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Príklady revitalizácie poškodenej krajiny 
MVO Ľudia a voda 

KoKo ššiceice

VysokVysok éé TatryTatry

Tichý PotokTichý Potok
Horný HriHorný Hri ččovov

BRATISLAVABRATISLAVA



1995 1996

2009 2009

1997

ModrModr áá alternatalternat ííva (MVO va (MVO ĽĽudia a vodaudia a voda, 1995 ))



VrstevnicovVrstevnicov éé vodoholdingy a prvodoholdingy a pr úútenten éé koko šše Torysa e Torysa 
19971997



Vodný les Slovenskej sporiteVodný les Slovenskej sporite ľľne ne 42 ha 42 ha VysokVysok éé Tatry, 200Tatry, 200 55
a v roku 2012a v roku 2012



Zadržiavanie daž ďových vôd 
Košice KVP - 2006



ProtipovodProtipovod ňňový ový 
vodoholdingvodoholding

Tatranska Lomnica Tatranska Lomnica ––
2007     2007     

20052005

20062006

2008200820072007



Obnova vegetObnova veget áácie na vybudovanej mokradi (foto 2007 a 2009cie na vybudovanej mokradi (foto 2007 a 2009 ))



Obnova vegetObnova veget áácie na zvacie na zva žžnici (foto 2007 a 2009)nici (foto 2007 a 2009)



Obnova vegetObnova veget áácie pri cie pri „„ prekladanejprekladanej ”” bobrej hrbobrej hr áádzi (foto 2007 a 2009)dzi (foto 2007 a 2009)
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LEGENDA:
1. Morské oko - zberné a 

regulačné jazero (nie je 
nutné)

2. Odberný objekt s prívodom 
3. Odberný objekt s prívodom  
4a. Zelené Pliesko
4b.  Skalnaté Pliesko
5. Štrbské Pliesko
6. Zelený vodopád
7. Skalnatý vodopád
8. Vodopád
9. Centrálne jazierko 
10. Močariská
11. VATRA - Vodné atrakcie
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Vodný zdroj pre ExpozVodný zdroj pre Expoz ííciu tatranskej prciu tatranskej pr íírody z Oliverovho vodnrody z Oliverovho vodn éého lesa  ho lesa  



2009 2009

20082008

Vodný zdroj pre ExpozVodný zdroj pre Expoz ííciu tatranskej prciu tatranskej pr íírody, T. Lomnicarody, T. Lomnica
20092009



Zadržiavanie daž ďových vôd 
Košice KVP - 2006



ZadrZadr žžiavanie daiavanie da žďžďových vôd Koových vôd Ko ššice KVP ice KVP -- 20062006

November 2005 Jún 2006

Júl, 2006 September 2006



HriHriččovskovsk áá vodnvodn áá cesta , Oktcesta , Okt óóber 2008ber 2008



Princípy zadržiavania daž ďovej vody 
(Ľudia a voda, 2005)



Discussion Discussion 
ContributionContribution

““ THE SUBSTANTIAL THE SUBSTANTIAL 
ROLE OF WATER ROLE OF WATER 
IN THE CLIMATE IN THE CLIMATE 
SYSTEM OF THE SYSTEM OF THE 

EARTHEARTH””

(distributed to more (distributed to more 
than 7.000 than 7.000 

institutions around institutions around 
the globe)the globe)



Vplyv odlesVplyv odles ňňovania, poovania, po ľľnohospodnohospod áárstva rstva 
a urbaniza urbaniz áácie krajiny:cie krajiny:

• infiltrácia and výpar sa 
znížuje a odtok sa 
zvyšuje runoff

• Okolo 40 miliárd m3 
dažďovej vody je 
skanalizovaných z 
miest a obcí Európy

Free surface

Paved surface



Toky slne čnej 
energie v krajine



Teplotný dáždnik nad 
vysušenou krajinou



Vytláčanie 
mrakov do hôr

Visiaci mrak nad Bachur ňou 28.7 2003



Slovensko v 20. storo čí



Visiaci mrak nad Bachur ňou 28.Júl 2003
SSáálavlavéé teplo z vysuteplo z vysu ššenej krajiny vytlenej krajiny vytl ááčča mraky do chladneja mraky do chladnej šíších hôrch hôr



Zmena 
v časovom rozdelení zrážok

• predlžuje sa obdobie „sucha“
• skracuje sa čas, kedy vä čšina zrážok vypadne 



Extrémy po časia pri úbytku vody 
v malom vodnom cykle



Princíp obnovy nasycovania malých 
vodných cyklov zadržiavaním daž ďovej 
vody v poškodených štruktúrach krajiny 



Viac horizontViac horizont áálnych mrakov na oblohelnych mrakov na oblohe

Viac mViac m ääkkých zrkkých zr áážžok, menej povodok, menej povod ňňových rizových riz íík a rizk a riz íík zo suchak zo sucha

Viac vyparenej vody z krajinyViac vyparenej vody z krajiny
IntenzIntenz íívnejvnej ššia fotosyntia fotosynt ééza, viac vegetza, viac veget áácie, biodiverzity a vodycie, biodiverzity a vody

Mechanizmus obnovovania daž ďovej 
vody v malých vodných cykloch 

Viac dažďovej vody v pôdeViac daViac da žďžďovej vody v pôdeovej vody v pôde
Realizované opatrenia v štruktúrach krajiny RealizovanRealizovan éé opatrenia v opatrenia v šštrukttrukt úúrach krajiny rach krajiny 



ZAZAZAZAZAZAZAZAČČČČČČČČÍÍÍÍÍÍÍÍNAJME OD KVAPKY! NAJME OD KVAPKY! NAJME OD KVAPKY! NAJME OD KVAPKY! NAJME OD KVAPKY! NAJME OD KVAPKY! NAJME OD KVAPKY! NAJME OD KVAPKY! 



Výhody zadržiavania daž ďovej 
vody v krajine 

• zdroje vody

• protipovod ňová
prevencia

• protierózna ochrana

• Stabilizácia klímy 

• biodiverzita

• lacné a ú činné

• ...a pre ľudí



SPOLOČENSKÉ DÔVODY VZNIKU VLÁDNEHO 
PROGRAMU

1. Opatrenia protipovod ňovej ochrany uskuto čňované na 
Slovensku v posledných desa ťročiach boli prioritne zamerané
na čo najrýchlejší odtok daž ďovej vody z povodia/ 
územia/krajiny .

2. Horský reliéf, rozvetvená rie čna sie ť a koncentráciu osídlenia 
v údoliach riek nie je možné na Slovensku vybra ť lokality, 
v ktorých by vybudovanie vodných diel na protipovod ňovú
malo vä čší ako lokálny význam.

3. Napriek realizovanej protipovod ňovej ochrane v posledných 
dvoch desa ťročiach narastal odtok daž ďovej vody z krajiny, 
ktorý v sú časnosti hrozivo prevyšuje kapacity vybudovaných 
technických protipovod ňových opatrení.

4. Riešenie nie je v rozširovaní existujúcich a v budovan í
nových, kapacitne vä čších sústav rýchlych odtokov daž ďovej 
vody, lebo rozsah poškodenia znižuje ú činnos ť opatrení.



Aký typ poAký typ po šškodenej krajiny treba opravovakodenej krajiny treba opravova ťť



Aký typ poAký typ po šškodenej krajiny treba opravovakodenej krajiny treba opravova ťť



Aký typ poAký typ po šškodenej krajiny treba opravovakodenej krajiny treba opravova ťť



Aký typ poAký typ po šškodenej krajiny treba opravovakodenej krajiny treba opravova ťť



Aký typ poAký typ po šškodenej krajiny treba opravovakodenej krajiny treba opravova ťť



Aký typ poAký typ po šškodenej krajiny treba opravovakodenej krajiny treba opravova ťť



CIEĽ PROGRAMU A CESTA K NEMU 

1.Vytvori ť, aktivova ť a dlhodobo vytvára ť podmienky pre 
spolo čensky užito čné a makroekonomicky efektívne fungovanie 
komplexného a integrovaného systému opatrení

2.Zadržať dažďovú vodu v krajine, aby daž ďová voda v krajine 
plnila užito čné ekosystémové funkcie (produk čný potenciál pôd, 
zásoby vodných zdrojov, biodiverzita, klíma)

3.Konkrétnym cie ľom je vytvori ť a vybudova ť v lesnej, v 
poľnohospodárskej a v urbánnej krajine na celom území SR 
vodozádržné krajinné a terénne útvary a v intravilánoch o bcí
a miest s celkovou  cyklickou zádržnou kapacitou daž ďovej vody v 
objeme 250 miliónov m 3. 

4.Posilni ť multiplika čné efekty na vybudovanie stanovenej 
cyklickej vodozádržnej kapacity v strednodobom (2016) až
dlhodobom (2020) časovom horizonte, v závislosti od 
disponibilných finan čných zdrojov programu.



Čo je treba robiť



Prvý rok realizácie Programu 
revitalizácie na Slovensku (2011)

Štart implementácie projektov 2010 - (23 samospráv)
• 580 000 € – Financie s rezervy Premiérky Vlády SR
• 341 pracovných príležitostí na obdobie troch mesiacov
• 140 500 m3 – vodozádržného objemu / vodoholdingy

Prvý realiza čný projekt ( naštartovaný 9. marca 2011
(190 obcí)

• 24 mil. € – (štátny rozpočet 18 mil. € + ESF 6 mil. €)
• 3 500 zamestnaných na obdobie 6 mesiacov 
• 6 million m3 – vodozádržného objemu / vodoholdingy

Druhý realiza čný projekt (naštartovaný 9. septembra 
2011 (344 samospráv)

• 18,5 mil. € – (štátny rozpočet 6 mil. € + ESF 12,5 mil. €)
• 4 200 zamestnaných na obdobie 6 mesiacov
• 3,9 mil. m3 – vodozádržného objemu / vodoholdingy



488 488 obcobc íí vstvst úúpilo do realizpilo do realiz áácie Vlcie Vl áádneho programu dneho programu 
revitalizrevitaliz áácie krajiny v roku 2011cie krajiny v roku 2011



Zainteresovaní, stretnutia 
prezentácie a tímy





Typy opatrenTypy opatren íí
• Likvidácia nepoužívaných lesných a po ľných 

približovacích liniek a zvážnic
• Odrážky aj so zasiakavacími jamami na po ľných a 

lesných cestách
• Hradenie eróznych rýh, roklín a drobných vodných 

tokov kaskádami hrádzok v lesnej a po ľnej 
poškodenej krajine

• Budovanie gabiónov na horských bystrinách 
• Zakladanie malých vodných plôch na zbieranie 

odtekajúcej daž ďovej vody z lesopo ľnohospodárskej 
krajiny 

• Budovanie zasiakavacích pásov a obnova medzí po 
vrstevnici v po ľnohospodárskej krajine  



ŤŤAHANOVCEAHANOVCE



Prekladané hrádze (Malá Lodina) 



NINIŽŽNNÉÉ REPREPÁŠÁŠEE



Orlov



Poviná



Snežnica



Pčoliné



Hlohovec



HlohovecHlohovec



ŽŽdiardiar



KyjovKyjov



KrivanyKrivany



Hervartov



Dúbrava



JakubanyJakubany



MatysovMatysov áá



BrehyBrehy



OrlovOrlov



Bogliarka



Obnova medzObnova medz íí v pov po ľľnohospodnohospod áárskej krajinerskej krajine
(Star(Star áá Bystrica)  Bystrica)  



Zázrivá



KrivanyKrivany



KrivanyKrivany



NiNižžný Slavkovný Slavkov



ChoChoňňkovcekovce



Hrnčiarske Zalužany 



Ožďany



Sumár Programu revitalizácie krajiny  (2011-12)

1. Spoma ľuje odtok daž ďovej vodyz poškodenej krajiny, 
2. Znižuje eróziu pôdy a zvyšuje zásoby vodných zdro jov 

v krajine
3. Predchádza vysušovaniu drobných vodných tokov a 

zlepšuje hydrológiu potokov a riek, 
4. Znižuje riziká lokálnych záplav a obmedzuje vzniku  

bleskových povodní, 
5. Zvyšuje výpar a znižuje produkciu cíte ľného tepla,  
6. Zintenzív ňuje procesy fotosyntézy a rastu vegetácie
7. Posil ňuje biodiverzitu a prírodný produk čný potenciál
8. Dáva prácu ľuďom i stabilizuje vidiecke prostredie 

Ak by v Programe sa pokra čovalo a zrealizovalo sa 250 mil. m3 
vodozádržných opatrení s investíciou 1 mld. €, nebolo  by potrebné

investova ť 36 mld. € do adaptácie na klimatickú zmenu



THE THE SLOVAK SLOVAK NEW WATER DEALNEW WATER DEAL

1. Dala sa práca pre 7 
700 ináč
nezamestnate ľných 
ľudí

2. Vybudovaná
vodozádržná kapacita 
10 mil. m 3 v 
poškodenej krajine 
pumpuje vodu do 
malých vodných 
cyklov



• dotazník 13.12. 2012 zaslaný starostom/ 
primátorom 488 obcí/miest zapojených do 
programu

• 30 otázok odrážajúcich názorové postoje 
zástancov i odporcov

• návrat 218 vyplnených dotazníkov (45% z 
celkového po čtu)

Prieskum o Programe revitalizPrieskum o Programe revitaliz ááciecie



Už po desaťročia máme v našej obci sústavné problémy 
s prívalovými povodňami  z drobných vodných tokov... 

Ján Šejirman, starosta obce Krivany



Aj keď boli silné búrky, aj keď dažde trvali niekoľko 
týždňov, v roku 2012 neevidujeme povodeň...

Starosta obce Matiašovce Mgr. Marián 
Štefaňák 



Životnosť je závislá hlavne od zapustenia objektov do svahov, 
použitého materiálu a technického vykonania…. Sú drevené
objekty z minulostiviac ako 50 – ročné …

Ing. Pavol Šutý, majiteľ firmy EKOSTAV Oščadnica, 
s.r.o.



...po vybudovaní vodozádržných opatrení nám napriek 
daždivému počasiu neupchalo ani jeden priepust, cesty a ani 
majetky občanov neboli po búrkach zanesené blatom a 
kamením...

Starosta obce Brehy Ing. Juraj Tencer



...od vybudovania objektov sme nemali žiadne povodňové
škody ani z búrok, ani pri minuloročnom topení
nadmerného množstva snehu...

Ján Pokrivka, starosta obce 
Snežnica



… Vodu sa nám podarilo aj napriek suchému letu udržať v 
koryte potoka, čo sme predtým nepoznali, dokonca sme prvý 
rok mali pstruhy a divé kačice...

Iveta Kundrátová, starostka obce Matysová



...cez našu obec tečú dva potoky …správu má
zabezpečovať Povodie, no doposiaľ /v posledných 12 
rokoch/ žiadnu údržbu a prevenciu nerealizovalo... sú to 
pre nich neupravené toky.

Starosta obce Hraničné Mgr. Miroslav 
Pokrivčák



...posielam Vám vyplnený dotazník s vierou, že raz sa 
dočkáme pokračovania týchto protipovodňových aktivít...

Ing. Jozef Kamenický, starosta obce Nižný 
Slavkov





Veci, ktorVeci, ktor éé sme robili neboli politicksme robili neboli politick éé, boli to prv, boli to prv éé
kroky kkroky k obnove krajiny po jej zdeformovanobnove krajiny po jej zdeformovan íí v minulých v minulých 
desadesa ťťroroččiachiach ......

Ján Šejirman, starosta obce Krivany



Retencia a adaptácia 
na klimatickú zmenu

• Zvýšenie vsakovania vody do pôdy a zlepšenie 
nasycovania pôdy pomôže obnoviť zdroje podzemnej 
a povrchovej vody. To pomôže vytvoriť permanentnú
vegetáciu, pomocou ktorej dosiahneme zníženie 
teplôt . O toto sa treba snažiť všade, ale osobitne na 
miestach, kde sa vytvárajú “horúce platne” ako sú
intenzívne obrábané poľnohospodárske oblasti a 
husto obývané oblasti. 

/Pracovný dokument k Bielej knihe o adaptácii na 
klimatickú zmenu (COM(2009) 147 final, 1.4.2009/



Retencia a prevencia proti 
suchu

• K opatreniam, ktoré môžu veľkou mierou prispieť
k obmedzeniu negatívnych účinkov záplav a sucha, 
patrí zelená infraštruktúra , najmä prírodné
opatrenia na zadržiavanie vody . Tieto opatrenia 
zahŕňajú obnovenie záplavových území a mokradí, 
ktoré môžu zadržať vodu v obdobiach výdatných 
alebo nadmerných zrážok na využitie v obdobiach 
nedostatku . 

/Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy, EK 
14.11.2012/



Retencia a ekonomika

• Začlenenie aspektov zelenej infraštruktúry do správy 
povodia riek môže významne prispieť k zabezpečeniu 
dobrej kvality vody, zmierneniu vplyvu 
hydromorfologických tlakov a zníženiu následkov záplav 
a sucha. Zelená infraštruktúra takisto ponúka nákladovo 
efektívne možnosti lepšieho vykonávania smernice o 
pitnej vode a smernice o podzemných vodách. Na účely 
čistenia odpadových vôd sa takisto vytvárajú inovačné
zelené riešenia , ktoré majú viacnásobné výhody, sú
veľmi účinné a nákladovo efektívne .

/Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu       
Európy (COM/2013/0249 final, 6.5.2013)/



Viac informácií na stránkach:



• ÚZEMIE REALIZÁCIE PROJEKTU:  Okres Humenné obce: 
Baškovce, Černina, Gruzovce, Hrubov, Ohradzany,  
Slovenská Volová, Sopkovce, Turcovce

• ROZPOČET: 

•Celková suma:    1 431 535 €

•Príspevok od EÚ:   690 267 €

•Príspevok L&V:     141 288 €

•Príspevok Ondavka: 600 000 €

• TRVANIE PROJEKTU:  8/2012 – 9/2015

• REALIZÁTORI PROJKETU:

•Koordinujúci príjemca: Ob čianske združenie Ľudia a 
Voda

•Pridružený príjemca:  Regionálne združenie Ondavka

Projekt LIFEProjekt LIFE ++ Ozdravenie hydroOzdravenie hydro -- klkl íí mymy



• OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

1. Jednorázové cyklické zadržanie minimálne 120 000 
m3 daž ďovej vody v povodí Ondávky

2. Zamestnanie pre minimálne 80 miestnych obyvate ľov 
na jeden rok

3. Zmierneni ť dopady sucha a záplav v povodí Ondávky

4. Zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity v povodí

5. Zvyšenie atraktivity povodia pre rozvoj cestovnéh o 
ruchu 

6. Vytvorený systém a metodický postup ako ozdravova ť

klímu na komunitnej úrovni 



• MINIMÁLNE NAVRHOVANÉ OPATRENIA PRE JEDNU 
OBEC: 15 000 m 3 vodozádržných opatrení na 
cyklické zadržiavanie daž ďových vôd v 
tejto štruktúre:

1. Minámálne 100 hrádzok

2. Minimálne 3 reten čné nádrže

3. Minimálne 5 daž ďových záhrad

4. Minimálne 7 km zrekultivovaných 
lesných ciest

LIFE11 ENV/SK/1019 , Ohradzany, 19. 11 
2012
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SLOVENSKSLOVENSK ÁÁ VOLOVVOLOVÁÁ

••142 opatren142 opatren íí
••8 nezamestnaných8 nezamestnaných
••5 mesiacov5 mesiacov



KonkrKonkr éétne typy opatrentne typy opatren íí v Slovenskej Volovej v Slovenskej Volovej 



CelkovCelkov áá bilancia za rok 2013bilancia za rok 2013
zrealizovaných 758 opatrenzrealizovaných 758 opatren íí, , 
pracovalo 58 nezamestnaných 5 mesiacov pracovalo 58 nezamestnaných 5 mesiacov 
v ôsmich obciach povodia Ondavky v ôsmich obciach povodia Ondavky 







SchematickSchematick áá simulsimul áácia cia 
ozdravenia poozdravenia po šškodenej krajinykodenej krajiny





















ČČO O 
CHCEMECHCEME

??
VODA JE ZVODA JE Z ÁÁKLADNKLADN ÁÁ POTRAVINA POTRAVINA 

VVŠŠETKETKÁÁ VODA, KTORVODA, KTOR ÚÚ MMÁÁME POCHME POCHÁÁDZA Z DZA Z ĎĎAAŽĎŽĎAA

PRETO KPRETO KĽĽÚÚČČOM K OZDRAVENIU KRAJINY, OM K OZDRAVENIU KRAJINY, 
BIODIVERZITY, EKONOMIKY I KLBIODIVERZITY, EKONOMIKY I KL ÍÍMY JE  MY JE  

OBNOVA VODY OBNOVA VODY 
V MALÝCH VODNÝCH CYKLOCHV MALÝCH VODNÝCH CYKLOCH



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornos ťť

kravcik.michalkravcik.michalkravcik.michalkravcik.michalkravcik.michalkravcik.michalkravcik.michalkravcik.michal@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com
kravcikkravcikkravcikkravcikkravcikkravcikkravcikkravcik@ludiaavoda.sk@ludiaavoda.sk@ludiaavoda.sk@ludiaavoda.sk@ludiaavoda.sk@ludiaavoda.sk@ludiaavoda.sk@ludiaavoda.sk
MobilMobil :0:00421.0421.905905..482482..099099


