
AQUA 2016 

Voda – surovina budúcnosti, voda nad zlato, voda bude drahšia ako ropa....to je len zopár sloganov, ktoré 

sa v minulosti, ale aj dnes dajú nájsť v rôznych druhoch informačných prostriedkov. V tomto duchu som 

sa aj chystal na tradičný, už 21.ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva AQUA 2016, ktorý 

sa konal v dňoch 14.-16- júna 2016 v Trenčíne. Kde sú tie časy, kedy som nestíhal za jeden deň obísť 

všetky stánky, ovešaný prospektmi, taškami a naplnený optimizmom, že som si dobre vybral moju 

profesiu, veď tu bude čo robiť aspoň do dôchodku....   

Prešlo pár rokov, prišiel internet, všetko je na webe, namiesto prospektov som si doniesol len zopár USB-

čiek a ani prechod na dvojročný cyklus nejako z biedy AQUA-u nevytrhol. Už ani Ministerstvo životného 

prostredia ani VÚVH tam nemali stánky (asi sa presúvajú na predsedníctvo EK...), ktovie čo bude o dva 

roky....ale ešte stále si myslím, že je tu čo robiť aj po dôchodku. 

Jedna tradícia sa však na AQUA-e ešte drží a to sú odborné semináre, ktoré organizuje AČE SR 

v spolupráci OEI FCHPT STU na rôzne variácie špinavej vody. Témou tohtoročného seminára bolo 

„Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?“  - teda o zrážkovej vode. Tradične sa 

prihlásilo asi 130 záujemcov, tradične z nich neprišlo asi 50 nezáujemcov (veď to bolo zadarmo!), ale 

tradične prišlo asi 40 takých, čo sa neprihlásili, tak nakoniec sme mali tradične okolo 120 poslucháčov.  

Vyzerá, že témou seminára sme zaujali, prišli ľudia z úradov ŽP zo Sniny, Vranova n/T., Prešova, Starej 

Ľubovne a prakticky z celého Slovenska, lebo táto téma je veľmi aktuálna, ale nie je dosť informácií a 

skúseností – kam s tou dažďovou vodou v meste a obci.  

Prof. Bodík na úvod seminára krátko zhrnul dôležitosť zvolenej témy, nedostatok informácií, ako aj na 

potrebu zaoberať sa touto témou na najvyššej úrovni. Legislatívny rámec celej problematiky ozrejmila vo 

svojej prednáške Ing. Fatulová. Mnohí sme ani netušili, že pojem zelená infraštruktúra je oficiálne 

pomenovanie (z Bruselu) problematiky prepájania zelenej (tráva) a modrej (voda) plochy v meste 

s cieľom zachovávať hodnoty pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Zavádzanie zelenej 

infraštruktúry sa pomaly stáva nutnosťou hlavne vo veľkých mestách, pričom poukázala na širokú paletu 

možností na realizáciu takýchto krokov. 

Ing. Plotěný z brnianskej firmy ASIO, s.r.o. poukázal na skúseností z „českej stezky“ v oblasti nakladania 

so zrážkovou vodou. Z jeho prezentácie je zrejmé, že problematika zrážkových vôd sa v ČR berie o trochu 

vážnejšie ako u nás, celosvetové trendy sa tu uplatňujú akoby rýchlejšie, je tu viacero organizácií, ktoré 

majú snahu tlačiť vecí dopredu, možno aj preto, že hrozba sucha v ČR je asi reálnejšia ako na Slovensku. 

Zaujímavé boli údaje v zmysle českej legislatívy (TNV 75 9011, ktorá ale vznikla z ATV A-138)), ktorá 

odporúča špecifický odtok na úrovni 3 l/s/ha, čo je v porovnaní so slovenskými údajmi mimoriadne prísna 

hodnota. Bude veľmi ťažké nájsť hranicu medzi bezpečnosťou a finančnou efektivitou v opatreniach pri 

nakladaní so zrážkovou vodou. Poslucháčov zaujali hlavne fotografie zo sveta s reálnymi opatreniami na 

zachytávanie zrážkovej vody.  

Doc. Sokáč z KZDI SvF STU charakterizoval problémy a možné riešenia pri zmenách v odtokovom 

procese v urbanizovanom povodí. Cieľom týchto snáh by mal byť návrat k prirodzenej hydrologickej 

odozve povodí a minimalizácia znečistenia transponovaného do recipientov. Ako možné riešenia sa javia 

zvyšovanie vsakovania zrážkových vôd do podložia, zvyšovanie výparu, odvádzanie zrážkových vôd do 

miestnych tokov a akumulácie resp. regulované vypúšťanie do stokovej siete. 

Ing. Mosný videl riešenie problémov vody v urbanizovanom území v širšej rovine. Na Slovensku je 

problematika vody rozčlenená do viacerých rezortov, čo často bráni komplexnému riešeniu a riadeniu 



vodohospodárskych diel. Odbornosť pracovníkov úradov ŽP (ale aj projektantov) v oblasti poznania 

odtokového procesu je pomerne nízka a výpočty sú pomerne komplikované, často je potrebné získavať 

reálne údaje z terénu. Nie je k dispozícii špecializovaná legislatíva pre túto oblasť, komplikované sú 

vlastnícke vzťahy. 

Matej Plesník z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko prezentoval skúseností s používaním 

environmentálne spevnených plôch s funkciou retencie vody na viacerých príkladoch zo Slovenska. Ide 

o materiály, ktoré sú vyrobené recyklovaných odpadov (pneumatiky, textilný odpad a pod.) s výbornými 

mechanickými vlastnosťami (retencia vody, hlučnosť, sorbcia, pruženie a pod.). Tieto materiály sa 

osvedčili pri modernizácii detských a športových ihrísk, električkových tratí, zelených striech a pod. 

Záverom účastníci seminára konštatovali, že všetky uvádzané moderné opatrenia na zachytávanie 

zrážkových vôd tu už boli v minulosti. Nevznikli však ako výsledky výskumných projektov, odporúčaní 

z Bruselu alebo z noriem, ale ako výsledok dlhodobého pozorovania prírody našimi predkami. Mnohé 

z týchto opatrení tu boli desiatky rokov a slúžili všetkým (vodné priekopy, priesaky, zadržiavanie vody na 

polievanie a pod.). Žiaľ, modernizáciou krajiny sme väčšinu z nich zavrhli ako zastarené a neefektívne. 

No a teraz ich budeme budovať za drahé peniaze znovu. To je ten vývoj poznania po špirále..... 

Igor Bodík 

  


