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RIVERS 
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Abstrakt:  
V príspevku hodnotíme vplyv vybraných vodných nádrží Slovenska na hydrologický režim tokov so 

zameraním sa na hodnotenie vplyvu režimu minimálnych a maximálnych prietokov. Hodnotený je 

vplyv vodných nádrží Liptovská Mara (stanica Hubová - tok Váh), nádrž Orava (stanica Dierová – tok 

Orava), Teplý Vrch (stanica Rimavská Seč – tok Blh), Ružín (stanica Kysak – tok Hornád), vodná 

nádrž Veľká Domaša (stanica Horovce - tok Ondava), Starina (stanica Snina - tok Cirocha), Vihorlat 

(Zemplínska Šírava), stanica Michalovce - Meďov - tok Laborec. Prietoky vo vodomernej stanici 

Snina – Cirocha sa vyhodnocujú od roku 1957, v ostatných vodomerných staniciach od roku 1931 

a skôr, čo umožňuje seriózne posúdenie zmien hydrologického režimu. Hodnotenie vývoja 

minimálnych a maximálnych ročných prietokov sme spracovali pomocou  neparametrického Mann – 

Kendallovho testu a ďalších štatistických metód. Výsledky naznačujú významný vplyv spomínaných 

vodných nádrží na zmierňovanie následkov hydrologických extrémov. 

Kľúčové slová: Mann - Kendall test, vodné nádrže, minimálne a maximálne prietoky. 

 
 

Abstract:  
The impact of selected water reservoirs in Slovakia on the hydrological regime of the rivers is assessed 

in this article, with a focus on the evaluation of the influence on the minimum and maximum 

discharges. The assessment has been done for the impact of following water reservoirs: Liptovská 

Mara (gauging station Hubová - river Váh), Orava (gauging station Dierová – river Orava), Teplý 

Vrch (gauging station Rimavská Seč – river Blh), Ružín (gauging station Kysak – river Hornád), 

Veľká Domaša (gauging station Horovce - river Ondava), Starina (gauging station Snina - river 

Cirocha), Vihorlat (Zemplínska Šírava) in gauging station Michalovce Meďov - river Laborec. 

Discharges in gauging station Snina – river Cirocha have been evaluated since 1957, in other gauging 

stations since 1931 and earlier, what makes possible to provide the serious assessment of hydrological 

regime. The evaluation of the evolution of the minimum and maximum yearly discharges has been 

done by use of non-parametric Mann – Kendall test and other statistical methods. The results indicate 

a significant effect of above mentioned water reservoirs in mitigation of the hydrological extremes. 

Key words: Mann - Kendall test, water reservoirs, minimum and maximum discharges. 
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1. ÚVOD 

V súčasnej dobe máme na Slovensku približne 290 vodných nádrží, ktoré spadajú pod správu 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. [1].  

Pre posúdenie vplyvu nádrží sme vybrali osem z nich. Nádrže boli vybraté tak, aby ich 

prevádzka trvala už niekoľko desaťročí a vyhodnocovanie prietokov vo vodomerných 

staniciach pod týmito nádržami malo dostatočne dlhé prietokové rady tak pred, ako aj po 

vybudovaní nádrží.  

V podstate len takýto prístup, zhodnotenie vývoja extrémnej vodnosti  pred vybudovaním 

vodohospodárskych stavieb za dlhšie časové obdobie ich prevádzky umožní objektívne 

a nestranné posúdenie ich vplyvu na zmeny hydrologického režimu.  

V príspevku sme sa venovali posúdeniu vplyvu nádrží na rady maximálnych ročných 

prietokov (najväčšie priemerné denné prietoky za jednotlivé roky) a na rady minimálnych 

ročných prietokov (najmenšie priemerné denné prietoky za jednotlivé roky). Rozmiestnenie 

vodných nádrží a vodomerných staníc znázorňuje obr. 1. 
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Obr. 1. Vybrané vodomerné stanice a vodné nádrže v Slovenskej republike.
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2. POUŽITÉ ÚDAJE 

Údaje do analýzy boli vybrané z databázy SHMÚ a tvorilo ich deväť vybraných vodomerných 

staníc, ktoré monitorovali prietoky pod vodnými nádržami, z toho jedna (stanica Liptovský 

Mikuláš – tok Váh) sa nachádza nad vodnou nádržou (Tab. č. 1) [2]. 

 

Tab. 1 Vybrané vodomerné stanice a vodné nádrže na Slovensku. 

pozorovanie Stanica Tok Vodná Nádrž 

1921-2012 Hubová Váh VN Liptovská Mara 

1921-2012 Liptovský Mikuláš (nad VN) Váh VN Liptovská Mara  

1930-2012 Dierová Orava VN Orava 

1956-2012 Snina Cirocha VN Starina 

1954-2012 Michalovce - Meďov Laborec VN Vihorlat (Zemplínska Šírava) 

1930-2012 Horovce Ondava VN Veľká Domaša 

1930-2012 Švedlár-na Hrabliach Hnilec VN Palcmanská Maša 

1928-2012 Kysak Hornád VN  Ružín 

1930-2012 Rimavská Seč Blh VN Teplý Vrch 

 

3. POSTUPY 

Analýza hydrologických údajov bola spracovaná pomocou dvoch metód, prvou bol 

neparametrický Mann - Kendallov test, ktorý sa používa na detekciu významných trendov v 

časových radoch. Výhoda tohto testu je v tom, že nie je ovplyvnený aktuálnym rozdelením 

dát a zároveň je menej citlivý na extrémne hodnoty v časovom rade [3]. 

Test je založený na štatistickej hodnote S, ktorá sa vypočítava porovnaním každých dvoch 

hodnôt xi, xj, (i > j) v časovom rade, pričom štatistická hodnota S je daná nasledovným 

vzťahom: 

 

 

 

 

(1) 

 

 

kde:  

sign (xi – xj) je: 

 

  

 

 

(Pozn. sign znamená znamienko - znamienková metóda). 
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Mann - Kendallova štatistika (Z) vychádza zo štandardného normálneho rozdelenia a je daná 

nasledovným vzťahom: 

 

 

 

(2) 

 

kde: 

σs – predstavuje rozptyl a je definovaný ako: 

 

 

           (3) 

 

kde: 

n – je počet hodnôt v časovom rade. 

 

Odhad veľkosti významných trendov: 

Veľkosti štatisticky významných trendov prietokov v hodnotenej stanici boli vypočítané 

pomocou odhadu sklonu (smernice) podľa autora Sena [4]. Metóda je založená na 

jednoduchom neparametrickom postupe, ktorý bol vyvinutý spomínaným autorom 

nasledovne: 

Ak existuje lineárny trend v časovom rade, môžeme jeho skutočný sklon vyjadriť pomocou 

lineárnej rovnice: 

 

   (4) 

 

kde: 

 Q    – je sklon, 

 B    – je konštanta. 

 f(t)  – je lineárny model. 

 

Odhad sklonu Q pre všetky páry v časovom rade sa vypočíta ako: 

 

 

 
(5) 

 

kde: 

 x  – sú hodnoty v časovom rade, 

 N – je počet odhadnutých sklonov pričom platí, že: 

 

  

 

kde: 

 n – je počet hodnôt v pôvodnom časovom rade. 
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Výsledný Sensov odhadnutý skon (hľadaná smernica) je mediánom týchto N hodnôt 

z odhadnutých sklonov Qi. 

Testy boli naprogramované vo Visual Basicu v programe MS Excel. 

 

Druhou štatistickou metódou, ktorú sme v práci použili, bola tzv. suma kumulatívnych 

odchýlok minimálnych (maximálnych) prietokov pre jednotlivé vodomerné stanice. 

Metóda je založená na kumulatívnej sume hodnôt, ktoré sme získavali postupným 

odčítavaním  od priemernej hodnoty daného časového radu. Metóda bola zostrojená v MS 

Exceli. 

4. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Výsledky analýzy pre jednotlivé vodomerné stanice znázorňujú nasledovné grafy, pričom 

modrou čiarou sú znázornené trendy pred a po vybudovaní vodnej nádrže a červenou farbou 

je znázornený celkový trend na danom časovom rade prietokov. 

 

Vodná nádrž Liptovská Mara; vodomerná stanica Hubová - Váh 

Vodná nádrž Liptovská Mara bola uvedená do prevádzky v roku 1975 a vo vodomernej 

stanici Ľubochňa – Váh (neskôr Hubová – Váh) sa prietoky vyhodnocujú od roku 1921 [5]. 

Trendy maximálnych ročných prietokov do výstavby Liptovskej Mary majú mierne klesajúci 

trend, za celé obdobie je to už štatisticky významný klesajúci trend. Trend minimálnych 

ročných prietokov do roku 1975 je štatisticky nevýznamný, po roku 1975 a aj za celé 

vyhodnotené obdobie je trend výrazne stúpajúci. Ešte názornejšie pozitívny vplyv Liptovskej 

Mary na zmierňovanie hydrologických extrémov vyjadrujú grafy priebehu kumulatívnych 

odchýlok maximálnych, resp. minimálnych ročných prietokov (obr. 2). 

V prípade Liptovskej Mary sme využili skutočnosť, že vo vodomernej stanici Liptovský 

Mikuláš – Váh (ktorá v podstate monitoruje prítok do nádrže) sa prietoky tiež vyhodnocujú už 

od roku 1921 a aj pre tento prietokový rad sme spracovali identické grafy. Tieto rovnako 

potvrdzujú pozitívny vplyv nádrže na zmierňovanie následkov povodní a sucha (obr. 3). 
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Obr. 2. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Hubová pod 

vodnou nádržou Liptovská Mara. 

 

 

 

  
  

  
Obr. 3. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Liptovský 

Mikuláš nad vodnou nádržou Liptovská Mara. 
 

 

Vodná nádrž Orava; vodomerná stanica Dierová – Orava. 

Oravská nádrž bola uvedená do prevádzky na prelome rokov 1953 a 1954, vo vodomernej 

stanici Dierová - Orava sa prietoky vyhodnocujú od roku 1931. 

Trendy maximálnych ročných prietokov aj v prípade prietokového radu Oravy v Dierovej 

majú klesajúci trend, tento bol klesajúci aj do výstavby priehrady. V každom prípade však 

Oravská nádrž dokázala výrazne transformovať povodňové vlny v rokoch 1958 a 1960. Pri 

hodnotení trendov minimálnych ročných prietokov je situácia rovnaká ako v prípade stanice 

Hubovej na Váhu, keď sa po výstavbe priehrady trend mení na významne rastúci. Podobne 

grafické priebehy kumulatívnych odchýlok tak maximálnych, ako aj minimálnych ročných 

prietokov majú charakteristický priebeh pre profily pod nádržami (obr. 4). 
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Obr. 4. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Dierová pod 

vodnou nádržou Orava. 
 

 

Vodná nádrž Starina; vodomerná stanica Cirocha - Snina  

Vodárenská nádrž Starina bola uvedená do prevádzky v roku 1988, prietoky vo vodomernej 

stanici Cirocha - Snina sa vyhodnocujú od roku 1957. 

Napriek tomu, že zmierňovanie povodňových situácií a nadlepšovanie prietokov je v prípade 

nádrže sekundárny (primárna úloha VN je zásobovanie obyvateľstva vodou), z grafických 

príloh (obr. 5) vidno, že nie je zanedbateľný. 
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Obr. 5. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Snina pod 

vodnou nádržou Starina. 

 

 

Vodná nádrž Vihorlat (Zemplínska Šírava); vodomerná stanica Michalovce - Meďov – tok  

Laborec. 

Nádrž Vihorlat bola uvedená do prevádzky v roku 1965, prietoky sa vo vodomernej stanici 

Michalovce –Meďov – tok Laborec vyhodnocujú od roku 1955. 

Pomerne krátka doba vyhodnocovania prietokov na Laborci pred uvedením nádrže do 

činnosti (11 rokov) neumožňuje tak objektívne posúdenie vplyvu na prietokový režim, ako to 

bolo v prípade predchádzajúcich nádrží, v prípade minimálnych ročných prietokov je vplyv 

signifikantný (obr. 6). 

 

 

  
  

  
Obr. 6. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Michalovce - 

Meďov pod vodnou nádržou Vihorlat (Zemplínska Šírava). 
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Vodná nádrž Veľká Domaša; vodomerná stanica Horovce – Ondava. 

Veľká Domaša bola uvedená do prevádzky v roku 1967, vo vodomernej stanici Horovce – 

Ondava sa vyhodnocujú prietoky od roku 1931. Napriek pomerne značnej vzdialenosti medzi 

nádržou a vodomernou stanicou pozitívny vplyv na zmierňovaní hydrologických extrémov je 

zrejmý z grafických príloh (obr. 7). 

 

  
  

  
Obr. 7. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Horovce pod 

vodnou nádržou Veľká Domaša. 

 

Vodná nádrž Palcmanská Maša; vodomerná stanica Švedlár-na Hrabliach. 

Vodná nádrž Palcmanská Maša bola uvedená do prevádzky v roku 1956, vo vodomernej 

stanici Švedlár-na Hrabliach sa prietoky vyhodnocujú od roku 1931. 

Hlavným účelom vodnej nádrže je využitie vodnej energie  prevodom vody do Vlčej doliny. 

Zo všetkých hodnotených prietokových radov pod nádržami jedine rad minimálnych ročných 

prietokov na toku Hnilec pod nádržou má klesajúcu tendenciu. 

Z obr. 8 je zrejmé, že vývoj minimálnych ročných prietokov pred vybudovaním vodnej 

nádrže bol štatisticky významne klesajúci a tento ovplyvnil aj celkový trend aj  po jej 

vybudovaní. 
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Obr. 8. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Švedlár na 

Hrabliach pod vodnou nádržou Palcmanská Maša. 

 

Vodná nádrž Ružín; vodomerná stanica Kysak – Hornád. 

Vodná nádrž Ružín bola uvedená do prevádzky v roku 1968, prietoky vo vodomernej stanici 

Kysak - Hornád sa vyhodnocujú od roku 1929. 

Z grafických príloh vidno, že vplyv vodnej nádrže na zmierňovanie hydrologických extrémov 

je zrejmý. Hlavne v rade maximálnych ročných prietokov bol štatisticky významný rastúci 

trend zmenený na klesajúci. Z dlhodobého hľadiska tak vplyv nádrže Ružín na povodňové 

prietoky vyznieva priaznivejšie, ako  pri povodňových epizódach v posledných rokoch. 

  

 

  
  

  
Obr. 9. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Kysak pod 

vodnou nádržou Ružín. 

 

Vodná nádrž Teplý Vrch; vodomerná stanica Rimavská Seč  - Blh. 

Vodná nádrž Teplý Vrch bola uvedená do prevádzky v roku 1980, prietoky vo vodomernej 

stanici Rimavská Seč – Blh sa vyhodnocujú od roku 1931. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Trendy v prietokových radoch minimálnych a maximálnych ročných prietokov za celé 

vyhodnotené obdobie sú štatisticky nevýznamné, pri porovnaní období pred a po uvedení 

nádrže do prevádzky sa aj v prípade nádrže Teplý Vrch vykazujú pozitívne účinky. 

 

  
  

  
Obr. 10. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Rimavská Seč 

pod vodnou nádržou Teplý Vrch. 

5. ZÁVER 

Cieľom predloženej práce bolo hodnotenie vplyvu vodných nádrží Slovenska na hydrologický 

režim tokov. Hodnotené boli trendy maximálnych a minimálnych prietokov za dostupné 

obdobia pozorovania v jednotlivých vodomerných staniciach. 

Z dosiahnutých výsledkov vyplynulo, že vodné nádrže na Slovensku výrazne ovplyvňujú 

dlhodobé trendy minimálnych (zvyšovaním) a maximálnych (znižovaním) prietokov, ako to 

dokazuje nielen použitá Mann – Kendallova trendová analýza, ale aj štatistická metóda 

kumulatívnych odchýlok. 

Na pomerne výrazný vplyv VN na hydrologický režim toku poukazuje metóda kumulatívnych 

odchýlok ovplyvnených a neovplyvnených prietokov na vodomerných staniciach Hubová 

(pod VN Liptovská Mara – ovplyvnené prietoky) a Liptovský Mikuláš (nad VN Liptovská 

Mara – neovplyvnené prietoky), v ktorých je vidieť pomerne výrazný rozdiel medzi 

správaním sa prietokov nad a pod nádržou. 

Bez ohľadu na účel, pre ktoré boli vodné nádrže vybudované, výsledky preukázali, že 

z dlhodobého hľadiska vodné nádrže jednoznačne prispievajú k zmierňovaniu následkov 

v obidvoch prípadoch hydrologických extrémov (povodní a sucha). V prípade najväčších 

ročných prietokov vo všetkých vodomerných staniciach pod hodnotenými nádržami je 

klesajúci trend, pričom väčšina týchto trendov je štatisticky významná.  V prípade najmenších 

ročných prietokov (okrem nádrže Palcmanská Maša) je situácia opačná, t.j. v prietokových 

radoch boli zaznamenané stúpajúce trendy. 
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Vplyv a úžitok vodných nádrží sa prejavuje hlavne v dvoch smeroch: prvým je ochrana pred 

povodňami v dôsledku znižovania kulminačných prietokov a druhým je vytvorenie 

akumulácie vody, ktorá je následne využívaná nielen pre zásobovanie obyvateľstva vodou, ale 

aj vytvorením zásoby vody pre ostatné odbory ľudskej činnosti. 
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