
Vplyv erózie na zanášanie vodných nádrží 

v pôsobnosti Správy povodia Bodrogu, Trebišov
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MVN Kľušov



Cieľom príspevku je:

 analyzovať súčasný stav malých vodných nádrží

v čiastkovom povodí Bodrogu,

 poukázať na problém ich zanášania dnovými

sedimentmi,

 zhodnotiť údržbu vybraných vodných nádrží a prijať

opatrenia na ich komplexnú ochranu.
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Súčasný stav MVN v pôsobnosti Správy povodia

Bodrogu, Trebišov

 v pôsobnosti správy povodia je evidovaných 16 MVN,

 účelom nádrží boli v minulosti predovšetkým závlahy, v

súčasnom období sa využívajú pre chov rýb a

rekreáciu,

 podstatná časť nádrží bola vybudovaná pred

niekoľkými desaťročiami, do správy SVP š.p. boli

delimitované v roku 1993.
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 Z technicko – prevádzkového hľadiska je hlavným

problémom prevádzkovania malých vodných nádrží ich

zanášanie sedimentmi z okolitých svahov, ako

produktom erózno – transportných a sedimentačných

procesov.

 Ďalším podstatným faktorom podieľajúcim sa na

zanášaní nádrží je v prevažnej miere bystrinný

charakter a štrkonosnosť tokov, na ktorých sú nádrže

vybudované.
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MVN tok, rkm okres HCP
kategória 

TBD

zatopená plocha 

(ha)

celkový objem 

(m3)

odhad miery 

zanesenia (%)

Kľušov
Tisovec

rkm 0,650
BJ 4-30-09-046 IV. 2,20 72 188

66 

(pred prečistením)

Dubinné
Ľavostranný prítok 

Tople, rkm 1,200
BJ 4-30-09-071 IV. 4,26 190 000 20

Stropkov
Chotčianka

rkm 2,300
SP 4-30-08-056 IV. 5,53 95 000 15 - 20

Remeniny
Biely potok

rkm 0,900
VT 4-30-09-138 III. 1,96 43 750 30 - 40

Továrne
Tovarniansky p.

rkm 2,600
VT 4-30-08-101 III. 6,80 237 500 30 - 40

Rakovec
Batovec

rkm 2,600
MI 43-30-08-110 IV. 3,20 47 750 20

Slovenská Volová I.
Mutelka

rkm 16,100
HE 4-30-08-097 IV. 1,20 20 000

30                                        

(pred prečistením)

Slovenská Volová II.
Mutelka

rkm 16,100
HE 4-30-08-097 IV. 1,20 16 000 50

Hrčeľ
Hrčeľský potok

rkm 0,400
TV 4-30-10-024 IV. 3,98 50 500 60

Nový Ruskov
Drienovec

rkm  5,200
TV 4-30-10-014 IV. 4,56 84 885

35 

(pred prečistením)

Veľké Ozorovce
Číža

rkm 3,800
TV 4-30-10-020 III. 38,12 1 158 100 40

Zemplínska Teplica
Číža

rkm 5,600
TV 4-30-10-018 IV. 6,25 162 000 40

Parchovany
Manó kanál

rkm 7,200
TV 4-30-09-181 IV. 2,50 28 000

40 

(pred prečistením)

Nižný Žipov
Žipovský potok

rkm 0,800
TV 4-30-10-021 IV. 6,50 178 000 30

Byšta
Byšta                                            

rkm 4,500
TV 4-30-11-020 IV. 4,33 152 500 25

Sečovce
Trnávka                            

rkm 27,800
TV 4-30-10-008 III. 8,85 302 900 35

Odhad miery zanesenia MVN v čiastkovom povodí Bodrogu



 Nánosy sedimentov spôsobujú v nádržiach celý rad

negatívnych dôsledkov, z ktorých najzávažnejšie sú –

zmenšovanie úžitkového objemu nádrže, obmedzenie

funkčnosti manipulačných zariadení, zhoršenie kvality

akumulovanej vody, ako aj zhoršenie ekologických

pomerov v krajine.

 Hlavnými príčinami zanášania nádrží sú:

- brehová abrázia,

- vnútorné zanášanie,

- zanášanie prítokom.

22. – 23. máj 2019

Hotel Kormorán, Šamorín - Čilistov



Prípravné práce pri odstraňovaní sedimentov z

priestorov nádrží

 zistiť množstvo a kvalitu sedimentov v zmysle zákona

č. 188/2003 Z.z.,

 na základe rozboru kvality a odhadu množstva sedimentov

rozhodnúť o ďalšom využití vyťaženého materiálu,

 určiť spôsob ťažby sedimentov, stanoviť technologický

postup (suchou, mokrou alebo kombinovanou cestou),

 vybrať vhodné pozemky na skládku, medziskládku a

pozemky ku konečnému využitiu sedimentu v surovom či

upravenom stave,

 mať dostatočné finančné prostriedky na realizáciu prác a

nákladov na odbahňovanie.
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Údržba a ochrana MVN v čiastkovom povodí

Bodrogu

 prečistenie MVN Kľušov rok 2006

 prečistenie MVN Nový Ruskov rok 2011

 prečistenie MVN Parchovany rok 2013

 prečistenie MVN Slovenská Volová I. rok 2016
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Prečistenie MVN Kľušov

Prevádzka nádrže: od r.1985 

Tok:                                  Tisovec

rkm:                                  0,650

Celkový objem nádrže: 72 188 m3

Priemerný ročný prietok:  0,045 m3/s

Plocha povodia:               6,0 km2

Dĺžka nádrže:                   494 m

Maximálna hĺbka vody: 9,57 m
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Kľušov

VN Kľušov pred vypustením



MVN Kľušov

tok Tisovec

obec Hervartov



 Poloha nádrže a prírodné podmienky flyšovej

geologickej oblasti podporili rast intenzity vodnej erózie

a postupné zanesenie vodnej nádrže erodovaným

materiálom.

 Proces zanesenia nádrže vyvolal zmenu biosféry

daného prostredia, čo sa negatívne prejavilo na kvalite

rybárskeho revíru, ktorý sa už nedal využívať ako

pstruhový a postupom času už ani ako kaprovitý.
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 Začal sa proces prípravy, schvaľovania, posudzovania

a samotnej realizácie prác v rámci plánu opráv a

údržby.

 Meranie a spracovanie údajov o zanášaní nádrže

vykonali pracovníci bývalého odboru projekcie na

odštepnom závode v Košiciach.

 Zanášanie nádrže sa posudzovalo v sústave

navrhnutých 10-tich priečnych profiloch.
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Rok Nádrž/Povodie
Plocha povodia

(km2)

Celkový objem nádrže 

(m3)

Objem sedimentov

(m3)

1985 Kľušov/Bodrog 6,00 72 188,00 0

2005 Kľušov/Bodrog 6,00 47 680,70 24 507,30

Pozdĺžny profil nádrže

Vyhodnotenie zanesenia nádrže správcom toku



 Tieto výsledky podnietili miestnych rybárov, orgány

štátnej správy, miestnej samosprávy, ako aj správcu

vodnej stavby vrátiť nádrži jej objem a akumuláciu.

 Vtedajší Krajský úrad ŽP v Prešove, na návrh správcu

vodnej nádrže a na základe projektovej dokumentácie

vydal vo februári 2005 súhlas na vypustenie vodnej

nádrže za účelom jej prečistenia od nánosov.

22. – 23. máj 2019

Hotel Kormorán, Šamorín - Čilistov



Analýza dnových sedimentov na nádrži

 odber vzoriek a analýzu dnových sedimentov zabezpečoval

Slovenský geologický ústav D. Štúra – pracovisko v Spišskej

Novej Vsi,

 vzorky sa posudzovali v zmysle §3 zákona č. 188/2003 Z.z.,

pričom platí, že do poľnohospodárskej a lesnej pôdy možno

aplikovať len dnové sedimenty, v ktorých koncentrácia

rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom

ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe 3 predmetného

zákona,

 výsledky skúšok preukázali vhodnosť aplikácie odťažených

sedimentov na poľnohospodárske pozemky.
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Vypustená vodná nádrž Kľušov (apríl, 2005)



Vypustená vodná nádrž Kľušov (apríl, 2005)



Nádrž zarastená porastom (september, 2005)



Nádrž zarastená porastom (september, 2005)



Práce na odstraňovaní sedimentov z priestoru nádrže 

(august, 2006)



Práce na odstraňovaní sedimentov z priestoru nádrže 

(október, 2006)



Vodná nádrž pred napustením (august, 2007)



Napúšťanie vodnej nádrže po prečistení (september, 2007)



Napúšťanie vodnej nádrže po prečistení (september, 2007)



Vypustená vodná nádrž poukázala aj na technický stav

jednotlivých objektov. Správca toku zabezpečil:

 opravu dnového výpustu, vrátane opravy ovládania uzáveru

dnového výpustu,

 oprava odpadového kanála od bezpečnostného priepadu,

 osadenie novovyrobených hrablíc na vtokovej časti objektu a

nových hradidlových dosiek,

 obnovu náterov kovových konštrukcií, osadenie vodočetnej laty,

 opravu betónových konštrukcií – koruny bočného bezpečnostného

priepadu, opravu schodíkov a opravu škár panelového opevnenia

návodnej strany hrádze.
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Oprava odpadového kanála 

od bezpečnostného priepadu



Práce na odstraňovaní sedimentov na ostatných

vodných nádržiach
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MVN obdobie 
zatopená plocha 

(ha)

celkový objem 

nádrže (m3)

vyťažený objem 

sedimentov

(m3)

Nový Ruskov 1965 - 2011 4,56 84 885 9 520

Parchovany 1962 - 2013 2,5 28 000 6 500

Slovenská Volová I. 1966 - 2016 1,2 20 000 3 870



Práce na odstraňovaní časti sedimentov z priestoru nádrže 

Nový Ruskov (rok 2011)



Práce na odstraňovaní časti sedimentov z priestoru nádrže 

Parchovany (rok 2013)



Práce na odstraňovaní časti sedimentov z nádrže a oprava 

výpustného objektu na nádrži  Slovenská Volová I. (rok 2016)



 Správca vodných stavieb sústreďuje svoju pozornosť najmä

na bezporuchové zabezpečenie prevádzkovania vodných

nádrží.

 V závislosti od finančných a kapacitných možností v rámci

prevádzkovej údržby a prevencie zabezpečuje opravy

technologických a manipulačných zariadení, ako aj opravy

samotných stavebných objektov.

 V rámci revitalizačných projektov je nutné odhadnúť

produkciu sedimentov do vodnej nádrže a navrhnúť v povodí

opatrenia na zníženie eróznych a transportných procesov.
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 Obecne možno konštatovať, že zníženie pôdneho zmyvu

možno dosiahnuť organizačnými, agrotechnickými a

stavebno – technickými protieróznymi opatreniami.

 Pri návrhu protieróznych opatrení je nutné postupovať od

finančne i realizačne najjednoduchších organizačných a

agrotechnických opatrení k opatreniam technického

charakteru.

 Návrhy a realizácie protieróznych opatrení by mali vždy

vychádzať z odborne spracovaných projektov pozemkových

úprav rešpektujúcich základné princípy ochrany pôdy pred

eróziou.
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Aj napriek tomu, že sa hlavný účel využitia malých

vodných nádrží rokmi zmenou poľnohospodárstva vytratil,

snahou vodohospodárov je udržať základné funkcie nádrží

v súlade s technickými, prírodnými a ekologickými

hodnotami krajiny.
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MVN Byšta MVN Z. Teplica MVN Sl. Volová



Ďakujem za pozornosť

MVN Parchovany


