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2 povodie

Krajina pozdĺž rieky je dynamická časť, v porovnaní s okolím má voda v rieke svoj rytmus, pohyb. Naopak krajina bez 
rieky sa môže občas zdať jednotvárna, rieka jej akoby pridávala na zaujímavosti, pridáva niečo navyše. 

Určite aj tam, kde práve nepreteká voda, sa nájdu 
zaujímavé miesta, nás však teraz bude zaujímať práve 
územie s vodným tokom. Prečo? Práve pre stret 
dynamickej rieky a relatívne statickej krajiny, ktoré sú tak 
rozdielne a pritom dokážu tvoriť jednotný celok. Ak tento 
celok funguje, krajina sa nám javí „zdravá“, fungujúca, bez 
výraznejších výkyvov a bez nepredpokladaných udalostí. 
To je však v posledných rokoch skôr výnimka, ako pravidlo. 
Nemyslíte?

Okolie rieky

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako veľmi 
rieka ovplyvňuje krajinu a naopak – ako krajina 

ovplyvňuje rieku, ktorá ňou preteká? Jej kľukatiaci 
sa tok sa prispôsobuje krajine, hľadá si cestu, kadiaľ 
ísť, čo obísť, čo naopak odplaviť a zmeniť...  Básnik by 
povedal, že rieky sú tepnami krajiny. A mal by pravdu...

Krajina okolo rieky sa všeobecne nazýva povodie. Aby 
sme boli presnejší, povodie je časť krajiny, z ktorej 
všetka voda v podobe riek, riečok a potokov steká do 
najnižšieho miesta daného územia a ústi tak do ďalšej 
rieky, či jazera. Dokonca aj všetky zrážky, ktoré spadnú 
na tomto území, odtečú do tej istej rieky, či jazera. 
Obeh vody v prírode nemá takmer žiadne hranice. 
Jedinou prirodzenou hranicou sú hranice povodia, 
nazývané rozvodie. Skúsme si predstaviť čiaru, ktorá 
ohraničuje povodie a prechádza rozvodím – takáto 
myslená čiara sa odborne nazýva rozvodnica. Ak sa 
nad tým zamyslíme, prídeme na to, že rozvodnica 
prechádza najvyššími miestami terénu krajiny. 
Niekedy môžu byť tieto rozdiely naozaj nepatrné, 
v krajine takmer nepoznateľné, inokedy ich nájdeme 
na vrcholoch hôr a na horských hrebeňoch. 

Vezmite si atlas alebo mapu Európy a porozmýšľajte, ako by sa dalo prejsť loďou z Čierneho mora do Severného mora. 
Je to v súčasnosti vôbec možné? Napovieme vám, že existujú plány pre spojenie týchto dvoch morí aj naprieč Európou. 

Porozmýšľajte, ako by sa dala vyriešiť takáto plavba spájajúca tieto dve moria.

POVODIE  

  

Úloha:
Tak ako rieka, aj jej okolie je často využívané - či už poľnohospodársky, priemyselne, alebo sa s krajinou v okolí rieky 

spája doprava, ľudské obydlia. A práve využitie krajiny v bezprostrednej blízkosti rieky predpokladá, že túto oblasť 
poznáme, vieme predpovedať, čo sa stane a kedy. Napríklad také prietokové elektrárne v podhorských oblastiach Álp 
očakávajú svoj najvyšší výkon práve v období topenia sa snehu a ľadu na jar a v lete, a preto aj vodohospodári očakávajú 
kulmináciu riek napájaných z Álp v neskorších termínoch v porovnaní s inými riekami. Tento jav sa očakáva každoročne - 
ale čo také prívalové dažde? Kedy (a či vôbec) sa tie dajú predpokladať?

Na zvýšený prietok vody v riekach sa, žiaľ, čoraz častejšie pripravujú aj niektoré obce, postihované v posledných rokoch 
pravidelnými záplavami. To všetko súvisí nielen s výdatnosťou prameňa, ale aj s množstvom vody, ktorý do rieky pritečie 
počas jej putovania krajinou – či už ako 
prítok v podobe menšej riečky, alebo 
stekaním z okolitých svahov. Možno 
si poviete, že ani výdatnosť prameňa 
a ani odtok sa predsa nedajú ovplyvniť 
– je to naozaj tak? Odborníci sa 
zhodujú, že zmeny vodného režimu sú 
spôsobené najmä výrazným znížením 
schopnosti krajiny v posledných rokoch, 
či desaťročiach zadržiavať vodu. Poďme 
sa na to pozrieť bližšie...
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Tak ako rieka, aj jej okolie je často využívané - či už poľnohospodársky, priemyselne, alebo sa s krajinou v okolí rieky 
spája doprava, ľudské obydlia. A práve využitie krajiny v bezprostrednej blízkosti rieky predpokladá, že túto oblasť 

poznáme, vieme predpovedať, čo sa stane a kedy. Napríklad také prietokové elektrárne v podhorských oblastiach Álp 
očakávajú svoj najvyšší výkon práve v období topenia sa snehu a ľadu na jar a v lete, a preto aj vodohospodári očakávajú 
kulmináciu riek napájaných z Álp v neskorších termínoch v porovnaní s inými riekami. Tento jav sa očakáva každoročne - 
ale čo také prívalové dažde? Kedy (a či vôbec) sa tie dajú predpokladať?

Na zvýšený prietok vody v riekach sa, žiaľ, čoraz častejšie pripravujú aj niektoré obce, postihované v posledných rokoch 
pravidelnými záplavami. To všetko súvisí nielen s výdatnosťou prameňa, ale aj s množstvom vody, ktorý do rieky pritečie 
počas jej putovania krajinou – či už ako 
prítok v podobe menšej riečky, alebo 
stekaním z okolitých svahov. Možno 
si poviete, že ani výdatnosť prameňa 
a ani odtok sa predsa nedajú ovplyvniť 
– je to naozaj tak? Odborníci sa 
zhodujú, že zmeny vodného režimu sú 
spôsobené najmä výrazným znížením 
schopnosti krajiny v posledných rokoch, 
či desaťročiach zadržiavať vodu. Poďme 
sa na to pozrieť bližšie...

...celková dĺžka vodných tokov na Slovensku 
je 49 775 km.

...najväčším povodím na Slovensku je 
povodie Váhu. Jeho povodie má rozlohu až 
takmer 20 000 km2 a na tejto ploche sídlia 
približne 2/5 všetkého obyvateľstva SR. 
Škoda len, že patrí aj k  najviac znečisteným 

povodiam na Slovensku.

Život okolo rieky

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Krajina má prirodzenú schopnosť zadržiavať 
vodu, nazývame ju odborne retenčná schopnosť. 

Samotný charakter krajiny a jej hospodárske využitie 
túto schopnosť samozrejme výrazne ovplyvňuje. 
Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (a určite 
aj ďalší odborníci) sa zhodujú v tom, že v posledných 
desaťročiach sa výrazne znížila prirodzená retenčná 
schopnosť povodí a zrýchlil sa povrchový odtok 
dažďovej vody z krajiny. Čo to ale pre nás znamená? 
Málokto si uvedomuje, že sa tým zvyšuje riziko 
a frekvencia výskytu tak často spomínaných povodní, 
ale aj výraznejších období sucha. 

Ako k takému poklesu retenčnej schopnosti vôbec 
dochádza? Napríklad odstránením vodozádržných 
a protieróznych prvkov v krajine, ako sú odlesnenie 
časti územia (kvôli ťažbe, či estetickou úpravou), 
vysušenie močiarov (žeby nám vadili vlhké pôdy 
a komáre?), rozoranie medzí (napríklad pri 
monokultúrnom pestovaní plodín), likvidácia 
remízok a pod. Všetky tieto zásahy do krajiny 
spôsobujú zmeny odtokových pomerov a zvyšujú 
riziko lokálnych povodní. Rýchly povrchový odtok 
dažďovej vody prispieva zároveň k vysušovaniu 
krajiny, čo vedie od znižovania zásob podzemnej 

vody až po zmeny mikroklímy v povodí.

KOĽKO VODY VLASTNE 
ZOSTANE?

Existuje viacero faktorov, ktoré narušujú vodný 
režim v krajine a jej retenčnú schopnosť. 

Zmena pôvodnej vegetácie (lesy, mokrade) na 
územie s minimálnou retenčnou schopnosťou 
(polia, zastavané plochy) je jednou z nich. Takisto 
zníženie schopnosti pôdy prevádzať zrážkovú vodu 
z povrchového na podzemný odtok (napríklad 
nesprávnou orbou) môže spôsobiť značné zmeny, 
podobne ako nadmerné odvodnenie pozemkov 
za účelom rýchleho odvedenia vody do tokov 
v horských oblastiach a vrchovinách.

Narúšanie vodného režimu

V súvislosti s poklesom schopnosti zadržovať vodu v krajine 
sa často spomína aj fakt, že dochádza k znižovaniu 

výdatnosti prameňov, a tým aj k znehodnocovaniu zdrojov 
pitnej vody – voda obsahuje rovnaké množstvo nečistôt, ale 
v koncentrovanejšej forme, v menšom objeme vody. Ak si 
uvedomíme, že z nášho územia väčšina riek odteká a okrem 
Dunaja vlastne žiadna rieka nepriteká, zmienka o znižovaní 
výdatnosti prameňov je celkom dôležitá informácia, čo 
poviete?
Existuje samozrejme aj riešenie tejto situácie, zapojiť však 
treba viacero kompetentných inštitúcií a zamerať sa napríklad 
na presadzovanie princípu hospodárenia s vodou v rámci 
celého povodia, teda aj mimo korýt riek a vytvárať priestor na 
ďalšie opatrenia za účelom zlepšenia retenčnej schopnosti. 
Podstatné je zmeniť doterajší spôsob hospodárenia 
s dažďovou a povrchovou vodou v krajine a rešpektovať určité 
zásady. Napríklad:

• snažiť sa zadržať dažďovú a povrchovú vodu v krajine 
v najväčšom možnom rozsahu prostredníctvom rôznych 
opatrení, vhodných pre daný typ územia,
• riekami sa snažiť odvádzať iba prebytočnú vodu 
z povodia,
• rozumne aplikovať opatrenia na ochranu územia v čase 
povodne, ako napr. úprava brehov a hrádzí,  apod.

Retenčná schopnosť krajiny
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...polder (čo je vlastne suchá nádrž, ktorá zadržuje povodňovú 
vlnu) pri Beši v okrese Vranov nad Topľou je najväčším suchým 
poldrom v strednej Európe. Na ploche 1600 hektárov dokáže 
zadržať až 53 miliónov metrov kubických vody, ale využíva sa len 
v krajnom prípade – ak hladina v koryte Bodrogu stúpne nad 936 

cm.

  Viete, že...?

A ktoré konkrétne zmeny môžu prispieť 
k zlepšeniu retenčnej schopnosti 

územia? Napríklad taká revitalizácia 
porastov pozdĺž vodných tokov, obnova 
mokraďových ekosystémov v krajine, 
revitalizácia nevhodne odvodnených 
území, budovanie suchých poldrov a iných 
priestorov na občasné vyliatie sa rieky a pod.

Ak sa na povodie pozrieme ako na vodu 
a pôdu, uvedomíme si, že tieto dva prvky 
sú najdôležitejšie prírodné „aktíva“ krajiny. 
Primárny zdroj dopĺňania zásob vody je 
práve dažďová voda, a preto by sme mali 
dažďovú vodu chrániť a rozumne využívať. 

Zdravá krajina by mala plniť tri základné 
funkcie pri distribúcii dažďovej vody, a to: 
• poskytovať podmienky pre optimálne 

vsakovanie do pôdy a podložia,
•  vytvárať priaznivé podmienky pre výpar,
• odvádzať len prirodzené prebytky 

z povodia riečnou sieťou. 

Tak čo, máte pocit, že krajina okolo vás, je 
dostatočne zdravá?

Zlepšenie retencie

Zamyslite sa: Ľudia od nepamäti osídľovali 
okolie riek. Aj známe staroveké civilizácie vznikli 
pri veľkých riekach s rozsiahlymi záplavovými 
územiami – napríklad taká Mezopotámia medzi 
riekami Eufrat a Tigris, alebo Egypt pri rieke 
Níl. Uvažujte nad tým, ako by sa zmenila vaša 
obec/mesto, ak by cez ňu nepretekala žiadna 
rieka – čo by tam nebolo, alebo bolo iné? Ako 

by ste sa vy cítili v takej krajine?

  

Úloha:
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Veľký vplyv na schopnosť krajiny zadržiavať 
vodu má jej využitie. Samozrejme aj 

samotná kvalita vody, ktorá sa v povodí 
zhromažďuje z riek a z okolitých svahov, je 
ovplyvnená spôsobom využívania priľahlého 
územia. Žiaľ, mnohé spôsoby využívania krajiny 
sú príčinou skôr negatívnych zmien v rieke 
a v retenčnej schopnosti územia.

Poľnohospodárstvo patrí k odvetviam, ktoré 
majú veľký vplyv na kvalitu vôd v riekach 
a potokoch a taktiež na schopnosť územia 
zadržovať vodu. Pri súčasných trendoch 
chemizácie poľnohospodárstva a používania 
hnojív je len málo pravdepodobné, že cez územie 
bude pretekať rieka s čistou vodou, preto je 
potrebné si pozorne všímať, čo sa v povodí deje. 
Pestovanie monokultúr taktiež nepodporuje 
zadržiavanie vody, skôr naopak. Rozorávaním 
medzí a likvidácia remízok prispieva výrazne 
k zrýchlenému odtoku dažďovej vody, bez 
možnosti vsakovania do podzemia, čím sa 
v konečnom dôsledku znižuje hladina zásob 
podzemných vôd a tým aj výdatnosť prameňov. 
Začarovaný kruh, však?

VYUŽITIE KRAJINY  
V POVODÍ

Riziká pre povodie

Pri rozširovaní priemyslu a jeho umiestnenia v blízkosti 
riek sa zvyšuje nebezpečenstvo znečistenia riek. 

Rovnako nebezpečný je aj prípad, ak priemysel odoberá 
nadmerné množstvo vody, keďže znížený prietok v rieke 
znamená aj väčšiu koncentráciu škodlivých látok. A to už 
ani nehovoríme o zastavanej ploche pre výrobné haly, kde 
je možnosť zadržiavania vody prakticky nulová.

Nebezpečenstvo znečistenia vody je väčšie, ak sa zväčšuje 
cestná sieť a nečistoty z cestných komunikácií sa dostávajú 
do riek. V prípade dopravy sa opäť vraciame k problému 
zastavanej plochy na úkor poľnohospodárskej a tým aj 
znižovaniu retenčnej schopnosti krajiny.

V prípade lesnej ťažby v povodí sa zvyšuje nielen riziko 
znečistenia vôd, ale aj riziko zrýchleného povrchového 
odtoku dažďovej vody. Strže po sťahovaní dreva v lese sa 
len málokedy vrátia do pôvodného stavu. Ďalšie dažde 
strže len prehĺbia a budujú si tak jednoduchú cestu 
odchodu z krajiny.
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Skúste sa zamyslieť, či boli vo vašej obci alebo 
meste/mestskej časti zavedené nejaké opatrenia 
pre zachytávanie dažďovej vody a zlepšenie 
retenčnej schopnosti územia. Prípadne sa zamyslite 
nad tým, či neboli realizované presne opačné 
opatrenia – čiže také, ktoré retenčnú schopnosť 
naopak znižujú. Nachádzajú sa v blízkosti rieky vo 
vašom okolí nejaké obydlia? Alebo väčšie zastavané 
plochy? Diskutujte o možných spôsoboch zlepšenia 
vsakovania dažďovej vody u vás doma, na vašej 

záhrade, alebo vo vašej obci.

  

Úloha:

...odborníci odhadujú, že kvôli nedostatku vody 
v krajine máme na Slovensku ohrozených viac 
ako 40% vyšších rastlín a takmer 60% stavovcov. 
Nedostatok vody napríklad znamená, že stavy 
voľne žijúcej zveri sú nižšie a taká zajačica nevrhne 
mláďatá, keďže počas kojenia spotrebuje cca 5 
litrov vody denne (pre porovnanie človeku stačia 
cca 2 litre vody na deň).

Riziká pre povodie

  Viete, že...?

Ako sme už spomínali v predošlej časti, krajine 
určite prospeje, ak sa zlepší jej schopnosť 

zadržiavať vodu. Je preto potrebné prinavrátiť 
jej základné ekologické funkcie, ako návrat vody 
a vegetácie do krajiny. V tomto boji však treba 
viacerých bojovníkov – od verejnej správy poverenej 
spravovaním územia, cez developerov a stavebníkov, 
až po banky a každého jednotlivca, ktorému nie je 
ľahostajné jeho okolie. Inak v tomto boji nebude 
víťaza, iba porazených – a to budeme my všetci.

Ako môžeme pomôcť

Pri vypúšťaní vôd zvedených kanalizačnou sieťou 
a prečistených v čistiarňach je taktiež zvýšené riziko 
znečistenia rieky. Pri plánovaní výstavby by bolo 
dobré skúmať, do akej miery výstavba prispieva 
k obmedzovaniu niektorých funkcií krajiny – hlavne 
odtoku a vsakovaniu vody do pôdy. Pri zástavbe by sa 
malo uvažovať o určitej kompenzácii obmedzených 
funkcií krajiny – napríklad formou akumulácie 
zachytenej vody zo striech, vytvorenia plôch zelene, 
vytvorenia náhradných vodných plôch na podporu 
výparu vody  apod. Riziko výstavby v blízkosti 
riek spočíva aj v tom, že sa v podstave zastavuje 
plocha, kadiaľ môže voda vsakovať do podzemia. 
Nehovoriac o zvýšenom riziku povodní v okolí riek, 
ktoré sa, žiaľ, nedá celkom predpovedať, možno 
skôr predpokladať. Preto sa aj začalo s tvorbami 
tzv. povodňových máp, kde sú zakreslené územia so 
zvýšenou pravdepodobnosťou záplav – na takýchto 
miestach sa stavať neodporúča. Škoda len, že veľká 
časť týchto území je už zastavaná...
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V posledných rokoch sa u nás dosť často 
skloňujú slová ako povodne a živelné 

pohromy. Postihnuté boli mnohé regióny, 
kde v minulosti podobné problémy nemali. 
Odstraňovanie škôd po povodniach si vyžaduje 
nemalé finančné prostriedky, oveľa horšie však 
môžu byť dopady na jednotlivcov a rodiny, 
ktorým voda zobrala domov, zmysel života, 
alebo samotný život.

Keď sa pozrieme bližšie na  výstavbu vo vzťahu 
k rieke, uvedomíme si, že človek častokrát 
nerešpektuje dávno platné zásady, čo môže 
viesť k podobným tragédiám. Zamysleli ste 
sa niekedy nad tým, prečo naši predkovia 
nestavali svoje domovy príliš blízko pri rieke, 
v jej záplavovom území? Väčšina stavieb, 
ktoré sa nachádzajú len pár metrov od rieky 
vznikla v posledných desaťročiach (žblnkanie 
pretekajúcej vody okolo domu môže byť väčšinu 
roka romantické, ale držať kreslá v obývačke 
každý druhý rok, aby vám neuplávali, až tak 
romantické byť nemusí). Akoby sme zabudli na 
zásady našich predkov, na to, že voda je živel 
a môže sa vyliať z koryta.

Prejdite sa po vašom meste/obci a uvažujte 
o možných následkoch, aké by mohla mať 
povodeň vo vašom bezprostrednom okolí. 
Rozmýšľajte, či: táto cesta sa môže zmeniť na 
povodňové koryto, tento mostík je tak úzky, 
že sa pri povodni môže upchať, pretrhnúť, 
tento rybník by sa mal vyčistiť, tento strom 
neprežije veľký vietor a spadne na drôty 
elektrického vedenia, tieto domy budú pod 
vodou,... Cieľom nie je vypísať všetky riziká 
povodne, ale uvedomiť si, že povodne a ich 
následky nevieme s určitosťou predpovedať, 
len predpokladať, že sa môžu stať. Poraďte sa 
s dospelými a porovnajte, či v minulosti došlo 
vo vašom okolí k nejakým podobným škodám 

pri povodniach.

  

Úloha:

 POVODNE – ÁNO,  
ČI NIE?

...k povodniam na tokoch často prispievajú aj priehrady, i keď 
by mali robiť presný opak a povodňovú vlnu skôr minimalizovať. 
Priehrady totiž pred povodňou obvykle vypúšťajú vodu do 
dolného toku, aby sa tak pripravili na nápor neskoršej vody. Stáva 
sa však, že k odpúšťaniu dôjde vo chvíli, keď povodeň vrcholí, 
takže priehrada namiesto toho, aby povodňovú vlnu ukľudnila, 

tak ju naopak živí.

  Viete, že...?
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...k povodniam na tokoch často prispievajú aj priehrady, i keď 
by mali robiť presný opak a povodňovú vlnu skôr minimalizovať. 
Priehrady totiž pred povodňou obvykle vypúšťajú vodu do 
dolného toku, aby sa tak pripravili na nápor neskoršej vody. Stáva 
sa však, že k odpúšťaniu dôjde vo chvíli, keď povodeň vrcholí, 
takže priehrada namiesto toho, aby povodňovú vlnu ukľudnila, 

tak ju naopak živí.

Okrem toho, že zástavbou v blízkosti tokov riskujeme, 
že nám raz ten dom voda vezme, narastajú tak aj 

zastavané plochy, ktoré umožňujú priamy odtok zrážkovej 
vody priamo do rieky, čím sa jej vodný stav ešte zvýši. 

Smutné je, že ochrana územia pred povodňami skôr 
rieši následky povodní, ako ich príčiny. Je to aj preto, že 
opatrenia, ktoré majú vplyv na odtokové pomery v povodí, 
sa často neriešia spolu.

Najvýznamnejšou príčinou povodní je pôdohospodárstvo, 
a to najmä rastlinná výroba a lesné hospodárstvo. Ale ani 
obce, odvádzajúce dažďovú vodu kanalizáciou, v tom nie 
sú nevinne. Ako si asi domyslíte, správcovia povodí nemajú 
kompetencie ovplyvniť tento stav, keďže ich možnosti 
nesiahajú tak ďaleko, aby vedeli ovplyvniť aktivity tých, 
ktorí majú na povodne zásadný vplyv. Z tohto všetkého, 
žiaľ, vyplýva, že v rámci manažmentu krajiny sa kladie 
prakticky nulový dôraz na zabezpečenie plošných opatrení 
protipovodňovej prevencie v území – teda tam, kde vzniká 
a formuje sa povrchový odtok.

Domy blízko rieky

Z hľadiska ochrany krajiny pred povodňami je 
zaujímavé aj to, že takmer všetky realizované 

opatrenia sa sústreďujú na rieku, teda na odtok vody 
z krajiny. Avšak na väčšine územia (viac ako 95% 
rozlohy SR), čiže v lesoch, na poľnohospodárskej pôde, 
či v zastavanom území, sa žiadna preventívna ochrana 
pred povodňami prakticky nerealizuje. Z dlhodobého 
hľadiska, ak sa ochrana územia pred povodňami 
zabezpečuje iba úpravou na vodných tokoch, nedokážu 
byť opatrenia dostatočne účinné. Čaká nás teda úloha 
zaoberať sa aj možnosťou znižovania povodňových rizík 
v celom povodí, nielen na samotnom toku, a to najmä 
zadržiavaním dažďovej vody, spomalením jej odtoku, 
jej umožnením vsakovania do podložia, revitalizáciou 
a obnovením poškodenej krajiny a pod. 

Doterajšie poznatky potvrdzujú, že riziká extrémnych 
záplav, vysušovania krajiny a ostatné riziká živelných 
pohrôm sa budú v nasledujúcich rokoch zvyšovať 

v dôsledku klimatickej zmeny. Okrem obmedzenia  

 
vypúšťania skleníkových plynov do atmosféry je dôležitá 
aj zmena prístupu k využívaniu krajiny. Ak sa chceme 
v budúcnosti vyhnúť podobným pohromám, čaká nás 
zmena prístupu k vode a ku krajine, pochopenie ich 
vzájomnej interakcie a prepojenosti. Čo keby sme sa na 
dažďovú vodu začali radšej pozerať ako na potenciálne 
užitočnú, namiesto rozmýšľania o tom, ako sa jej čo 
najskôr ako nežiaducej zbaviť?

Ochrana proti povodniam
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Krajina a voda v nej je jedinečný dar, ktorý 
si málokedy uvedomujeme v plnej miere. 

Neuváženými a krátkodobými opatreniami 
sme často krajine viac uškodili, ako pomohli 
a spôsobili tak značné problémy – nielen 
krajine, ale v konečnom dôsledku aj sami sebe. 
Ak by sme chceli celú situáciu zdramatizovať, 
povedali by sme asi, že príroda to prežije, ale 
čo bude s nami?

Krehký ekosystém riek a ich okolí ovplyvňuje 
veľa rôznych faktorov. Zmenu prinesie aj 
výstavba vodného diela (ktorá napríklad 
tvorí bariéru pre migrovanie rýb) či 
úprava a regulácia toku. Alebo znečistenie  
odpadovými vodami z priemyslu, sídiel, 
poľnohospodárskej činnosti či lesného 
hospodárenia. Aj neprimerané odbery 
vody (napríklad pre zavlažovanie) môžu 
tento rovnovážny stav ekosystému narušiť, 
nehovoriac o prehriatej vode vypúšťanej po 
použití a vyčistení do rieky (uvedomme si, že 
čistenie znečistenej vody nie je nikdy 100%-
tné). No a čo taká zastavaná plocha, ktorá 
bráni vsakovaniu vody?

A ČO  
ĎALEJ?

Podľa agentúry Interpond a publikácie Voda v SR 
(1996) sa na Slovensku odhaduje 12,49 mld/m3 
vody prameniacej na našom území. V tomto 
objeme sú zahrnuté aj zásoby vody v pôde - 
v poľnohospodárskej pôde sa odhadujú zásoby 
vody na 5,06 mld/m3 a v lesnej pôde 3,56 mld/
m3. Vypočítajte v %, aký je podiel zásob vody v 
poľnohospodárskej a lesnej pôde na celkovom 
objeme vody prameniacej na území SR. Viete 
z tohto údaja vyvodiť záver, prečo je potrebné 
zlepšovať schopnosť pôdy zadržiavať vodu?

 

 

 

Úloha:

Nápady na riešenia

Krajinu sme dlhodobo premieňali na vlastnú škodu, teraz je 
potrebné začať ju chrániť a konať v jej prospech – postupne 
meniť naše opatrenia na užitočné. Náprava nie je jednoduchá 
a vrátiť sa tam, kde sme začali, už pravdepodobne nebude 
možné – ani les nad dedinou nevyrastie za jednu noc. Ale aj 
tak existujú riešenia, ako situáciu minimálne zlepšiť – a nie je 
ich ani potrebné dlho hľadať, veď často tie najjednoduchšie 
riešenia bývajú tie najúčinnejšie. 
Chcete príklady?

Skúsme umožniť vode vsiaknuť tam, kde spadne. 
Chce to aj pestrejšiu mozaiku krajiny, s remízkami a medzami, 
s terasovitými políčkami, či vyčistenými rybníkmi. 

A čo tak spojiť sily kompetentných a nájsť vhodné dlhodobé 
riešenia?

Určite pomôže umožniť veľkej vode vyliať sa tam, kde 
nespôsobí škody, ba naopak – kde sa voda dá využiť napríklad 
na zavlažovanie lúk a pasienkov.
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...podľa odhadov sa značná časť zrážok 
dostane do pôdy cez diery, ktoré 
zanechávajú dážďovky. To je aj jeden 
z dôvodov, prečo voda na púšti tak 
neochotne vsakuje a prečo na niektorých 
púšťach zahynie viac ľudí utopením ako 
smädom. 

...dňa 6. mája 1968 v Štrasburgu bola 
prijatá na ochranu vody tzv. Európska 
vodná charta. Hovorí napríklad o tom, že:
• Bez vody niet života. Voda je 

drahocenná a pre človeka ničím 
nenahraditeľná surovina.

• Zásoby sladkej vody nie sú 
nevyčerpateľné. Preto je nevyhnutné 
udržovať ich, chrániť a podľa možnosti 
zväčšovať.

• Kvalita vody musí byť v súlade s nárokmi 
na rôzne spôsoby jej využívania, musí 
zodpovedať predovšetkým normám 
ľudského správania.

  Viete, že...?

Nápady na riešenia

Krajinu sme dlhodobo premieňali na vlastnú škodu, teraz je 
potrebné začať ju chrániť a konať v jej prospech – postupne 
meniť naše opatrenia na užitočné. Náprava nie je jednoduchá 
a vrátiť sa tam, kde sme začali, už pravdepodobne nebude 
možné – ani les nad dedinou nevyrastie za jednu noc. Ale aj 
tak existujú riešenia, ako situáciu minimálne zlepšiť – a nie je 
ich ani potrebné dlho hľadať, veď často tie najjednoduchšie 
riešenia bývajú tie najúčinnejšie. 
Chcete príklady?

Skúsme umožniť vode vsiaknuť tam, kde spadne. 
Chce to aj pestrejšiu mozaiku krajiny, s remízkami a medzami, 
s terasovitými políčkami, či vyčistenými rybníkmi. 

A čo tak spojiť sily kompetentných a nájsť vhodné dlhodobé 
riešenia?

Určite pomôže umožniť veľkej vode vyliať sa tam, kde 
nespôsobí škody, ba naopak – kde sa voda dá využiť napríklad 
na zavlažovanie lúk a pasienkov.

Alebo čo také zabezpečenie rôznorodosti dna rieky 
a jej brehov či brehových porastov? Jednotvárnosť 
a strata biodiverzity majú značný negatívny dopad na 
vodný režim povodia a stratu samočistiacej schopnosti 
vody rieky.

Pozrime sa bližšie aj na zdroje znečistenia riek –  
vyústenia odpadových riek, splachy pôdy a hnojív  
 

 

 
 

a pod. Určite vieme urobiť niečo aj s tým...

Istotne pomôže zabezpečenie „komunikácie“ 
medzi povrchovou a podzemnou vodou – napríklad 
odstránením nepriepustného spevnenia brehov 
a koryta toku.

Chce to jednoducho zmeniť prístup k vode a jej 
povodiu. Ak nie iných, tak aspoň ten svoj!
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: POVODIE

Krajinná štruktúra povodia rieky výrazne vplýva na vodný režim krajiny, to znamená na to, koľko dažďovej vody 
hneď odtečie, koľko vsiakne do pôdy a koľko sa zadrží v krajine a je využité rastlinami, živočíchmi a človekom, 
alebo sa môže odpariť. Krajinnú štruktúru tvoria krajinné prvky, ako sú lesy, lúky, polia, vodné plochy, záhrady, 
domy či cesty a ďalšie. Každý prvok „hospodári“ s vodou inak. Preto záleží na tom, ako sú v povodí rozmiestnené 
a v akom množstve, prípadne akú veľkú plochu krajiny zaberajú. Spadnutú dažďovú vodu predsa len inak na 
svahu príjme les a inak zavalcované pole s odkrytou pôdou. 

V nasledujúcom projekte pomerne jednoduchým spôsobom vypočítate približnú retenčnú schopnosť  vami 
zvoleného územia, ktoré si zvolíte v rámci katastra vašej samosprávy. Postupujte krok po kroku podľa inštrukcii, 
počas ktorých budete dopĺňať potrebné hodnoty do jednotlivých stĺpcov záznamovej karty. 

Pre ľahšie pochopenie uvádzame aj nasledujúcu ukážku orientačného výpočtu retenčnej schopnosti vybraného
územia – vyplnenú záznamovú kartu.

Stĺpec č.1: Počas ľubovoľného daždivého dňa zistite priemerný denný úhrn zrážok vo vami zvolenom území z 
dostupných zdrojov (napr. http://www.shmu.sk/sk/?page=838). Zvoľte si plochu územia, ktorú budete sledovať 
a zmerajte jej veľkosť za pomoci mapy (napr. na www.mapa.sk). Túto plochu vynásobte priemerným denným 

úhrnom zrážok (všetko v metroch!).

Lokálny bioindikátor
Retenčná schopnosť územia
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Vyberte si zobrazenie leteckej snímky a v Nástrojoch si zvoľte „Merať plochu“
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Stĺpec č. 2: Podľa leteckej snímky a terénneho prieskumu skúste odhadnúť podiel pokrytia plôch krajinných 
prvkov vo vašom vybranom území (v %), ktoré sú v tabuľke rozdelené do 5 základných skupín. Súčet musí byť 
rovný 100%.
• Lesy, lúky, zeleň, trávnik, záhrady
• Polia
• Spevnené plochy (betón, asfalt, strechy)
• Stojaté vodné plochy
Vodné toky 

Stĺpec č. 3: Vydeľte získané hodnoty číslom 100. Takto získate „podielové koeficienty“ jednotlivých krajinných 
prvkov.

Stĺpec č. 4: Do tabuľky dosaďte koeficient svahovitosti/hodnotu 0,8, ak je krajinný prvok prevažne na svahu, 
hodnotu 1, ak prevažne na rovine.

Stĺpce č. 5, 6, 7: V každom riadku vynásobte objem zrážok na celkovej skúmanej ploche podielovým koeficientom 
a koeficientom svahovitosti. Získate množstvo zrážok spadnutých na každý typ krajinného prvku. Pri poliach 
prenásobíme ešte vsiaknutú časť koeficientom 0,9 a časť, ktorá odtečie, koeficientom 0,1.

Stĺpec č. 5: V tomto stĺpci  získame hodnotu, ktorá vyjadruje množstvo vody zadržanej vo vodnej ploche.

Stĺpec č. 6: Vynásobené hodnoty zo stĺpcov 1, 3, 4. Hodnoty vyjadrujú množstvo vsiaknutej vody na zelených 
plochách a na poliach.

Stĺpec č. 7: Vynásobené hodnoty zo stĺpcov 1 a 3. Vyjadruje množstvo vody, ktorá pomerne rýchlo odtečie 
z krajiny (spevnené plochy, zregulované toky, určitá časť z polí).

V krajine zostane súčet vsiaknutej vody a vody v nádrži. Sčítajte tieto hodnoty. Získanú hodnotu vydeľte 100 
a vynásobte objemom zrážok zo stĺpca číslo 1. V elektronických záznamových kartách na www.sombio.sk 
prebieha výpočet automaticky, vy len dopĺňate hodnoty.
Výsledné percento vyjadruje, do akej miery krajina vášho vybraného územia dokáže zrážkovú vodu zadržať 
a využiť.

Výsledky sú len ilustračné. Majú skôr poukázať na nenahraditeľný význam zelene v krajine a  vodných plôch pri 
zadržiavaní vody, ktorá je dôležitým regulátorom miestnej klímy a výrazne znižuje aj negatívne vplyvy globálnej 
zmeny klímy. Na zadržiavaní vody v krajine sa podieľajú aj iné dôležité faktory, ako napríklad druh a typ pôdy, 
dĺžka svahov, konkrétny typ biotopu, geologické podložie a iné.

Diskutujte v skupine o tom, čo všetko vplýva na vodný režim v krajine, ako aj na tému: „Čo by sa malo zmeniť 
v našej krajine, aby z nej voda neutekala?“

www.sombio.sk
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