická budova lesnícko-drevár-
skej knižnice bola odpojená od verejnej dažďovej kanalizácie a dažďová voda  sa likviduje v zasakovacích blokoch s obje-
mom 240 m3 pod zemou. 

Obr. č. 3 Pohľad na zmenený areál Technickej univerzity  
s umiestnením adaptačných opatrení. (Foto: TU Zvolen) 

Obr. č. 4 Pohľad na nové okrasné dažďové jazierko pred internátom 
Bariny TU vo Zvolene. (Foto: M. Hrib) 

Obr. č. 5. Dažďová voda zo strechy auly Technickej univerzity vo Zvolene je  akumulovaná v podzemných nádržiach pre využitie a ochladenie 
oddychovej zóny pochôdznou dynamickou fontánou, prúdenie umelého potôčika, tryskových závlah trávnikov a vsakovaná v dažďovej záhrade. 
(Foto: M. Hrib)

"Miestne spôsoby boja proti klimatickým zmenám"
Małgorzata Siudak, Krakow

PRÍČINY ZMENY KLÍMY

Život na Zemi je možný vďaka skleníkovému efektu, za ktorý vďačíme atmosfére a skleníkovým plynom, ktoré obsahuje. 
V rámci prírodných procesov prebiehajúcich na Zemi sa mení koncentrácia týchto plynov v atmosfére, čo ovplyvňuje 
podnebie, ktoré sa so zvyšujúcimi sa koncentráciami plynov zahrieva, a s klesajúcou koncentráciou sa naopak ochladzu-
je. V dôsledku toho je zmena klímy prirodzeným javom, veď predsa doby ľadové sa prelínali s teplými obdobiami v mi-
nulosti. 

Súčasné, rýchlo postupujúce otepľovanie podnebia súvisí s emisiami skleníkových plynov pochádzajúcich z ľudskej 
činnosti (antropogénne podnebie). Týchto plynov je oveľa menej ako tých, ktoré pochádzajú z prírodných zdrojov, ale sú 
to ďalšie množstvá, ktoré nie sú zahrnuté v prirodzenom uhlíkovom cykle v prírode. Za posledných 100 rokov sa svetová 
populácia zvýšila z 2 na 7 miliárd a neustále rastie, čo však nie je hlavnou príčinou zvyšovania emisií skleníkových plynov. 
Považuje sa to za nekontrolovanú spotrebu, nadmerné využívanie zdrojov a ľudský tlak na prírodné prostredie [13]. 

V roku 2018, na základe hodnotiacej správy IPCC16, došlo k záveru, že sa odhaduje, že ľudská činnosť sa pričinila ku 
globálnemu otepľovaniu vyššiemu o 1,0 °C oproti hodnote v období pred industrializáciou (posledných 150 rokov). Ak sa 
globálne otepľovanie bude vyvíjať týmto tempom, je pravdepodobné, že sa v rokoch 2030 až 2052 zvýši o 1,5 °C. Toto je 
hranica, po prekročení ktorej je nepravdepodobné, že dokážeme predísť katastrofickým dôsledkom pre biosféru a ľudstvo 
[10]. Ďalšie správy IPCC sú tiež ohromujúce. 

Hlavné zdroje skleníkových plynov (oxid uhličitý, freón, metán, oxid dusný, ozón a  priemyselné plyny), ktorých 
množstvo môžeme ovplyvňovať, sú [13]:

• priemysel (vrátane výroby cementu, ktorý je zodpovedný za 4% globálnych emisií oxidu uhličitého);
• poľnohospodárstvo – najmä priemyselný chov zvierat a pestovanie ryže (emisie metánu);
• doprava, najmä cestná a letecká (oxid uhličitý);
• energia založená na fosílnych palivách (spaľovanie uhlia predstavuje 40% globálnych emisií);
• odlesňovanie a degradácia lesov (zodpovedné za 17% globálnych emisií);
• odpady (skládkovanie spôsobuje emisie metánu).
Za ich emisie sú vinené najmä krajiny tzv. Globálneho severu,17 ako aj Čína a India.

DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY 

Globálne dôsledky klimatických zmien sa už prejavujú – teploty stúpajú, modely zrážok sa menia, topia sa ľadovce a sneh, 
stúpa priemerná hladina morí na svete a mení sa aj dĺžka ročných období. Dôsledky týchto zmien môžeme sledovať aj 
v Poľsku.

Podľa „Správy 01/2020 interdisciplinárneho poradného tímu pre klimatickú krízu a  predsedu Poľskej akadémie 
vied o  zmene podnebia a  vodného hospodárstva v  Poľsku” [4] musíme brať do úvahy častejší výskyt období sucha 
(meteorologické, poľnohospodárske a hydrologické), ako aj povodní s narastajúcou silou. Silné zrážky sa budú vyskytovať 
častejšie, obzvlášť nebezpečné, ak sa vyskytnú po dlhšom suchu, keď suchá pôda neprijíma vodu. Suchá, ktoré sa objavujú 
v lete, už ovplyvňujú vodné zdroje, ktoré nie sú kompenzované jesennými zrážkami a vodou z nízkej snehovej pokrývky 
v zime. V správe sa tiež uvádza, že dôsledkom týchto zmien môže byť zhoršenie kvality vôd v dôsledku zvýšeného odtoku 
znečisťujúcich látok z povodia a zníženej schopnosti samočistenia zmenených riek.

Zmena podnebia bude mať aj ďalšie veľmi vážne globálne dôsledky: rastúci svetový hlad, problémy s  prístupom 
k vode, migráciu ľudí z potopených oblastí a v dôsledku toho politické konflikty („vodné vojny”, klimatickí utečenci) [13].

OPATRENIA PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM NA SVETOVEJ ÚROVNI 

Na svete už bolo prijatých množstvo záväzkov o znížení globálnych emisií skleníkových plynov. V roku 1992, počas sa-
mitu o Zemi v Riu de Janeiro, bol prijatý Rámcový dohovor OSN o zmene podnebia (UNFCCC), ktorý ratifikovalo 197 
krajín vrátane Európskej únie. V roku 2005 vstúpil do platnosti Kjótsky protokol, ktorým sa stanovili emisné limity a pra-
vidlá obchodovania s emisiami pre jednotlivé krajiny s cieľom obmedziť priemerné zvýšenie povrchovej teploty Zeme 
pod 2 °C v porovnaní s obdobím pred industrializáciou. V roku 2015 bola v Paríži podpísaná ďalšia dohoda o zastavení 
globálneho otepľovania do konca storočia na úrovni 1,5 °C [7]. V apríli 2021 zvolal prezident USA klimatický samit za 
účasti 40 vedúcich predstaviteľov krajín, ktoré prijali nové klimatické záväzky. 

16 Medzivládny panel pre zmenu podnebia (IPCC) bol založený v roku 1988 s cieľom poskytovať objektívne informácie o zmene klímy.
17  Globálny sever, t. j. krajiny tzv. „Západu” – hlavne Európa a Severná Amerika, ale aj Austrália a Nový Zéland (najpriemyselnejšie a eko-

nomicky najvyspelejšie krajiny). Globálny Juh – krajiny Afriky, Južnej Ameriky, Ázie (s výnimkou niektorých), ktoré zase obýva väčšina svetovej 
populácie, https://globalna.ceo.org.pl/slowniczek, prístup: 3. 5. 2021.
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Vedeckým pozadím pre UNFCCC je Medzivládny panel pre zmenu podnebia (IPCC), založený v roku 1988, ktorého 
cieľom je poskytovať objektívne informácie o zmene klímy. Panel zhromažďuje a analyzuje výsledky vedeckého výskumu 
o zmenách podnebia, ktoré predtým publikovali vedci z  celého sveta. Každých pár rokov vydáva podrobnú súhrnnú 
správu. Posledná úplná, piata hodnotiaca správa bola vydaná v  októbri 2014 a  šiesta bude zverejnená v  júni 2022. 
Medzi týmito správami zverejňuje IPCC špeciálne správy. Správy o  stave globálneho podnebia pripravuje aj Svetová 
meteorologická organizácia (WMO), posledná z konca roka 2020 bola zverejnená 21. apríla 2021 [15].

OPATRENIA PROTI KLIMATICKÝM ZMENÁM NA NÁRODNEJ, MIESTNEJ A INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI

Bez ohľadu na úsilie o obmedzenie základných príčin klimatických zmien, ktoré majú v rukách medzinárodné orga-
nizácie a krajiny po celom svete, je potrebné sa na tieto zmeny pripraviť na národnej, miestnej a individuálnej úrovni. 
Okrem preventívnych opatrení musíme vyvinúť stratégie a  implementovať adaptačné opatrenia, ktoré nám umožnia 
minimalizovať dôsledky týchto zmien, ku ktorým už došlo, a ktoré sa budú aj naďalej prehlbovať.

V ďalšej časti článku sa pozornosť zameriava na činnosti spojené s vodou, vodným hospodárstvom a prírodným 
prostredím. 

Požadované smery aktivít v  oblasti vodného hospodárstva v  Poľsku boli obsiahnuté v  mnohých dokumentoch 
rôznych inštitúcií a úradov. Predtým citovaná Správa 01/2020 poradného tímu pre klimatickú krízu Poľskej akadémie 
vied [4] okrem iného odporúča nasledujúce opatrenia:

• absolútnu ochranu prírodných alebo poloprírodných vodných tokov, revitalizáciu zmenených riek a napriamenie 
tokov,

• zvýšenie retencie krajiny vo vidieckych oblastiach a podporu ochrany vody (najmä zdrojov podzemnej vody) na 
zavlažovanie medzi poľnohospodármi, 

• vytvorenie mnohých rozptýlených miest miestneho zadržiavania dažďovej vody v  mestách pomocou zelenej 
a modrej infraštruktúry,

• rozšírenie zodpovednosti za vodu mimo inštitúcie, ktoré tradične riadia vodné zdroje, 
• vzdelávanie verejnosti vo vnímaní vody a prírodných vodných ekosystémov ako hodnôt vyšších ako hodnoty 

surovín. 
Ďalej sú popísané možnosti realizácie odporúčaných aktivít a smerov v praxi, pričom sa analyzujú príklady aktivít 

rôznych subjektov – národných inštitúcií, samospráv, firiem a  úradov. Pokúsili sme sa tiež vymedziť obmedzenia 
a podmienky účinnej implementácie týchto opatrení.  

Ochrana prírodných riek a obnova zmenených riek

Najskôr je potrebné ochrániť ešte prírodné rieky a  tie im podobné. Revitalizácia zmenených riek je dlhodobý proces 
a  v  Poľsku neexistujú prakticky žiadne príklady obnovovacích aktivít. Možno spomenúť rieku Kwaczę, prítok Słupi 
(Pomorské vojvodstvo), ktorá bola čiastočne zrekonštruovaná – jej ústie, rieky Ina, Drawa a Raba, kde sa tiež vykonávali 
také práce. Správnym smerom sa uberajú projekty spojené s očisťovaním a uvoľňovaním riek pre ryby a vodné organi-
zmy, napr. Wisłoki18 a Białej Tarnowskiej19 vykonávané regionálnou vodárenskou spoločnosťou PGW WP v Krakove.

Literatúra [2, 17] ukazuje, že revitalizáciu je najlepšie vykonať na malých vodných tokoch pretekajúcich oblasťami, 
ktoré sú extenzívne rozvinuté alebo vylúčené z hospodárskeho úžitku. V prvej etape ide o odstránenie prekážok (bariér), 
ktoré sa vytvorili na rieke, a následné zahájenie prirodzených procesov formovania rieky. 

Aktivity na miestnej úrovni v  rozsahu opísanom vyššie môžu spočívať v podpore ochrany riek a  ich ponechanie 
v  prirodzenom stave, zvyšovaní povedomia obyvateľov (poľnohospodárov, vlastníkov pozemkov) ich vzdelávaním 
o úlohe a význame prírodných riek pre človeka, životné prostredie a ekosystémy. Je dôležité zohľadniť tieto opatrenia 
v osobitných plánoch využívania územia, ktoré vypracúva miestna samospráva.

Zvyšovanie prirodzenej retencie vo vidieckych oblastiach
 

Vo vidieckych oblastiach by sa mali prijať opatrenia na zvýšenie prirodzenej retencie: krajina, pôda, podzemné vody, 
retencia povrchových vôd. Retencia je zameraná na spomalenie odtoku vody z riek, zvýšenie zdrojov podzemných vôd 
a obmedzenie rýchleho povrchového odtoku. 

Medzi základné činnosti v tejto oblasti patrí ochrana mokradí, rašelinísk, močiarov, brehov riek, ochranných pásov, 
zalesňovanie, zmena štruktúry lesov (lesný podrast) a vhodné obhospodarovanie lesov, ktoré efektom bude zvyšovanie 
ich retencie a  pôsobenie proti povrchovému odtoku. Rovnako ako opätovné vytvorenie zavlažovacej meliorácie 
vodných tokov a uplatňovanie osvedčených poľnohospodárskych postupov, vrátane účinných zavlažovacích systémov 
a opätovného vytvorenia mikroretencie na hospodárstvach – rybníkoch a rybníčkoch [4].

18 Projekt Odstránenie migračných bariér pre vodné organizmy na rieke Wisłoka a jej prítokoch - Ropa a Jasiołka, https://wislokabezbarier.
com/, dostęp: 03.05.2021.

19 Projekt Obnova ekologickej kontinuity a realizácia opatrení na zlepšenie fungovania koridoru voľnej migrácie na rieke Biała Tarnowska, 
https://biala-tarnowska.org/, prístup: 03.05.2021.

Oplatí sa tiež zaujímať o aktivity podniknuté na národnej úrovni, napr. v  rámci Plánu boja proti účinkom sucha 
(PPSS), tzv. Retenčný rozvojový program (PRR), Národný program obnovy povrchových vôd alebo Plány manažmentu 
povodňových rizík (aPZRP). Retenčné programy realizuje aj Poľská vodárenská spoločnosť (PGW WP), okrem iného 
v rámci programu STOP SUCHO!, a Národný fond pre ochranu životného prostredia a vodné hospodárstvo (NFOŚiGW) 
realizuje program „Adaptácia na zmeny klímy a  obmedzovanie negatívnych účinkov na životné prostredie”. Mnoho 
odborníkov má však k týmto programom výhrady (hlavne k PPSS a aPZRP) – niektoré objekty v nich obsiahnuté nemajú 
vecné opodstatnenie alebo ich možno nahradiť inými, menej invazívnymi riešeniami pre životné prostredie (napr. 
namiesto vybudovania retenčnej nádrže, môžeme rozširovať a zväčšovať prirodzenú retenciu). 

Ochrana a zvýšenie retenčných opatrení v mestách pomocou zelenej a modrej infraštruktúry

Dôsledky zmeny klímy sa obzvlášť ťažko znášajú v mestách. Nielen kvôli tzv. mestským povodiam, ktoré sú výsledkom 
silných zrážok a  neefektívnej kanalizácie ale ktoré tiež ovplyvňuje negatívny jav známy ako mestský tepelný ostrov 
(MWC).20 

Oba tieto javy sú spôsobené zástavbou, zapečatením povrchov a emisiou znečisťujúcich látok. Riešením je zväčšenie 
zelenej plochy v mestách. Zeleň, najmä keď je vysoká, zmierňuje teplotu, zvyšuje vlhkosť, zlepšuje cirkuláciu a kvalitu 
vzduchu. V mnohých krajinách sú teda zastrené, alebo zapečatené plochy (chodníky, parkoviská) nahradené nasiakavými 
povrchmi, na ktorých je vysadená zeleň. V rámci týchto aktivít sa obnovujú aj vyschnuté alebo zasypané vodné toky 
a revitalizujú sa vodné nádrže, ktorých brehy sú vysadené stromami [1, 3, 9, 16].

Všetky tieto aktivity a mnohé ďalšie súvisiace s mestskou a cestnou infraštruktúrou, v ktorej sa vegetácia používa na 
odvádzanie dažďovej vody a zlepšovanie klímy, sa všeobecne nazývajú zelená a modrá infraštruktúra.

Miestne aktivity môžu spočívať v  implementácii myšlienky zelenej a  modrej infraštruktúry v  mestských 
a architektonických riešeniach na verejných priestranstvách a v propagácii jej implementácie jednotlivými obyvateľmi 
a súkromnými spoločnosťami. Mali by sa v prvom rade implementovať jednoduché a lacné vodozádržné riešenia, ako 
sú: drenážne melioračné kanály,21 dažďové záhrady, uvoľnenie zhutnených povrchov, zelené strechy, pasáže rastlín 
a kvetinové lúky. Nakoniec by sme mali premýšľať o modernizácii existujúcej mestskej infraštruktúry.

Rozšírenie zodpovednosti za vodu mimo inštitúcie, ktoré tradične riadia vodné zdroje

Kľúčovými partnermi pri implementácii vyššie opísaných vodohospodárskych opatrení sú projektanti, poľnohospodári, 
lesníci, energetickí pracovníci, roľníci, vlastníci a obyvatelia pozemkov a vodných tokov. Teda nezávislé subjekty, ktorých 
zapojenie si vyžaduje rôzne nástroje, najmä organizačné (procedúry alebo osvedčené postupy), finančné (pre poľnoho-
spodárov, lesníkov, obyvateľov, miestne samosprávy), informačné a vzdelávacie (školenia, výučba v školách, osvedčené 
postupy), právne (ochrana prírodných riek, mokradí v plánoch miestneho plánovania atď.), ale predovšetkým jednotnú 
stratégiu na štátnej úrovni.

V Poľsku, bohužiaľ, neexistuje tradícia medzisektorovej spolupráce alebo vytvárania interdisciplinárnych tímov na 
riešenie problémov vo vodnom hospodárstve. 

Vzdelávanie verejnosti vo vnímaní vody a  prírodných vodných ekosystémov ako hodnôt vyšších ako hodnoty  
surovín

Aktivita občanov závisí vo veľkej miere od ich vedomostí a povedomia. Vzdelávanie v oblasti trvalo udržateľného rozvo-
ja však nestačí, je potrebné úplne zmeniť spôsob myslenia, ktorý platí už desaťročia a predpokladá, že ekonomické vy-
užitie vody a ochrana pred povodňami majú prednosť pred ochranou životného prostredia [4]. Realizácia tohto predpo-
kladu nielenže spôsobila veľa škody na prírodnom prostredí, ale dokonca prispela k zvýšeniu rizika povodní a sucha. 
Preto je veľmi dôležité zvyšovať povedomie verejnosti o hodnote vody a prírodných vodných ekosystémov a ich význame 
v boji proti zmene klímy a prispôsobeniu sa týmto zmenám. Je tiež potrebné zdôrazniť, že rozvoj územia je možné budo-
vať na základe krajinných hodnôt. 

Vzdelávanie v  tejto oblasti na miestnej úrovni by sa malo týkať mnohých rôznych sociálnych skupín (zástupcov 
miestnych samospráv, obyvateľov, poľnohospodárov a vlastníkov pozemkov, podnikov, učiteľov atď.) a malo by mať rôzne 
formy (informovanie, výučba v školách, školenia, poradenstvo).

20 Mestský tepelný ostrov (MWC) je klimatický jav, pri ktorom je teplota vzduchu v meste vyššia ako v okolitých oblastiach.
21 Drenážne melioračné kanály – úžľabina porastená vegetáciou slúžiaca na zadržiavanie dažďovej vody, ktorá pôsobí ako filter znečistení, 

najčastejšie umiestňovaná pozdĺž ciest, námestí a parkovísk.
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Ďalej sa venujeme iba niektorým problémom súvisiacim so vzdelávaním, najmä pokiaľ ide o prvky, ktoré môžu ovplyvniť 
účinnosť týchto aktivít na miestnej úrovni. 

Vzdelávanie v školách

Je všeobecne známe, že najlepšie je začať so vzdelávaním v čo najskorších fázach učenia sa. Od toho by sme mali začať. Je 
tiež potrebné zdôrazniť, že prostredníctvom detí a škôl je možné efektívne osloviť aj dospelých. Je však ťažké hovoriť 
o systematickom vzdelávaní o zmenách klímy, keď táto téma chýba v základných učebných osnovách. 

V  januári 2020 zaslal Adam Bodnar, ochranca ľudských práv (ombudsman), list ministrovi národného školstva 
týkajúci sa zavedenia programov týkajúcich sa zmeny klímy do škôl.22 V tom istom roku sa podobne obrátili na ministra 
národného školstva aj zástupcovia poľského klimatického štrajku mládeže, ktorý inicioval kampaň #ChcemyWiedzieć. 

Samosprávy môžu tento problém vyriešiť aj iným spôsobom. Ako orgán riadiaci školu (základné školy sú podriadené 
miestnym samosprávam) môže povzbudiť vedenie a  učiteľov, aby do učebných osnov začlenili obsah relevantný pre 
miestne záujmy a v tejto súvislosti so školami spolupracovali. Učitelia by mohli pripraviť autorské programy z oblasti 
klimatického vzdelávania, ale pokiaľ je to možné, obecný úrad/mestský úrad by im mal umožniť účasť na školeniach. 
Miestna vláda by mohla školu podporiť organizovaním prázdninových školských súťaží s  praktickými úlohami, do 
ktorých by sa zapojili študenti, rodičia a učitelia, napr. v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou v areáli školy, vytvárania 
dažďových záhrad alebo iných prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, alebo súťaží, v ktorých je dôležitá úspora vody, 
znižovanie odpadu, ochrana riek a ekosystémov atď. 

Išlo by o  podporu určitých aktivít a  vytváranie prostredia pre implementáciu pro-environmentálnych riešení pri 
plánovaní miestneho rozvoja medzi dospelými prostredníctvom detí a škôl (vzdelávanie dospelých deťmi).

Vzdelávanie obyvateľov

Vzdelávanie obyvateľov/dospelých je ťažké. Bližší kontakt s dospelými zvyčajne dosahujeme poskytovaním informácií, 
poradenstvom, niekedy aj školeniami. Môžete využiť zasadnutia obecnej rady, cyklické podujatia organizované u vás 
(festivaly, špeciálne príležitosti) alebo miestnych vodcov, ktorí sú pre rôzne skupiny modelmi správania a prirodzenými 
vodcami. V prípade zelenej a modrej infraštruktúry môžu byť všeobecne podporované vládne alebo samosprávne pro-
gramy na spolufinancovanie zariadení na zadržiavanie dažďovej vody. Formou oslovenia obyvateľov (investorov) môže 
byť zápis takých podmienok do WZiZT (stavebné a územné povolenie), ktoré by investičný projekt mal a môže spĺňať, 
aby bol v súlade s požadovaným smerom vývoja, napr. ochranou biologicky aktívnej plochy (predstavenie alternatívy pre 
odvádzanie dažďovej vody do kanalizácie – nádrže na dažďovú vodu, priepustné plochy, zelené strechy atď.). Aj napriek 
tomu, že takáto zákonná požiadavka neexistuje. Treba sa v tejto veci poradiť. 

Implementácia nových riešení a postupov si vyžaduje zvyšovanie vedomostí zamestnancov obecných úradov. Pokiaľ 
je to možné, mali by sa zúčastňovať na školeniach a stretnutiach s odborníkmi.  

Silné slogany ako prvky efektívneho vzdelávania o klíme 

Rôzne organizácie, najmä environmentálne, ale aj ekonomické, a dokonca aj banky alebo obchodní zástupcovia, ktorí sú 
si vedomí dopadu právnych predpisoch a požiadaviek zavedených o. i. v Európskej zelenej dohode na udržateľné ho-
spodárstvo. Na internete existuje veľa portálov venovaných klimatickým zmenám a  tejto téme sa často venuje aj viac 
médií. Na trhu existuje pomerne široká škála spoločností ponúkajúcich služby v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry 
a  poradenstvo v  tejto oblasti. Tieto materiály, ktoré majú vzdelávaciu a  osvetovú úlohu, majú povzbudiť príjemcov 
k určitému želanému správaniu alebo ich povzbudiť, aby využili ponuku, obsahujú rôzne slogany. Mali by sme na ne 
odkazovať a používať ich vo vzdelávacích aktivitách na miestnej úrovni. Môžeme spomenúť tieto slogany: „uhlíková sto-
pa”, „zero waste” a „espotreba”.

Príklady termínov týkajúcich sa vodného hospodárstva a prirodzenej retenčných opatrení sú opísané nižšie.

Odpečatenie zemského povrchu
„Odpečatenie” [14] zemského povrchu znamená premenu zastretých alebo zapečatených oblastí na priepustné – 

odstránenie zastavaného povrchu (chodníky, parkoviská) a  jeho nahradenie nasiakavým povrchom, výsadba zelene, 
hlavne stromov.

22 Portál Ochrancu ľudských práv 11. 2. 2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/razem-dla-edukacji-klimatycznej-rpo-pisze-do-ministra-
-klimatu, prístup: 3. 5. 2021

Mesto ako „špongia”
Mesto ako „špongia” je slogan Bydgoščských vodární a kanalizácie navrhovaný ako súčasť programu na implementáciu 

zelených a  modrých riešení v  meste s  cieľom organizovať hospodárenie s  dažďovou vodou [1]. Ide o  to, aby mesto 
fungovalo ako „špongia” – aby zhromažďovalo dažďovú vodu a umožňovalo jej využívanie počas období sucha.

Pri príležitosti programov na podporu a spolufinancovanie zadržiavania dažďovej vody v mestách obyvateľmi [8] 
vzniklo veľa chytľavých sloganov: „Chyť dážď” (Vroclav), „Varšava zachytáva vodu!”, „Chyť dažďovú vodu” (Lublin), „Som 
eko! Chytám dážď” (Obec Zielonki neďaleko Krakova), „Po(d)lej dažďom v Sosnowci”, „Lodž zachytáva dažďovú vodu”, 
„Som z Gdaňska, som EKO. Nepolievajte”, „Dážď je zisk” (Bydgošč).

Niekedy už samotný názov nabáda a podnecuje k vytvoreniu: kvetinových lúk, dažďových záhrad, zelených striech, 
rybníkov atď.

Lokálne môžete začať so širokou propagáciou malých aktivít, ktoré budú vykonávať obyvatelia, pretože je známe, že 
na príklade „susedstva” to funguje najlepšie.

ZÁVER

Miestne samosprávy a samotní občania môžu urobiť veľa pre zmiernenie dôsledkov zmeny klímy na miestnej úrovni. 
Implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry nie je komplikované a veľa si môžeme urobiť svojpomocne, je však 
potrebná odborná konzultácia a finančná podpora. Na internete sa dajú nájsť príručky a sprievodcovia [29, 30] a vládne 
programy umožňujú získať financovanie na výstavbu domáceho zariadenia. Skutočnosť, že existujú ochotní ľudia, ktorí 
chcú využiť toto financovanie, ukazuje, že sa to ľuďom opláca a je pre nich prínosom. Zdá sa, že nebude potrebné vyna-
ložiť veľké úsilie na to, aby sme presvedčili miestne firmy a spoločenstvá, aby pristúpili k takýmto aktivitám. 

Presvedčenie obyvateľov o tom, že prirodzené retenčné opatrenia sú lepšou cestou k znižovaniu účinkov povodní 
a sucha, bude väčším problémom ako budovanie veľkých nádrží, najmä tzv. „mokrých” a že regulačné práce na vodných 
tokoch iba zvyšujú riziko záplav v povodí (v nižšie situovaných oblastiach). Po celé desaťročia sa takéto metódy používajú 
na ochranu pred povodňami, miestne samosprávy a obyvatelia, ktorí sú v ohrození, požadujú výstavbu hrádzí a vodných 
nádrží a stále existuje veľká skupina odborníkov z oblasti vodného hospodárstva, ktorí tiež považujú také riešenia za 
najlepšie. Výzvou, ktorej čelíme, teda nie je zvyšovanie povedomia, ale jeho zmena.

A  ešte jeden problém: miestne samosprávy sú zodpovedné za stanovenie miestnych právnych predpisov, najmä 
v oblasti územného rozvoja. Je to dôležitý nástroj. Mnoho dobrých riešení v oblasti prirodzenej retencie možno zahrnúť 
do miestneho plánu územného rozvoja a do administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa urbanizácie. 

LITERATÚRA 
1. Adamowski D., Zalewski J., Paluch P., Glixelli T., Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Pokyny a riešenia, Bydgoščské vodár-

ne a kanalizácie a Arup, 2017, https://www.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/component/attachments/download/445 (03.05.2021)
2. Informacyjny Serwis Mokradłowy Portalu Centrum Ochrony Mokradeł, https://bagna.pl/zglebiaj-wiedze/ochrona-mokradel/mom/127-rc 

(03.05.2021) 
3. Ústav ochrany životného prostredia, Portál projektu Vedomostná databáza o zmene klímy a adaptácii na jej účinky a kanály ich šírenia 

v kontexte zvyšovania odolnosti ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti voči zmene klímy a prevencia a minimalizácia účinkov 
mimoriadnych hrozieb, https://klimada2.ios.gov.pl/miejskie-wyspy-ciepla (3. 5. 2021)

4. Správa 01/2020 interdisciplinárneho poradného tímu pre klimatickú krízu a predsedu Poľskej akadémie vied o zmene podnebia a vodného 
hospodárstva v Poľsku, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/pan-o-klimacie-suszy-powodziach-i-gospodarce-wodnej-424 (03.05.2021)

5. Oznámenie Európskej komisie, Zelená dohoda z 11. decembra 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 (3. 5. 2021)

6. Oficiálna webová stránka Európskej únie, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl (3. 5. 2021)
7. Portál Európskej environmentálnej agentúry (EEA), https://www.eea.europa.eu/pl/themes/climate/intro (3. 5. 2021)
8. Portál nadácie Sendzimira, Ekosystémové služby, https://uslugiekosystemow.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/dotacje_na_retencje/ (3. 5. 

2021)
9. Portál nadácie Sendzimira, https://sendzimir.org.pl/projekty/ (3. 5. 2021)
10. Portál Veda o klíme, Zhrnutie špeciálnej správy IPCC o globálnom oteplení klímy o 1,5°C č. A, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/

streszczenie-specjalnego-raportu-ipcc-dotyczacego-globalnego-ocieplenia-klimatu-o-1-5c-cz-a-323 (3. 5. 2021)
11. Portál Fondu ochrany životného prostredia, http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1595.html (3. 5. 2021)
12. Portál Poľskej vodárenskej spoločnosti http://wody.gov.pl/mala-retencja/na-czym-polega-mala-retencja (03.05.2021)
13. Portál Poľskej zelenej siete, Akčný program pre globálny juh http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Zmiany_klimatu_i_dostep_do_wody_-_

szkolenie_Zaleznosci_Globalne_PZS_2012.pdf(3. 5. 2021)
14. Portál projektu „Príprava stratégie adaptácie na zmenu klímy metropolitného mesta s využitím klimatickej mapy a sociálnej účasti 

(ADAPTCITY)”, Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj, http://adaptcity.pl/funkcje-zieleni-w-miescie-funkcja-hydrologiczna/  (3. 5. 2021)
15. Portál WMO (Svetová meteorologická organizácia), https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-cli-

mate(3. 5. 2021)
16.  Red. Pawlaczyk P., Renaturyzacja wód, Podręcznik Dobrych Praktyk Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, Multiconsult, Kraków 2020, 

https://www.wody.gov.pl/images/Aktualnosci/foto/renaturyzacjaKPRWP/Podrecznik_ (3. 5. 2021)



6766

"Ochrana pred povodňami, varovné systémy"
Roman Konieczny, Krakow

Varovné systémy sú dôležitým, ale často podceňovaným nástrojom na znižovanie povodňového rizika. Ich cieľom je 
podpora ľudí, ktorí žijú, dočasne sa zdržiavajú alebo majú svoje veci v oblasti ohrozenej povodňami, pri prijímaní opa-
trení na zvýšenie ich bezpečnosti a zabezpečenie ochrany ich majetku pred poškodením alebo stratou. Text obsahuje 
krátke zhrnutie skúseností s týmito systémami v Poľsku v porovnaní s aktivitami v iných krajinách. 

VAROVNÉ SYSTÉMY A POVODŇOVÉ RIZIKO

Varovné systémy sú prvkami metód zmierňovania povodňového rizika, ktoré sa zvyčajne delia do troch podskupín: 
Opatrenia na zmiernenie povodňových rizík, inak povedané, rozsah a  rýchlosť šírenia povodňovej vlny. Patria 

sem opatrenia ako oneskorenie povrchového odtoku – na zabezpečenie toho, aby sa dažďová voda dostala k vodným 
tokom čo najskôr, prirodzená retencia – akumulácia vody vo vegetácii alebo v pôde a technické opatrenia ako výstavba 
suchých povodňových nádrží, retenčných nádrží, násypov alebo 
protipovodňových kanálov. 

Činnosti obmedzujúce územné plánovanie záplavových území, 
napr. také územné hospodárstvo, ktorého cieľom by malo byť 
obmedzenie existujúcej výstavby v oblastiach ohrozených záplavami 
a zabránenie výstavbe ťažko evakuovateľných zariadení (nemocnice, 
domovy dôchodcov, väznice atď.), stavieb s  nezvratnými stratami 
(napr. múzeá, archívy), alebo budov, ktoré sú obzvlášť náchylné na 
straty a ohrozujú životy obyvateľov (jednopodlažné budovy, ...) alebo 
spôsobujú sekundárne škody na životnom prostredí (farmaceutické 
a chemické sklady, čerpacie stanice atď.). 

Opatrenia na zníženie zraniteľnosti postihnutej komunity pred 
povodňami, teda určitá podpora obyvateľov a používateľov týchto 
oblastí tak, aby boli počas povodne schopní chrániť svoje zdravie 
a  život a  znížiť povodňové straty na minimum. Aktivity z  tejto 
skupiny zahŕňajú rôzne typy domácej bezpečnosti (napr. dočasné 
zabezpečenie suterénnych okien a  dverí), evakuácia ľudí (rodiny, 
zamestnanci, turisti) a  majetok. Stojí za zmienku, že efektívnosť 
týchto činností závisí od mnohých faktorov a  systémy včasného 
varovania zohrávajú naozaj kľúčovú úlohu. Rozdelenie týchto 
aktivít je znázornené na obrázku 1.

PRVKY VAROVNÉHO SYSTÉMU

Bez ohľadu na miesto výskytu a stupeň povodne by mal varovný systém pozostávať z niekoľkých úzko integrovaných 
segmentov.

Segment monitorovania počasia a vodných hladín v riekach, vlhkosti pôdy a teploty – zahŕňa činnosť vnútroštátnych 
služieb, v prípade Poľska aj Ústav meteorológie a vodného hospodárstva Národného výskumného ústavu (IMGW PIB). 
ako iné subjekty, ktoré majú alebo riadia systémy merania. Tvoria ho samosprávy rôznych úrovní: obecné/mestské 
a okresné, jednotky spojené so samosprávami alebo inštitúcie riadiace prevádzku hydrotechnických zariadení, napríklad 
Poľská vodárenská spoločnosť.

Segment predpovede povodní na vybraných bodoch riečnej siete (stav vodnej hladiny a  čas, kedy k  nej dôjde) 
alebo na ľubovoľnom mieste v  prípade dažďových povodní (množstvo zrážok a  čas výskytu) na základe informácií 
z monitorovacích systémov. V prípade Poľska takéto predpovede vypracúva IMGW PIB, ale pomaly sa objavujú prvé 
špecializované predpovedné systémy spravované miestnymi samosprávami (napr. Okresný úrad v Tarnove). 

Segment analýzy vplyvu, ktorého účelom je priblížiť rozsah povodní spôsobených predpovedanými zrážkami alebo 
stavmi vodných tokov. Najlepšie by bolo, keby tieto rozsahy boli definované vo forme pravdepodobných scenárov vývoja 
situácie spolu s určením, ktoré objekty sa nachádzajú v rizikovej oblasti pre každý jeden scenár. Účelom tohto segmentu 
je zistiť, kto je v ohrození (zoznamy ohrozených firiem, inštitúcií, obyvateľov) a koho treba varovať. 

Segment varovania pohotovostných služieb, obyvateľov, majiteľov spoločností a inštitúcií  Úlohou tohto segmentu je 
informovať všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v ohrozenom území (nielen obyvateľov a majiteľov zariadení, ale aj ľudí 
dočasne sa zdržujúcich v  tejto oblasti, napr. turistov alebo bezdomovcov). Preto sa v  tomto prípade používajú rôzne 
prostriedky aktívneho varovania, ako sú automatické systémy telefónneho zasielania správ, systémy SMS, poplašné 
sirény, siete susedských správ, hlásenie od pohotovostných služieb metódou „od dverí k dverám” atď. 

Segment kontroly prijímania varovaní a reakcie postihnutých osôb. Úlohou tohto segmentu je skontrolovať, či boli 
prijaté všetky varovania a či tieto osoby podnikajú kroky spojené s evakuáciou alebo ochranou majetku. Segment kontroly 

Obrázok 1. Metódy zmierňovania povodňového rizika 
(vyhotovené na základe [Pennig Rowsell a kol. 2008])

by mal úzko súvisieť s realizáciou miestneho povodňového plánu, ktorý zvyčajne pripravuje miestna samospráva, a ktorý 
zahŕňa aj pomoc pri evakuácii alebo zabezpečení majetku. 

Segment popovodňových analýz, ktorého účelom je využiť skúsenosti na zlepšenie varovného systému a elimináciu 
chýb, ktoré boli zistené pri jeho prevádzke počas povodne. V rámci tohto segmentu by sa mali zhromažďovať informácie 
o prevádzke monitorovacích systémov, spoľahlivosti predpovedí, rozsahu miestnych povodní, efektívnosti oznamovania 
a reakcii ľudí.

JEDNOTKY ZAPOJENÉ DO VAROVANIA

Správna implementácia vyššie uvedených segmentov varovného systému závisí od úzkej spolupráce mnohých subjektov 
a orgánov. 

Meteorologické a  hydrologické služby, ktoré spravujú národnú monitorovaciu sieť a  pripravujú meteorologické 
a hydrologické predpovede a varovania pre jednotlivé rieky a ich úseky. 

Jednotky zodpovedné za kontrolu retenčných nádrží, ktoré majú podstatný vplyv na prietoky v  korytách riek. 
Ich práca počas povodne, pravidlá zväčšovania odtokov z nádrží, najmä núdzové prietoky, majú významný vplyv na 
množstvo povodňových strát. Retenčné nádrže často plnia rôzne funkcie, ktorých vykonávanie je v rozpore s ochranou 
pred povodňami, napríklad vyrábajú elektrinu. 

Služby krízového riadenia, ktorých úlohou je analyzovať miestnu situáciu, spolupracujú s činnými orgánmi, ako sú 
polícia, hasiči a ďalšie. Informovanie príslušných inštitúcií, varovanie obyvateľov a podpora evakuácie a ochrany majetku. 

Obyvatelia a  vlastníci ohrozených zariadení, ktorých úlohou je pripraviť sa na povodeň, napr. montáž spätných 
ventilov a  uzáverov do kanalizácie, príprava dočasných krytov pre zariadenie, alebo zabezpečenie pivničných okien 
a  vchodových dverí a  vypracovanie evakuačného plánu pre rodinu, zamestnancov, hospodárske zvieratá a  majetok, 
vybavenie alebo vozidlá. 

ČAS NA VAROVANIE — KĽÚČOVÝ PRVOK SYSTÉMOV

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú účinnosť varovania – jedným z najdôležitejších je čas predstihu, teda čas me-
dzi prijatím varovania a príchodom povodne – čas, ktorý zostáva ohrozeným osobám na konanie. V mnohých krajinách 
platí zásada varovania „top – down” – (zhora nadol), to zna-
mená, že varovanie vydané službami skôr, ako sa dostane 
k  tým ohrozeným, prechádza dlhou cestou cez niekoľko 
inštitúcií zodpovedných za krízové   riadenie. Takto funguje 
systém v  Poľsku. Dokonca aj tam, kde sa stretávame 
s rýchlymi povodňami IMGW PIB, ktorý pripravuje pred-
povede a varuje pred výskytom povodní, zasiela informácie 
národným a krajským útvarom. Tieto zasielajú informácie 
okresom, ktoré ich zasielajú do obcí, a tie prostredníctvom 
starostov zasa do ohrozených osôb. Znázorňuje to obrázok 
2. 

Dlhá cesta toku informácií znamená, že mnoho ľudí, 
najmä tam, kde sa vyskytujú prívalové povodne, nie je pred 
nimi varovaných. Výskum, ktorý pred mnohými rokmi 
uskutočnil Ústav meteorológie a  vodného hospodárstva 
Národného výskumného ústavu, ukazuje, že viac ako 
70-80% ľudí dostalo varovanie príliš neskoro, aby mohli 
reagovať a chrániť svoje veci. V súčasnosti sa napriek šíreniu moderných technológií situácia v oblastiach, kde sa vyskytujú 
nebezpečné javy, zlepšila iba čiastočne. 

Koľko času potrebujú ľudia – obyvatelia na evakuáciu a zabezpečenie majetku?
Na základe rôznych zážitkov a popisov vieme, že aj za krátky čas sa dá veľa zachrániť. Pokiaľ ľudia budú vedieť, že 

sú v ohrození, a rovnako, čo treba robiť v prípade núdze. Nasledujúca tabuľka [Chatterton i Farrell (1977)] ukazuje, aké 
činnosti je možné v danom čase vykonať.

Všeobecne sa predpokladá, že obyvatelia potrebujú na záchranu svojich životov pol hodiny, 2-4 hodiny na záchranu 
základného majetku a 12 hodín na záchranu všetkého hnuteľného majetku. 

Z pohľadu podnikateľov a manažérov verejných zariadení ako sú školy, nemocnice a komunitné centrá je situácia 
podstatne komplikovanejšia. Bolo by potrebné určiť, koľko času je potrebné na ochranu základného majetku v týchto 
inštitúciách a pripraviť pre ne evakuačný plán.

Práve čas rozhoduje o účinnosti varovných systémov. Ak chcú vlastníci zariadení investovať do dočasnej ochrany, 
napríklad ochranných rukávov alebo protipovodňových plotov, musia si byť istí, že budú mať čas na ich rozmiestnenie. 
Rovnako nemá zmysel vytvárať evakuačné plány, ak neexistuje záruka, že varovanie bude dostatočne včasné na to, aby sa 
evakuácia mohla uskutočniť v praxi. 

Obrázok 2. Cesta varovania od výrobcu systému k ohrozenému 
príjemcovi
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Samozrejme, v praxi fungujú aj počas povodne neformálne informačné a varovné systémy. Výskum uskutočnený 
v Sasku ukazuje, že počas povodne v roku 2002 až 70% výrobných spoločností prijalo opatrenia na obmedzenie strát, 
ktoré umožnili úplnú ochranu 7% ich zariadení a 75% čiastočnú ochranu. Stalo sa tak napriek tomu, že najmenej 45% 
z nich nedostalo varovanie priamo od pohotovostných služieb, hoci na to bolo až 20 hodín času. Pričinila sa o to sieť 
neformálnych väzieb. Môžeme to považovať za úspech, ale je tiež dôležité položiť si otázku, o koľko lepší by bol výsledok 
znižovania strát, keby boli všetci informovaní o pravdepodobnej povodni 20 hodín pred jej výskytom.

EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VAROVNÝCH SYSTÉMOV

Stanovenie ekonomickej efektívnosti varovných systémov je veľmi ťažké, pretože je ovplyvňované mnohými faktormi, 
napríklad spoľahlivosťou predpovedí, teda efektívnosťou predpovede povodní, kvalitou varovného systému (všetkých 
jeho prvkov), prípravou ľudí na povodne a reagovanie na varovania a mnoho ďalších. Pokusy o odhadnutie preto prinášajú 
veľmi odlišné odpovede. 

Môžeme začať pesimistickými odhadmi – podľa niektorých analýz [Tapsell a  kol., 2008] vedú varovné systémy 
k celkovému zníženiu povodňových strát v priemere o 6%. Všetko však závisí od mnohých faktorov, napríklad od toho, 
koľko hodín pred výstrahou bolo odoslané varovanie. Podľa Horolda Daya [1970], ktorý uskutočnil štúdiu v povodí rieky 
Sasquehenna (USA), poskytnutie varovania pred povodňami v predstihu 36 hodín môže znížiť straty domácností o 35%. 
Podľa ďalších autorov [Carsell a kol., 2004] môže varovanie obdržané 48 hodín vopred znížiť straty o 50%. 

Analýzy väčších oblastí tiež ukazujú, že je o čo bojovať. Hallegatte [2012] vo svojej zaujímavej analýze ukazuje, že 
varovné systémy môžu významne znížiť ročné povodňové straty európskych krajín, ktoré podľa [Borredo, 2009] dosahujú 
približne 4 miliardy EUR ročne. Za predpokladu, že varovné systémy znižujú straty iba o  10%, a  za pesimistického 
predpokladu, že hydrometeorologické predpovede predpovedajú iba 50% povodňových udalostí, zníženie ročných strát 
v Európe poklesne v priemere o zhruba 200 miliónov EUR. 

PRÍKLADY MIESTNYCH VAROVNÝCH SYSTÉMOV

Po nedávnych veľkých povodniach v rokoch 1997, 2001 a 2010 sa veľa miestnych samospráv v Poľsku začalo pripravovať 
na povodeň oveľa aktívnejšie ako doteraz. Dôležitým prejavom je výstavba vlastných systémov monitorovania vody 
a niekedy aj monitorovania zrážok. Impulzom k ich výstavbe je túžba dopĺňať monitorovaciu sieť vody IMGW, ktorej 
meracie prístroje sa zvyčajne nachádzajú na menších vodných tokoch pri ich ústiach. Miestni obyvatelia však nevedia, čo 
sa deje v hornej časti rieky a nedokážu ani približne predpovedať povodne a čas ich výskytu. Akýmsi neformálnym mo-
delom pre mnoho miestnych samospráv boli aktivity v rámci programu prípravy na povodne, ktorý bol vytvorený po 
povodni v roku 1997 a ktorý bol adresovaný miestnym samosprávam. V rámci tohto programu niekoľko miestnych sa-
mospráv, vrátane okresu Żywiec a  mesta Brzesko, vybudovalo svoje vlastné siete na monitorovanie vody. Dodnes sú 
v prevádzke. 

Táto aktivita, ktorú podporuje aj Ústav meteorológie a vodného hospodárstva, sa stala vzorom pre ostatných. Ťažko 
povedať, koľko obcí alebo okresov má svoje vlastné monitorovacie siete na vodu. Z  prieskumu, ktorý v  roku 2013 
uskutočnil IMGW na žiadosť Štátnej správy vôd, 10 % z 845 obcí z celého Poľska deklarovalo, že používajú alebo sú 
v  procese tvorby miestneho monitorovacieho systému. Výsledky štúdie ale nenaznačujú, z  koľkých senzorov sa tieto 
systémy skladajú, aký je ich účel a aké efektívne sú. 

Napriek ťažkostiam s odhadom počtu senzorov financovaných miestnymi samosprávami sa dá povedať, že v súčasnosti 
majú sieť senzorov merajúcich hladinu vody viac ako polovicu senzorov IMGW. Nepočítame dažďové senzory. To ukazuje 

ČAS: 0,5 HODINY ČAS: 2 HODINY ČAS: 4 HODINY ČAS: > 4 HODINY

Prenosná TV
Väčšie spotrebiče, ako sú 
mikrovlnné rúry, hrianko-
vače a iné

Veľké spotrebiče, ako je 
chladnička

Ťažké spotrebiče ako 
sporák, mraznička, 
umývačka riadu atď.

Počítač Drahšie oblečenie Stoly, stoličky a iný 
nábytok

Piano

Zariadenia na prehrávanie 
zvuku

Silné záclony Koberce Postele

Vysávač Vozidlá Dodatočné oblečenie 
– každodenné

Skrine

Veľká televízia Metrážne koberce

na pomerne veľkú škálu aktivít miestnych samospráv 
v tejto súvislosti. Je to  znázornené na mape nižšie – ktorá 
tiež ukazuje, že väčšina identifikovaných systémov bola 
založená v  povodí rieky Górna Wisła, čo je oblasť veľmi 
náchylná na povodne. 

Je potrebné pripomenúť, že dosah, rozsah a  ciele 
týchto systémov sa môžu líšiť. Niekedy je to jeden 
vodomer v  strede mesta, monitorovaný obecnou strážou 
za účelom podpory pohotovostných služieb, a  niekedy je 
to prepracovaný systém s  komplexným monitorovacím 
systémom a premysleným systémom varovania obyvateľov. 
Príkladom takéhoto systému je monitorovací a  varovný 
systém pre obyvateľstvo v  povodí rieky Biała Tarnowska, 
ktorý v priebehu rokov vybudoval Okresný úrad v Tarnove.

Parametre merané systémom (hlavne zrážky a  stav 
vodných tokov), údaje z radaru a strednodobé predpovede 
IMGW tvoria základ pre vypracovanie presnejšieho 
obrazu predpovedanej situácie. Boli pripravené a aktuálne 
sa spúšťajú modely na predpovedanie fungujúce 
v  nepretržitom režime – 24 hodín denne – predpovedajú 
zrážky a možnosť výskytu povodní v povodí rieky Biała. 

Algoritmy použité v  systéme umožňujú varovanie 48 
hodín vopred – v prípade riečnych povodní a 1 hodinu – 

v prípade dažďových povodní. Systém funguje tak, že keď predpokladané hodnoty prekročia prahové hodnoty, systém 
pošle informácie potenciálne ohrozeným subjektom: krízovým centrám a obyvateľom v povodí rieky Biała. 

Ako bol vyriešený problém s informovaním ohrozených osôb? Na účely systému boli pre každú obecnú radu definované 
tri úrovne povodňového rizika. Definícia stupňa rizika bola založená na troch kritériách: a) hĺbka zaplavenia verejnej 
cesty (obecnej/mestskej, okresnej alebo krajskej), b) zaplavenie budovy do danej výšky, počtu budov alebo ich hodnota, 
alebo c) úroveň vodnej hladiny. Systém porovnáva výsledky modelovania s týmito tromi stupňami nebezpečenstva na 
mnohých miestach a v prípade prekročenia jednej z úrovní zašle adresátom SMS varovanie. 

Prezentácia situácie pre každú úroveň nebezpečenstva je vykonávaná pomocou povodňových máp pripravených 
pre oblasť Białej a prítokov špeciálne pre veľké povodne. Na ich vývoj bola použitá metodika vývoja máp povodňového 
nebezpečenstva a rizika, ako aj modely zrážková činnosť-odtok. Pre každú vopred určenú úroveň ohrozenia (I, II alebo 
III) je priradená príslušná mapa. Slúži na vizualizáciu rozsahu povodne. 

V súlade so svojím účelom monitorovací systém varuje všetky zainteresované strany po predchádzajúcom poskytnutí 
svojich kontaktných údajov. Systém je zameraný nielen pre súkromné   osoby, ale bol vytvorený aj so zreteľom na 
zástupcov a správcov dôležitých zariadení. Budúci rok sa plánuje propagačná kampaň, ktorej účelom bude rozoslanie 
správ o vytvorenom systéme širokému publiku.

Obrázok 3 Oblasť obcí a okresov s miestnym monitorovaním;  
1 - oblasti monitorovania stavu vodných tokov, 2 - oblasti monitorova-
nia stavu vodných tokov a zrážkovú činnosť

Obrázok 4 Webová stránka http://esop.powiat.tarnow.pl/ umožňujúca prístup k údajom z monitoringu
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Záver

Varovné systémy sú veľmi účinnými metódami znižovania strát povodní. Ich efektívna implementácia si však vyžaduje 
dobrú spoluprácu mnohých subjektov a orgánov, čo sa nestáva často, najmä v Poľsku, kde je medziinštitucionálna spo-
lupráca založená na cieľoch veľmi zriedkavá a zameriava sa skôr na právne ustanovenia. Druhou kľúčovou podmienkou 
úspechu a vysokej účinnosti varovných systémov sú uvedomelí a pripravení príjemcovia/obyvatelia. Aby ľudia mali po-
tenciál reagovať na varovania, musia si byť vedomí rizika, čo je obzvlášť dôležité v prípade prívalových povodní, keď by 
reakcia mala byť okamžitá. To znamená, že musia napríklad poznať mapy nebezpečenstva pre niekoľko povodní. 
Potrebujú tiež vedieť, aké kroky majú podniknúť, keď dostanú upozornenie, čo si zase vyžaduje neustále vzdelávanie, 
informovanie a sociálnu komunikáciu. 

Vykonávanie tejto úlohy všade, kde je to potrebné, t. j. vo veľkom meradle, je teraz možné iba v ojedinelých prípadoch. 
Pre uskutočnenie zmeny bolo nevyhnutné zaviesť varovné systémy ako dôležitý prvok národných protipovodňových 
opatrení. Problém je v  tom, že v Poľsku neexistujú také opatrenia, na ktorých príprave by sa mohli podieľať subjekty 
konajúce v danej oblasti. 
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