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VPLYV VODNÝCH NÁDRŽÍ V POVODÍ RIEK HORNÁD A BODROG 

NA HYDROLGICKÝ REŽIM VODNÝCH TOKOV 

IMPACT OF DAMS IN HORNÁD RIVER AND BODROG RIVER BASINS ON 

HYDROLOGICAL REGIME OF WATERCOURSES 

Dušan Mydla, Lucia Hrabčáková  

Abstrakt:  
V období posledných dvoch desaťročí sa rôzni pohľad na potrebu budovania veľkých vodných nádrží 

ako výrazného regulátora hydrologického režimu vodných tokov. Skúsenosti s  prevádzkovaním 

veľkých priehrad v povodí spravovanom SVP š.p. OZ Košice majú už 60-ročnú novodobú tradíciu.  

Príspevok sa zaoberá reálnym zhodnotením účinku vodných nádrží Ružín, Palcmanská Maša v povodí 

rieky  Hornád, vodnej nádrže Bukovec v povodí rieky Bodva a vodných nádrží Veľká Domaša, 

Zemplínska Šírava (alebo nádrž Pod Vihorlatom) a Stariny v povodí rieky Bodrog na hydrológiu 

vodných tokov Východného  Slovenska.  

Abstract:  

In period of last two decades there are differing the views on necessity of building large dams that are 

considerable regulator of hydrological regime of watercourses. Experience with operating large dams 

in river basins managed by Slovak water management enterprise, s.e., Branch office Košice have 

already 60 years tradition. 

The paper is dealing with real impacts evaluation of the dams Ružín, Palcmanská Maša in Hornád 

River basin, Bukovec dam in Bodva River basin and dams Veľká Domaša, Zemplínska Šírava (alt. 

name Pod Vihorlatom dam) and Starina in Bodrog River basin on hydrology of watercourses in 

Eastern Slovakia.  
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1. ÚVOD 

História budovania vodných nádrží v podmienkach východného Slovenska bola úzko spojená 

s rozvojom ťažobného priemyslu a hlavne industrializáciou siahajúcou do polovice minulého 

storočia.  Výstavba veľkých vodných nádrží je úzko spojená s celkovou morfologickou  

stavbou územia v náväznosti na hydrogeologické vlastnosti povodí. Na území spravovanom 

SVP š.p. OZ Košice sa nachádza tak najvyššie položený bod – Gerlachovský štít 

s nadmorskou výškou 2655 m n.m. ako aj najnižšie položené miesto v rámci Slovenska a to 

na úseku, kde rieka Bodrog opúšťa naše územie a vteká do nížinnej oblasti rieky Tisza. 

Nadmorská výška v Kline nad Bodrogom predstavuje hodnotu 93,4 m n.m. Práve tieto 

jednotlivé faktory majú výrazný vplyv na entropiu prietokov hlavne v oblastiach patriacich 

pod geologickú stavbu karpatského flyšu. 

Budovanie veľkých priehrad bolo preto jedinou zárukou získania potrebného množstva  

povrchovej vody na jednotlivé účely t.j. priemysel, vodárenstvo, poľnohospodárstvo 

a hydroenergetiku. Jednotlivé účely sa pritom vďaka socioekonomickým zmenám 

v spoločnosti  navzájom dopĺňajú a ich vzájomný pomer sa postupne mení. Pozitívnym 
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vplyvom jednotlivých nádrží sme venovali príspevok na predchádzajúcich priehradných 

dňoch.  

V príspevku sa venujeme spracovaniu obdobia prevádzky od roku 1989 do 2013, teda nie 

celkovej dĺžky prevádzky jednotlivých vodných nádrží, so zameraním na plnenie základných 

účelov nádrží počas malo vodných období. 

2. VODNÁ STAVBA PALCMANSKÁ MAŠA 

Bola vybudovaná ako vrcholová akumulačná nádrž pre hydroenergetickú sústavu vodných 

stavieb Dobšiná. Je situovaná  v hornom povodí  rieky Hnilec a do prevádzky bola uvedená 

pred 60-timi rokmi. 

Vodná nádrž nemala v čase svojho návrhu vybudovaný žiadny retenčný priestor. Princíp 

ochrany pred negatívnymi následkami povodní bol riešený možnosťou prevodu časti 

prietokov v množstve 2x4,5 m
3
/s do povodia Dobšinského potoka  a následne do rieky Slaná 

cez prečerpávaciu vodnú elektráreň Vlčia Dolina (PVE) . Celkový prevod predstavuje podiel 

cca 15,8% z návrhového prietoku Q100. A práve táto možnosť predstavuje z hydrologického 

hľadiska hlavný dopad na režim vodných tokov Hnilec a Slaná. Súčiniteľ akumulácie nádrže 

sa pohybuje v teoretickej rovine na hodnote β=0,24. 

Za hodnotené obdobie nádrž pracovala skutočne ako akumulačná, aj keď pri spracovaní 

jednotlivých údajov vzniká určitá disproporcia vzhľadom na prevádzku  PVE.  Prakticky až 

na obdobie rokov 1999 až 2003, ktoré môžeme hodnotiť ako obdobie sucha, minimálne 

prítoky  do nádrže neumožňovali veľmi rozvinúť jej  akumulačnú schopnosť. 

Počas povodňových situácií je možnosť zvýšeného hydrologického zaťaženia toku Hnilec cez 

hradený bezpečnostný priepad. Za zmienku stojí skutočnosť, že platný manipulačný poriadok 

predpisuje pomerne nízku hodnotu  minimálneho zostatkového prietoku iba 0,010 m
3
/s, avšak 

vďaka významným ľavostranným prítokom a hypodermickému prítoku sa deficit vytráca už 

po cca 1,0 km. 

Od roku 2007 bol, na základe analýzy hydrologického režimu vypracovanej Výskumným 

ústavom vodného hospodárstva Bratislava,  prepracovaný manipulačný poriadok a bola 

vytvorená tzv. tlmiaca zóna cca 0,5m pod maximálnou prevádzkovou hladinou, ktorá sa 

využíva pri nábehu povodne na posilnenie retenčného účinku.  

Porovnanie  priemerných mesačných prítokov a odtokov, graf č.1, dáva vcelku zaujímavý 

pohľad na prevádzku vrcholovej nádrže Palcmanská Maša. 
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Graf. č.1 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov veličín na vodnej 

stavbe Palcmanská Maša za obdobie 1989-2013 

3. VODNÁ STAVBA RUŽÍN 

Vzhľadom na projektovaný súčiniteľ akumulácie, ktorý vplyvom intenzívnych 

sedimentačných procesov dosahuje úroveň iba β=0,09, sa predmetná vodná nádrž dostala do 

všeobecného povedomia naposledy počas povodní v roku 2010, kedy ako sme už prezentovali 

na predchádzajúcich  priehradných dňoch bol zaznamenaný transformačný účinok až o 120 

m
3
/s. 

Na grafe č.2 je znázornené základné hydrologické hodnotenie nádrže s mesačným krokom.  

Z neho vyplýva, že  nádrž si plnila svoju základnú nadlepšovaciu schopnosť pre potreby 

rozvoja priemyslu v košickej kotline prakticky  do polovice roku 1996. Potom z dôvodu 

zníženia potrieb na vodu, zníženie odberov na priemyselné účely, prešla nádrž  na vyrovnaný 

hydrologický režim, pričom v globále tento pretrváva až do dnešných dní. Výraznou zmenou 

v prevádzkovaní bola zmena v terajšom manipulačnom poriadku, kedy bola zrušená 

povinnosť nadlepšovania prietokov pre hraničný úsek Hornádu v profile Ždaňa na prietok 

10,0 m
3
/s s 90% zabezpečenosťou z dôvodu intenzifikácie čistiarenského procesu 
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komunálnych odpadových vôd z aglomerácie Košice. Ako vyplýva z grafu č.2, je badať určitú 

rozkolísanosť medzi prítokom a odtokom v období po roku 2010, ktorá bola spôsobená 

jednak priebehom dlhodobo plánovaných rekonštrukčných prác na oprave technologických 

zariadení v rokoch 2011 – 2012, ale hlavne možnosťou posilnenie retenčného účinku nádrže 

v čase povodní. Správca nádrže sa snaží v prípade nepriaznivých hydrologických predpovedí 

vytvárať zlepšené retenčné podmienky v súlade s platným manipulačným poriadkom.  Že sa 

jedná o mimoriadne náročnú úlohu svedčí aj skutočnosť, že vodná nádrž Ružín má vzhľadom 

na spádové povodie vďaka aktuálnemu objemu najnižší súčiniteľ akumulácie a zároveň vďaka 

svojmu konštrukčnému technickému riešeniu (najštíhlejšia kamenná sypaná hrádza na našom 

území) má výrazne ovplyvnené  možnosti manipulácie. Za zmienku stojí aj skutočnosť 

dotokovej doby, ktorá je na úrovni cca 24 hod. od vodomerných staníc umiestnených 

v najvrchnejších častiach povodia. 

 

 
 

 

 
 

Graf. č.2 Celkové porovnanie priemerných hodnôt mesačného prítoku a odtoku na vodnej 

stavbe Ružín za obdobie 1989-2013 
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4. VODNÁ STAVBA BUKOVEC 

Vodárenská vodná nádrž Bukovec bola vybudovaná pre vodárenské účely. Vzhľadom na 

potrebu vody bola najviac využívaná v rokoch 1984 – 1987, kedy bol v aglomerácii 

nedostatok pitnej vody.  Vzhľadom na súčiniteľ akumulácie  β=1,06  predmetná vodná stavba  

je z hydrologického hľadiska  najmohutnejšou vodnou nádržou na východe Slovenska.  Avšak 

súčasný odber pre vodárenské účely predstavuje hodnotu na úrovni 0,125 m
3
/s,  čo 

predstavuje cca 32% pôvodne  projektovaného množstva. Na základe zhodnotenia priemernej 

mesačnej bilancie prakticky od roku 2005 sa zmenila nádrž z viacročného vyrovnania na 

vyrovnanie dvoj až jednoročné. Priebeh základných hydrologických veličín je uvedený na 

grafe č. 3. 

 

 
 

 

 
Graf. č.3 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe 

Bukovec za obdobie 1989-2013 

 

V náväznosti na reálne potreby vody pre aglomeráciu Košice, a tiež zvýšenú úroveň obsahu 

antimónu v surovej vode, správca nádrže v súčasnosti uvažuje s posilnením retenčného 

účinku nádrže. Zároveň nádrž poskytuje dostatočný priestor pre možnosť zvýšeného 

nadlepšovania prietokov pod vyrovnávacou nádržou, čo umožňuje dlhodobejšie zvýšené 

minimálne prietoky. Uvedená činnosť by mala mať iba doplnkový charakter. 
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5. VODNÁ STAVBA STARINA 

Vodárenská vodná nádrž Starina je najmladšou nádržou v správe SVP š.p. OZ Košice. Svojím 

súčiniteľom akumulácie β=0,77 sa radí čo do hydrologickej mohutnosti na druhé miesto za 

vodárenskú nádrž Bukovec. Za celé vyhodnocované obdobie  nádrž, vďaka zníženým 

odberom na vodárenské účely, priemerný odber surovej vody sa pohyboval na úrovni cca 0,5 

m
3
/s oproti pôvodne projektovanej hodnote 1,2 m

3
/s, dokázala pracovať s asi dvojročným 

vyrovnávacím cyklom. Voľná hydrologická kapacita je využívaná na zlepšenie 

hydrologických pomerov v povodí rieky Cirocha počas málo vodných období. V letných 

mesiacoch rokov 2012 a 2013  SVP š.p. OZ Košice tak mohol zabezpečiť  nadlepšovanie 

prietoku Laborca až v profile Humenné, kde vplyvom poškodenia časti prahových tesnení 

segmentových uzáverov dochádzalo k ohrozeniu dodávky vody pre priemyselné využitie. 

Možnosť regulácie odtoku nad rámec hodnôt stanovených manipulačným poriadkom sa 

využíva aj na podporu turizmu v dotknutom regióne. Projekt s názvom „Zelené Poloniny“  

okrem iného podporuje rozvoj vodnej turistiky na doteraz neupravenom vodnom toku, 

ktorého  prirodzený hydrologický režim je pre túto činnosť nevyhovujúci. 

 

 
 

 

 
 

Graf. č.4 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe 

Starina za obdobie 1989-2013 
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6. VODNÁ STAVBA VEĽKÁ DOMAŠA 

Pre predmetnú vodnú stavbu bola v roku 2013 VÚVH Bratislava  spracovaná rozsiahla 

bilančná štúdia z dôvodu prehodnotenia reálnych hydrologických možností uvedenej vodnej 

nádrže. Aj keď súčiniteľ akumulácie  na úrovni β=0,57 radí Veľkú Domašu medzi väčšie 

vodné nádrže, veľká entropia prietokov spôsobená geomorfologickou stavbou územia 

a spoločenskými zmenami spôsobili, že hydrologickým režimom v málo vodných obdobiach 

sa správca nádrže zaoberá prakticky od roku 2003. Nové požiadavky a reálne možnosti nádrže 

boli prehodnotené v zmene manipulačného poriadku v roku 2004, potom v roku 2009 

a naposledy dodatkami manipulačného poriadku schválenými vodoprávnym orgánom 

v rokoch 2012, 2013 a 2014. 

Vzhľadom na pôvodnú úroveň 5-ročného vyrovnávacieho cyklu, by sa na základe výsledkov 

rozborov hydrologických možností mal dosiahnuť cyklus cca 3-ročný. Pre komplexné 

posúdenie reálneho dopadu navrhovaných zmien je nutné  nechať nádrž sa hydrologicky 

zapracovať v nových podmienkach.   

 
 

 
 

Graf. č.5 Celkový priebeh hydrologických veličín na vodnej stavbe Veľká Domaša za obdobie 

1989-2013 

 

Ako plynie z výsledkov predmetnej štúdie VUVH, na základe vykonaných rozborov 

dlhodobej bilancie nádrže boli navrhované úpravy MP VS Veľká Domaša. Kľúčovým 

prvkom návrhu je zavedenie tzv. regulačných hladín, pri ktorých budú aplikované úpravy 

miery nadlepšenia – jedna horná na kóte 161,00 m Bpv a dve dolné na kótach 156,50 
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a 153,75 m Bpv. Zmyslom zavedenia týchto regulačných hladín je presné definovanie 

podmienok (legislatívny aspekt), pri ktorých dôjde k úprave odtoku z nádrže priamo zo 

zákona (resp. MP), bez mimoriadnych rozhodnutí. 

7. VODNÁ STAVBA  ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA 

V podmienkach SVP š.p. sa jedná o jedinú významnú vodnú stavbu s objemom nad 1,0 mil. 

m
3
, teda ak vynecháme suchý polder Beša, ktorá má charakter bočnej vodnej nádrže. Tento 

charakter sa posilnil po roku 2005, kedy bola uvedená do prevádzky prestavba 

hydrologického uzla hať Petrovce. Mimo nádrž je tak možné previesť počas povodní prietoky 

až 290 m
3
/s, miesto pôvodnej hodnoty 67 m

3
/s. Predmetný objekt  umožňuje účinne 

ovplyvňovať hydrologický režim Laborca od Michaloviec až po sútok s riekou Uh. Ako je 

možné zhodnotiť z grafu č.6, nádrž si plnila tak akumulačnú, ako aj transformačnú funkciu 

prakticky počas celého vyhodnocovaného  obdobia.  

 

 
 

 
Graf. č.6 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe 

Zemplínska Šírava za obdobie 1989-2013 
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Zmena v potrebe  na vodu v povodí pod vodnou stavbou sa prejavuje aj na súčasnej 

manipulácii na vodnej nádrži, ktorej koeficient akumulácie je na úrovni β=0,34 . 

Pri prevádzke vodnej nádrže za sledované obdobie bol prítok do nádrže cez prívodný kanál  

bol na nulových hodnotách až v 12-tich mesačných periódach. Avšak celkový prítok do 

nádrže ani v tomto období nebol  úplne na  nule a to z dôvodu vplyvu prítokov z južných 

svahov pohoria Vihorlat. Jednalo sa o medzi povodie  s celkovou rozlohou cca 78 km
2
.   

 

V nasledujúcej tabuľke tab.1 sú uvedené zistené  extrémy priemerných mesačných prietokov. 

Z predmetných údajov je možné jasne vysledovať, že najviac hydrologicky využité boli 

nádrže na východe Slovenska na prelome tisícročí.  

 

 
Tab.1 Minimálne a maximálne mesačné prietoky 

  

 Vodná stavba 
Qmin.           

(m3.s-1) 
Dátum  

(mesiac/rok) 
Qmax.       

(m3.s-1) 
Dátum 

(mesiac/rok) 
 

  

 
Zemplínska Šírava 0,01 

január 97 
81,36 marec 04 

 

 

august 99 

 

 

Veľká Domaša 0,11 august 03 41,54 marec 00 

 

 

Ružín  3,4 september 92 103,6 jún 10 

 

 

Dobšiná 0,14 január 99 11,55 apríl 13 

 

 

Bukovec  0,0145 september 99 5,656 apríl 13 

 

 Starina 0,02 
júl 99 

11,3 apríl 13  

 

november 00 

 

        

Pri zhodnotení  celého záujmového obdobia , viď tab. 2, je zrejmé, že za posledných 25 rokov 

bola hydrologická bilancia spravovaných vodných nádrží vyrovnaná a prakticky sa približuje 

k hodnotám dlhodobých priemerných ročných prietokov. Jedinou výnimkou je vodná nádrž 

Zemplínska Šírava, ale tam je odchýlka jednoznačne spôsobená typológiou nádrže. 

 

 Tab.2 Priemerné prítoky, odtoky za sledované obdobie   

 
Vodná stavba  

ǬP                 
(m3.s-1) 

ǬCO                  
(m3.s-1) 

ǬO                
(m3.s-1) 

Ǫa                
(m3.s-1) 

 

  

 Zemplínska Šírava 9,679 11,036 - 15,96  

 Veľká Domaša 6,824 6,688 - 7,7  

 Ružín 14,919 14,752 - 15,58  

 Palcmanská Maša 2,088 1,156 1,089 1,27  

 Bukovec 0,448 0,419 0,159 0,6  

 Starina 1,978 1,945 0,549 1,84  

       

 Vysvetlivky: ǬP    - dlhodobý priemerný prítok   

  ǬCO - dlhodobý priemerný celkový odtok  

  ǬO  - dlhodobý priemerný odber   

  Ǫa   - dlhodobý priemerný ročný prietok  
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8. ZÁVER 

Aj keď z  hodnotenia celého 25 ročného rádu reálnej prevádzky jednotlivých nádrží je zrejmé, 

že v tak dlhom cykle je celková hydrologická bilancia vyrovnaná, pri jednotlivých vodných 

stavbách je rozhodujúci  konkrétny cyklus vyrovnania súvisiaci s reálnou celospoločenskou 

objednávkou na vodu. Tak ako sme uviedli už v úvode, v prípade zvýšených nárokov na 

povrchovú vodu prekračujúcich aktuálnu hodnotu tzv. ekologického prietoku v jednotlivých 

odberných miestach t.j. Q355 – 364 dennej vody, geomorfologická stavba územia jednotlivých 

čiastkových povodí neumožňuje  jeho plné zabezpečenie bez technickej akumulácie. 

Významný potenciál vodných nádrží v budúcností patrí úlohe vytvárania dostatočných 

retenčných priestorov pre potreby protipovodňovej ochrany. 
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