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1 ÚVOD 

Projekt Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová príprava 

vznikol na základe Zmluvy o dielo č.2018/2300/3959 uzatvorenej medzi Objednávateľom - 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK a Zhotoviteľom – konzorciom  DHI SLOVAKIA, s.r.o. 

a HYDROCONSULTING s.r.o.. 

Cieľom projektu „Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová 

príprava“ je navrhnúť technické opatrenie v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi km 31,00 až km 

36,50 , ktorým sa zabezpečí zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov s cieľom zamedziť 

jej zanášaniu a zvýšiť tak bezpečnosť vodnej dopravy a vytvárať predpoklady pre odstránenie úzkych 

miest na infraštruktúre vodnej dopravy TEN-T.  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ZDRŽE HRUŠOV 

Táto kapitola zahŕňa súčasný stav dolnej časti zdrže Hrušov k riešenej problematike záujmového 

územia, ktoré je súčasťou VD Gabčíkovo a nachádza sa v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi km 

31,00 až km 36,50  ( Obrázok 1 a Obrázok 2).  

Dolná časť zdrže Hrušov je z ľavej strany ohraničená ľavostrannou hrádzou chrániacou obce 

Hamuliakovo a Šamorín aj s časťou Čilistov a z pravej strany je ohraničená pravostrannou hrádzou, od 

ktorej sa oddeľuje pozdĺžna smerná stavba, tzv. Muchova hrádzka (Objekt 1-11.540 Pravostranná 

hrádza na ľavom brehu Dunaja km 0,20 - 10,50 a smerné stavby A, B, C). Dolná časť zdrže Hrušov je 

situovaná na území Bratislavského a Trnavského kraja. Hrádze zdrže Hrušov sú vybudované pre kótu 

vzdutia 131,10 m n.m. s bezpečnostným prevýšením cca 2,5 m (pri Q100 1,2 - 1,5 m) a zabezpečujú 

odvedenie povodňových prietokov  pri maximálnej hladine 131,50 m n.m. pri stupni Čunovo. 

Hlavnou záujmovou oblasťou z hľadiska umiestnenia smernej stavby je oblasť medzi Šamorínom 

a  Vtáčím ostrovom. Táto časť územia sa nachádza v katastri obce Šamorín, ktorý z hľadiska 

administratívneho členenia patrí do okresu Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji.  

Obrázok 1 - Situácia širšieho záujmového územia  Obrázok 2– Situácia vyznačeného záujmového územia  

2.1 Súvisiace právne predpisy a odporúčania 

Zaradenie zadaného úseku vodnej cesty do príslušnej triedy podľa klasifikácie európskych vodných 

ciest ako aj základné povinnosti pri nakladaní s vodami, správou vodných tokov, povinnosťami vlastníka 

vodnej stavby a správcu vodných tokov sú uvedené v nasledujúcich legislatívnych predpisoch: 

- Vyhláška č. 22/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest do 

príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest 

- Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe 

- Zákon č. 364/2004 Z.z  Zákon o vodách  

- Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. 
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 Vyhláška č. 22/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení 

vodných ciest do príslušných tried podľa klasifikácie európskych 

vodných ciest 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  vydalo Vyhlášku č. 22/2001 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných 

tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest (https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2001/22/). Paragraf § 3 odsek 2, písm. b) tejto Vyhlášky zaraďuje sledovanú vodnú 

cestu na úseku Dunaja od riečneho kilometra 1867,00 po riečny kilometer 1708,20 do klasifikačnej 

triedy VII.  

Vyhláška (§ 4 odst.5c) pre túto klasifikačnú triedu (klasifikačná trieda VIc a VII)  stanovuje minimálnu 

šírku plavebnej dráhy pod mostami 100 m; pod mostami pri oblúkových mostoch minimálne 80 m. 

Minimálna podjazdová výška mostov nad najvyššou plavebnou hladinou je pre klasifikačnú triedu VII 

stanovená na 9,10 m. 

Parametre lodnej súpravy (tlačných zostáv)  pre klasifikačnú triedu VII  sú: 

• šírka lodí : 33,00 - 33,40 m 

• dĺžka lodí 285 - 295 m 

• ponor 2,5 až 4,5 m 

• nosnosť 14 000 – 27 000 t . 

Triedy vodných ciest s hlavnými charakteristikami zostáv sú uvedené aj v Strategickom pláne rozvoja 

dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 v tab. 23 na str. 58 

(https://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/strategicky_plan.pdf)  

 
 

 Vodný zákon  

V Zákone č. 364/2004 Z. z - Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je v:  

• § 17 Základné povinnosti pri nakladaní s vodami uvedené, že: 

- Nakladanie s vodami (ods.1 f) je používanie povrchových vôd a podzemných vôd na 

plavbu alebo plavenie dreva, na rekreáciu a vodné športy, na chov rýb a vodnej hydiny 

alebo iných živočíchov. Ten, kto nakladá s vodami (ods.2), je povinný dbať o ich 

ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a zabezpečovať ich 

hospodárne a účelné využívanie podľa podmienok a požiadaviek tohto zákona a dbať 

tiež na to, aby neboli porušované práva iných a záujmy chránené osobitnými 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/22/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/22/
https://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/strategicky_plan.pdf
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predpismi;1 je povinný dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných 

stavieb. 

• § 30 Všeobecné povinnosti, v  časti venovanej Ochrane vodných pomerov a vodárenských 

zdrojov, v odseku (1) uvedené, že „Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav 

povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie 

na ich uchovanie a ochranu.“  

• § 51  uvedené, že Vlastník vodnej stavby je povinný : 

- udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, 

aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, riadnu prevádzku 

vodnej cesty a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a 

iných právom chránených záujmov, 

- udržiavať v riadnom stave dno a brehy vodného toku v mieste vzdutia a starať sa v 

ňom o nehatený odtok vody a odchod ľadu, najmä odstraňovať nánosy a prekážky vo 

vodnom toku 

- vytvárať podmienky na prirodzenú migráciu rýb a iných vodných živočíchov, 

 

V zmysle zákona o vodách, do ktorého sú transponované požiadavky Európskej rámcovej smernice 

o vode, je vo Vodnom pláne SR pre čiastkové povodie Dunaja zaradený predmetný úsek zdrže Hrušov 

medzi významne pozmenené vodné útvary. 

 

 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

Zákon č. 7/2010 Z. z. (z 22. septembra 2000) o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uvádza :  

• v  § 37,  že Vlastník, správca a užívateľ  stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené 

na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia 

na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov 

povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a 

hospodárskej činnosti pred povodňami ( ods. 1) a je povinný v oblasti prevencie prijať 

opatrenia na predchádzanie zhoršeniu odtoku povrchových vôd, chodu ľadov alebo kvality 

vody.( ods. 2a), 

 

 
1 Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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 Zákon č. 543 / 2002Z.z. o ochrane prírody 

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických 

osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej 

rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať 

podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových 

služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery. 

Keďže každý je podľa tohto zákona povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, 

poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania 

a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému 

ekologickej stability, tak aj tento projekt, táto smerná stavba, musí byť navrhnutá v súlade s týmto 

zákonom. 

 

2.2 Opis súčasnej infraštruktúry  

Medzinárodná vodná doprava sa v súčasnosti vykonáva iba na rieke Dunaj. Dunaj je súčasťou 

transkontinentálnej vodnej cesty spájajúcej Severné more s Čiernym morom. Tvorí dopravný koridor 

č. VII s označením E 80 podľa Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách 

medzinárodného významu (AGN) a v rámci dopravnej infraštruktúry SR patrí do základnej siete TEN-T. 

V nasledujúcom texte uvedené charakteristiky dunajskej vodnej cesty, jej dopravné využívanie 

napojenia na sieť európskych vodných ciest, sú čerpané z internetovej stránky VD Gabčíkovo 

http://www.gabcikovo.gov.sk/old.gabcikovo.gov.sk/doc/gabcikovo/slo/3_4.htm 

 

 Popis súčasného stavu z hľadiska plavby 

Predmetný úsek zdrže Hrušov je súčasťou medzinárodnej dunajskej vodnej cesty. 

Dunaj je vodná cesta medzinárodného významu podľa medzinárodnej klasifikácie vnútrozemských 

vodných ciest. V podmienkach prevádzky VD Gabčíkovo opúšťa plavebná dráha koryto Dunaja pri 

stupni Čunovo a cez dolnú časť zdrže Hrušov, popri Hamuliakove a Šamoríne, smeruje do derivačného 

kanála a k plavebným komorám pri vodnej elektrárni Gabčíkovo. Na tomto úseku je vodná cesta 

zaradená do triedy VII. 

Z hľadiska údržby plavebnej dráhy je kritickým úsekom dolná časť zdrže Hrušov s najširším miestom pri 

Šamoríne. Juhozápadným smerom od Šamorína dosahuje vodná plocha zdrže Hrušov najväčšiu šírku 

viac ako 2,5 km. V dôsledku veľkej šírky, sa na tomto úseku zdrže výrazne znižuje rýchlosť prúdenia. 

Dôsledkom nízkej rýchlosti prúdenia tu dochádza k výraznému usadzovaniu jemných riečnych 

sedimentov, ktoré sú transportované riečnym prúdom pri dne, ale aj tých, ktoré sú rozptýlené vo vode. 

Na údržbu plavebnej dráhy, zabezpečenie jej predpísaných parametrov (hĺbka a šírka), je potrebné 

priebežné bagrovanie usadených sedimentov. To predstavuje prevádzkové náklady. 

http://www.gabcikovo.gov.sk/old.gabcikovo.gov.sk/doc/gabcikovo/slo/3_4.htm
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Týmto úsekom zdrže vedie aj medzinárodná vodná cesta športovej a rekreačnej plavby triedy RA a RB. 

Tieto rekreačné a športové plavidlá sú natoľko malé, že pri silnom vetre, keď sa na hladine zdrže Hrušov 

tvoria veľké vlny, nie je pre ne prejazd týmto úsekom bezpečný. Pri náhlej nepriaznivej zmene 

poveternostných podmienok, nemajú malé športové a rekreačné plavidlá na tomto najširšom úseku 

zdrže možnosť hľadať bezpečné útočisko na prečkanie vlnobitia, alebo možnosť bezpečného pristátia 

v prípade inej mimoriadnej situácie, či technickej poruchy. 

 

2.2.1.1 Plavebné gabarity odporúčané Dunajskou komisiou 

Pre zabezpečenie perspektívneho rozvoja prepravy po Dunaji a rozvoja dunajskej flotily Dunajská 

komisia v roku 1963 vydala "Odporúčanie o stanovení gabaritov plavebnej dráhy, hydrotechnických a 

iných diel na Dunaji", kde pre slovensko-maďarský úsek Dunaja platia nasledovné parametre plavebnej 

dráhy: 

 Úsek Hĺbka Šírka Polomer oblúkov 

  (m) (m) (m) 

  

Úsek Devín (rkm1880) - Kližská Nemá (rkm 1790): 

- úsek s prirodz. režimom prúdenia 2,5 100 1000 

- úsek so vzdutou hladinou 3,5 180 1000 

  

Úsek Kližská Nemá (rkm 1790) - Ipeľ (rkm 1708): 

- úsek s prirodz. režimom prúdenia 2,5 150 1000 

- úsek so vzdutou hladinou 3,5 180 1000 

 

Plavebné parametre v úseku Viedeň - Komárno (rkm 1917-1767) sú proti prúdu povolené maximálne 

zostavy 190 x 23 m, alebo 210 x 12 m, po prúde 140 x 33,5 m. 

 

2.2.1.2 Charakteristika existujúcich plavebných prepojení 

Hlavnou medzinárodnou sieťou vnútrozemských vodných ciest je Rýn-Dunaj,  ktorá s dĺžkou 14 360 km 

predstavuje takmer polovicu vnútrozemských vodných ciest medzinárodného významu a spája 2 moria 

- Severné more s Čiernym morom.  Najdôležitejšími povodiami sú:  

- povodie Rýnu, ktoré je najrozvinutejšou, najlepšie udržiavanou a využívanou vodnou cestou 

na prepravu tovaru. 

- povodie Dunaja, ktoré má potenciál zaručiť riečny pohyb plavidiel medzi Severným morom 

a Čiernym morom. Približne deväť percent celkovej vnútrozemskej vodnej dopravy sa realizuje 

na Dunaji a na prieplave Rýn-Mohan-Dunaj. 

Tieto dve povodia sú prepojené cez kanál Rýn-Mohan-Dunaj. Kanál je dlhý 171 km. 
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Obrázok 3   Situácia európskych vodných ciest 

  

  Dopravné využívanie Dunaja 

Riešený úsek Dunaja je ako súčasť medzinárodnej dunajskej vodnej cesty dopravne silne využívaný. Od 

začiatku prevádzky VDG v roku 1992 (do roku 2019)  sa riešeným úsekom prepravilo celkovo 416 462 

plavidiel, čo predstavuje 155 970 498 ton preplaveného nákladu a 9 151 614 osôb. Ako dokumentuje 

Graf 1  (Počet preplavených plavidiel cez plavebné komory VD Gabčíkovo v rokoch 1992 – 2018) 

a  Tabuľka 1,  ročne sa daným úsekom priemerne preplaví okolo 15 000 plavidiel.   

Plavba je závislá od stavu Dunaja, t.j. min. a max. hladiny Dunaja, pri ktorej je plavba povolená. Keďže 
rok 2018 možno z hľadiska vodnatosti hodnotiť ako podpriemerný, druhý najsuchší od uvedenia VEG 
do prevádzky, jeho nízky stav mal vplyv aj na počet preplavovaných plavidiel, osôb ako aj množstvo 
preplaveného tovaru . 

 

 Graf 1 - Počet preplavených plavidiel cez plavebné komory VD Gabčíkovo v rokoch 1992 – 2018 

Zdroj: Vodohospodárska výstavba, š.p., Výročná správa 2018 
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Ako dokumentuje Tabuľka 1 (Preplavené plavidlá a náklad v rokoch 2017-2019) aj keď sa celkové 

množstvo prepravovaného tovaru v jednotlivých rokoch mení, prepravované množstvo tekutého 

tovaru sa výrazne nemení. 

Tabuľka 1- Preplavené plavidlá a náklad v rokoch 2017-2019  

Rok 

Počet preplavených plavidiel Náklad  

Proti 
prúdu 

Po prúde Spolu 
 spolu  

(t) 

z toho: tekutý 
tovar  

(t) 

Počet 
pasažierov 

2017 7 189 7 200 14 389 5 531 780 870 716 619 660 

2018 6 657 6 854 13 511 4 472 642 865 146 571 443 

2019 7 743 7 808 15 551 6 020 871 862 948 739 152 
Zdroj : Vodohospodárska výstavba, š.p. 

 

Počet nákladných lodí ako aj  malých plavidiel, ktoré sa plavili zadaným úsekom bol  v rokoch 2017 – 

2019 ustálený, výkyv počas týchto 3 rokov ako dokumentuje Tabuľka 2  zaznamenala osobná doprava. 

Tabuľka 2 -  Preplavené plavidlá podľa druhu (2017-2019)  

Rok 

Preplavené plavidlá podľa druhu 

Remorkéry Člny 
Nákladné 

lode 
Malé plavidlá Osobné lode 

2017 2 200 4 405 2 993 337 4 580 

2018 1 942 3 733 2 955 442 4 275 

2019 2 305 4 466 3 041 357 5 382 
Zdroj : Vodohospodárska výstavba, š.p. 

 Prevádzkové problémy - Údržba splavnosti VD Gabčíkovo – 

Odstraňovanie sedimentu zo zdrže Hrušov 

Už v čase prípravy vodného diela bolo zrejmé, že postupom času, počas prevádzky VD Gabčíkovo bude 

dochádzať k ukladaniu sedimentov v zdrži Hrušov. Dokazuje to už aj správcom toku v roku 1991 

vypracovaný posudok „Nakladanie so sedimentami zo zdrže Hrušov“ (autori Soták a Füry) , v ktorom je 

konštatované, že sa predpokladá usadzovanie dnových sedimentov v štyroch lokalitách zdrže Hrušov. 

Posudok bol vypracovaný na základe výsledkov výskumných úloh VÚVH. 
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Obrázok 4 - Predpokladané lokality usadzovania sedimentov v zdrži Hrušov, podľa podkladu  

Zdroj : Soták, J. - Füry, J.: Nakladanie so sedimentami zo zdrže Hrušov. Posudok, Povodie Dunaja, Bratislava 
1991 

K usadzovaniu sedimentov dochádza najmä v rozšírených častiach Hrušovskej zdrže – v jej hornej 

a dolnej časti, v ktorých dochádza k poklesu rýchlosti. Zanášanie zdrže predstavuje možné riziká 

predovšetkým z hľadiska vplyvov na plavbu, na podzemnú vodu využívanú na vodárenské účely a na 

prevádzanie povodňových prietokov. Z toho dôvodu sa od roku 2001 prikročilo k nerovnomernému 

odstraňovaniu sedimentu zo zdrže Hrušov, najmä z jej plavebnej dráhy. Bagrovacie práce spolu 

s uvedeným množstvom vyťažených sedimentov, s lokalizáciou ťažby a miesta umiestnenia vyťažených 

sedimentov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a bagrovacie miesta sú vyznačené na obrázku. 

Tabuľka 3 - Množstvo vyťaženého sedimentu, s lokalizáciou ťažby a miesta umiestnenia vyťažených sedimentov 
medzi rokmi 2001 - 2016 

rok 
Vyťažené 

množstvo (m3) 
Plavebný km VDG Miesto depónie 

2001 
71 450 

30.35 - 32.65 
Vtáčí ostrov - lagúna, breh, mat. jama č. 

1/A 

2002 91 250 32.70 - 33.20 Vtáčí ostrov - breh, mat. jama č. 1/B 

2003 89 100 32.75 - 33.25 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2004 62 300 32.75 - 33.25 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2005 60 760 33.00 - 33.20 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2006 55 440 33.20 - 33.50 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2007 54 180 33.20 - 33.75 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2007 45 120 nad haťou na obtoku mimo zdrž 

2008 34 860 30.35 - 33.75 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2009 14 000 32.25 - 32.75 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2010/11 45 000 nad haťou v inundácii mimo zdrž 

2011 44 340 nad haťou v inundácii mimo zdrž 

2012 110 000 nad haťou v inundácii mimo zdrž 

2013 49 987 31.20 - 31.80 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 
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2013 74 450 nad haťou v inundácii mimo zdrž 

2014 38 768 32.50 - 32.70 Vtáčí ostrov - mat. jama č. 1/A, 1/B 

2015 123 035 31.50 - 33.50 Vtáčí ostrov a ku smernej stavbe 

2016 63 862 30.50 - 33.50 Vtáčí ostrov a ku smernej stavbe 

Celkom 808 992 30.35 - 33.75 mat. jamy v zdrži, lagúna a breh 

2001-2016 318 910 nad stupňom Čunovo mimo zdrž 
 

Zdroj: Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti VD Gabčíkovo -Súhrnná hodnotiaca správa za rok 2016. 

Ako vyplýva z tabuľky, za obdobie rokov 2001 – 2016 sa celkovo zo zdrže odstránilo cca 1,128 mil. m3 

sedimentov . V súčasnosti sa ročné množstvo odstraňovaných sedimentov pohybuje na úrovni 50 až 

90 tisíc m3/rok (Ø 70 tis. m3/rok).  

Podľa údajov SVP, š.p., OZ Bratislava, závod Dunaj bol objem údržbového bagrovania na plavebnom 

kilometri 31 - 35 za roky 2016 a 2017 (už po preložení plavebnej dráhy) v priemere 75 250 m3 za rok. 

K tomu príslušné náklady predstavovali priemerne 881 752 € na rok. Z toho odvodená približná 

jednotková cena za odstránenie sedimentov z plavebnej dráhy s miestnym uložením vybagrovaného 

materiálu v zdrži predstavuje náklady cca 11,70 €/m3 . 

K zanášaniu dolnej časti zdrže dochádza najmä pri vyšších prietokoch vody. Napriek prevádzkovému 

odstraňovaniu sedimentov z plavebnej kynety  v rokoch 2001-2009  a 2012-2014, došlo najmä vplyvom 

povodní k opätovnému zaneseniu plavebnej dráhy. Preto bola časť plavebnej dráhy v dolnej časti 

Hrušov vytýčená nanovo, posunutá bližšie k Vtáčiemu ostrovu a  medzi rokmi 2015-2016 čiastočne 

nanovo vybagrovaná ( Obrázok 5) . 

 

Obrázok 5 - Nanovo vybagrovaná časť plavebnej dráhy (2015-2016) v dolnej časti zdrže Hrušov po jej 

opätovnom bagrovaní a zanášaní medzi rokmi rokoch 2001 - 2014 
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Povodne výrazne ovplyvňujú morfológiu dna zdrže. Ako uvádzajú správy projektu DaReM, počas 

povodne v roku 2009  sa v dolnej časti zdrže Hrušov uložilo 1,49 milióna m3 sedimentov. Pri povodní 

v júni 2013 sa v dolnej časti zdrže Hrušov usadilo 1,91 milióna m3 sedimentov a na začiatku prívodného 

kanála (na ľavej strane) ďalších 107 tisíc m3. 

Okrem odstraňovania sedimentov z plavebnej dráhy, boli bagrovacie práce v rokoch 2010-2013 

realizované aj v hornej časti zdrže nad haťou v inundácii. V rokoch 2010 – 2011 bolo odstraňovanie 

sedimentov zamerané na zlepšenie kapacity hate v inundácii počas extrémnych povodňových 

prietokov. V rokoch 2012 – 2013 boli bagrovacie práce sústredené nad stredovú hať a elektráreň 

z dôvodu zlepšenia prevedenia sedimentu do starého koryta Dunaja a na zlepšenie infiltračných 

podmienok a tvorbu zásob podzemných vôd.  

Okrem údržby plavebnej dráhy a odstraňovania sedimentu zo zdrže Hrušov, bola v rámci ochrany 

Bratislavy proti veľkým vodám v období 08/2005 až 12/2007 zrealizovaná úprava ľavého brehu Dunaja 

a priľahlého inundačného územia pod Bratislavou v rkm 1862,45-1864,45. Pri týchto prácach bolo 

odstránené staré brehové opevnenie z lomového kameňa, 3 výhony, skrývkový materiál, bol 

odstránený ľavý breh a dno koryta a bolo vybudované nové brehové opevnenie. Vyťažený materiál sa 

použil na budovanie 18 nových vtačích ostrovov na ľavej strane hornej časti zdrže pri vodárenskom 

zdroji Kalinkovo (Monitorovanie sedimentácie a kolmatácie dna zdrže Hrušov, Záverečná hodnotiaca 

správa z monitorovania v roku 2011). Vtáčie ostrovy spolu s plytkou zátokou pri Kalinkove poskytujú v 

súčasnosti priestor pre hniezdenie a zimovanie mnohých druhov vodných vtákov.  

V roku 2019 bola firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Praha spracovaná Štúdia 

rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures, ktorej cieľom 

bolo zhodnotenie súčasného stavu zanášania zdrže Hrušov vplyvom 25 ročnej prevádzky Vodného 

diela Gabčíkovo a  povodňových prietokov a návrh na rehabilitáciu plavebných parametrov.  

Súčasťou navrhovaného projektu je realizácia opatrení spočívajúcich v: 

a) odstraňovaní sedimentov (v troch etapách) z plavebnej kynety v zdrži Hrušov, tvorenej plavebnou 

dráhou v šírke 180 m s  obojstranným rozšírením kynety o 40 m v km 4,0 – 10,0  

b) odstraňovaní sedimentov z priestoru nad stupňom Čunovo v zdrži Hrušov za účelom zvýšenia 

účinnosti prevedenia extrémnych prietokov a sedimentov počas povodní do starého koryta 

Dunaja, t.j. usmernenie prúdenia na stredovú hať, elektráreň stupňa Čunovo, hať v inundácii a 

odberný objekt Mošonského ramena. Práce sú rozdelené do 2 etáp. V prvej etape sa plánuje 

odstrániť sediment vo vyznačenej oblasti zdrže Hrušov nad stupňom Čunovo. Pracovný postup je 

navrhnutý smerom po prúde v troch fázach. Prvá fáza – pilotný projekt, zahrnuje zónu A, kde sa 

aktuálne nachádza cca 140 000 m3 sedimentu.  

c) prevádzkovom odstraňovaní transportovaného sedimentu z vyššie situovaných úsekov Dunaja 

tak, aby boli parametre vodnej cesty v dotknutom priestore trvalo zabezpečené, 

d) doplnení smerných a koncentračných stavieb pre optimalizáciu rýchlostného poľa v zdrži Hrušov 

a obmedzenie nadmerného zanášania. 

V projekte je navrhnuté ukladať sedimenty v južnej časti zdrže Hrušov v lokalite za usmerňovacou 

stavbou (tzv. Muchovou hrádzkou, Objekt 1-11.540 Pravostranná hrádza na ľavom brehu Dunaja km 

0,20 - 10,50 a smerné stavby A, B, C) a Vtáčím ostrovom medzi pl. km 32,0 až pl. km 36,0.  V rámci 
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návrhu priestoru, pozdĺž pravostrannej hrádze zdrže, je pre ukladanie sedimentu uvažované so 

zriadením ostrovov s opevnenými, čiastočne opevnenými a neopevnenými prirodzenými brehmi. 

Ostrovy budú vytvárané postupne a plocha depónie bude rozdelená na plytkú a hlbokú zónu. Súčasťou 

návrhu depónie je predĺženie existujúcej smernej stavby (hrádzky) o cca 610 m. Priestor na ukladanie 

odstráneného sedimentu bude zaplňovaný postupne v smere prúdu.  

 

Zhodnotenie: 

Okrem prevádzkového odstraňovania sedimentov z plavebnej dráhy a medzi rokmi 2015-2016 

preloženia časti plavebnej dráhy v dolnej časti zdrže Hrušov bližšie k Vtáčiemu ostrovu, neboli na ľavej 

strane dolnej časti zdrže realizované žiadne stavby (usmerňovacie, ostrovy a pod.). 

 

 Popis súčasného stavu z hľadiska ekológie 

Miesto zdrže Hrušov na riešenom úseku, bolo pred vybudovaním VD Gabčíkovo záplavovým územím 

so sieťou bočných ramien Dunaja a s ostrovmi pokrytými lužnými lesmi. Toto ekologicky cenné územie 

bolo trvale zaplavené vodou. V súčasnosti sa tu nachádza vodná plocha, ktorá je vhodná pre život 

vodných vtákov. Na umelo vybudovanom Vtáčom ostrove, ktorý sa na riešenom území nachádza, žije 

a hniezdi významná kolónia čajok. Plocha zdrže Hrušov je Chráneným vtáčím územím. Iné biotopy, 

podobné pôvodným, tu absentujú, brehy zdrže sú silne technicky opevnené betónovými platňami.  

Obrázok 6 – Vyznačenie hranice chráneného vtáčieho územia  
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Záujmové územie sa nachádza v chránenom vtáčom území (CHVÚ 007) Dunajské Luhy, avšak 

nezasahuje do oblastí, kde je zakázané vykonávať činnosti (viď obr.) .  

 

 Popis súčasného stavu z hľadiska rekreácie a športu 

Možnosti rekreačného využitia zdrže Hrušov na tomto úseku sú obmedzené. Ubytovacie kapacity sú 

k dispozícii v hoteli Kormorán v Čilistove a v športovom areáli X-BIONIC Sphere v Šamoríne, avšak 

vzhľadom na súčasné podmienky na brehoch zdrže, ich potenciál nie je plne využívaný na rekreáciu pri 

vode zdrže Hrušov. Cyklistická trasa vedie po hrádzach zdrže na oboch brehoch. Tvar a spôsob 

opevnenia brehov zdrže neumožňuje ich využívanie na kúpanie, s výnimkou krátkych úsekov pri 

Hamuliakove a Čilistove. Pri Čilistove sa nachádza prístav rekreačných plavidiel Kormorán. Člny z tohto 

prístavu, prípadne z Čunova a Bratislavy, jazdia po vodnej hladine zdrže, ale nenachádzajú sa tu 

atraktívne a vhodné, či pred vetrom chránené miesta na pristátie, kúpanie a oddych ich posádok 

v prírodnom prostredí. V južnej časti zdrže je v chránenom území zákaz plavby a kúpania, rovnako tak 

aj na Vtáčom ostrove a v jeho okolí. Športovú činnosť na predmetnom úseku zdrže Hrušov vykonáva 

jachtársky klub Dynamo. Má tu svoj prístav, organizuje tréningy a súťaže. Toto územie zdrže je 

využívané aj na rekreačný rybolov.  

 Ďalší aktéri v území 

V záujmovom úseku Dunaja pôsobí a vykonáva rôznorodé činnosti celý rad aktérov (Obrázok 7). 

Plánované opatrenie, usmerňovacie stavby, budú mať vplyv na činnosti a záujmy aktérov 

v predmetnom území. Požiadavky, pripomienky a námety hlavných identifikovaných aktérov boli 

zistené pri konzultáciách s ich predstaviteľmi a využité pri návrhoch a posudzovaní vhodnosti rôznych 

variant navrhovaných opatrení. Požiadavky na smerové vedenie plavebnej dráhy, rozmery a dodržanie 

plavebných gabaritov, sú základnými požiadavkami a pri návrhu opatrení boli považované za 

prednostné. Dôležitý medzinárodný význam majú požiadavky z hľadiska podmienok medzinárodnej 

plavby, ako aj požiadavky týkajúce sa ochrany prírody v chránenom území medzinárodného významu. 

Strategickú dôležitosť majú požiadavky súvisiace s ochranou zdroja pitnej vody. 
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Obrázok 7 – Riešené záujmové územie s vyznačenými aktérmi v dolnej časti zdrže   

Legenda:  

1 – Bratislavská vodárenské spoločnosť, a.s. (BVS, a.s.) -vodný zdroj Hamuliakovo  

1a – Infiltračná oblasť vodného  zdroja  

2 – Vtáčí ostrov – chránená oblasť 

3 - Jachting, Yachtklub Dynamo 

3a – záujmová oblasť vodných športov 

4 - Prístav Kormorán, Čilistov 

5 - X-BIONIC SHPERE Šamorín 

6 – existujúca smerná stavba – tzv. Muchova hrádzka (Objekt 1-11.540 Pravostranná hrádza na ľavom brehu 

Dunaja km 0,20 - 10,50 a smerné stavby A, B, C) 

7 – plavebná dráha 

 

2.3 Analýza všetkých dostupných podkladov a dokumentov  

 Dostupné podklady 

1. Zameranie zdrže Hrušov z roku 2016, v digitálnej podobe 

2. Zameranie zdrže Hrušov z roku 1994 

3. Stanovisko k novému infraštrukturálnemu projektu „DaReM project - Danube 

Rehabilitation Measures" vypracované na základe jeho primárneho posúdenia v zmysle 

„Postupov pre posudzovanie infraštrukturálnych projektov podľa článku 4.7 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2000160/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti 

spoločenstva v oblasti vodnej politiky od Výskumného ústavu vodného hospodárstva 

4. Platný „Dočasný manipulačný poriadok pre SVD G – N na území SR“ 



Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – 

predprojektová a projektová príprava    

 

Copyright © DHI SLOVAKIA, s.r.o.   Copyright ©  Hydroconsulting s.r.o. 

Štúdia uskutočniteľnosti strana 19 
 

5. Objemy odstránených sedimentov v rokoch 2001-2014 

6. Hydrologické podklady (1997-2015), v digitálnej podobe 

7. Aktuálne vytýčenie plavebnej dráhy od 1880,8 – 1811,00 

8. Plavebná kyneta - pôvodný projekt 

9. Kalibrácia objektov stupňa Čunovo 

10. Zameranie celej zdrže po povodni v roku 2013 

11. Zameranie zdrže Hrušov z roku 2019 

12. Údaje o údržbovom bagrovaní a zodpovedajúcich nákladoch 

13. Údaje o cenách materiálu a jeho dopravy 

 

 Zhodnotenie 

Vyššie uvedené materiály boli použité pri vypracovaní tejto štúdie.  

 

2.4 Strategický kontext 

 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 - I. 

fáza 

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 predstavuje základný strategický 

dokument Slovenskej republiky strednodobého charakteru v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry 

do roku 2020 (https://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/strategicky_plan.pdf).  

Materiál je rozdelený na dve samostatné časti – analytickú a strategickú. Analytická časť dokumentu 

predstavuje výstup analýz jednotlivých druhov dopravy, ktoré boli vypracované technickými 

pracovnými skupinami. Strategická časť materiálu zahŕňa návrh konkrétnych vízií, cieľov, projektov a 

projektových zámerov so stanovením odporúčania na zabezpečenie ich finančného krytia. 

Ku kľúčovým strategickým dokumentom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 

2020 pre oblasť vodnej dopravy patrí:  

• Koncepcia rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády SR č. 

469/2000) a jej aktualizácia (01/2003 schválená PVM);  

• Generálny program implementácie NAIADES v SR (schválený uznesením vlády SR č. 642/2009);  

• Aktualizovaná koncepcia rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo (schválená 

uznesením vlády SR č. 846/2010);  

• Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región (schválená uznesením vlády SR č. 

149/2010). 

https://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/strategicky_plan.pdf
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V Strategickom pláne sa uvádza, že infraštruktúra vodnej dopravy zohráva významnú úlohu 

intermodálnych dopravných sústav vo vnútroštátnych, najmä však v medzinárodných prepravných 

osiach na zjednotenej siete európskych vnútrozemských vodných ciest a na svetových moriach. Dunaj 

je významným vodným tokom z hľadiska zahraničného obchodu a je súčasťou integrovanej vodnej 

cesty. Vybudovaním riečnej magistrály Rýn – Mohan – Dunaj v roku 1992 sa využíva z Čierneho mora 

(Izmail) do Severného mora (ARA prístavy). Spája Slovenskú republiku s 9 európskymi krajinami. 

Významným vodným dielom v SR je Gabčíkovo, ktoré zlepšilo plavebné podmienky pre vodnú dopravu. 

K hlavným problémom identifikovaným v rámci podsektora vodnej dopravy patria najmä úzke miesta 

na Dunajskej a Vážskej vodnej ceste a technický stav verejných prístavov. 

Ciele vo vodnej doprave sú dané víziami. Vízia v oblasti vodnej dopravy je v strategickom pláne rozvoja 

dopravnej infraštruktúry definovaná ako:  

Vízia VV1  - Moderná, bezpečná a integrovaná infraštruktúra a prevádzka vodnej dopravy. 

Realizácia vízie VV1 je uskutočnená prostredníctvom napĺňania čiastkových strategických cieľov, ku 

ktorým patria  : 

• Strategický cieľ SV1 - Rozvoj, modernizácia a rekonštrukcia infraštruktúry vodných ciest. 

Náplňou špecifického cieľa SV1 je zabezpečiť garantované podmienky pre plavbu na vodných 

cestách SR s vybudovaním ich súčastí na bezpečnú plavebnú prevádzku. Na dosiahnutie 

parametrov plavebnej dráhy, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku, je potrebné odstrániť 

úzke miesta (plavebné prekážky)  

• Strategický cieľ SV2 - Údržba, obnova, modernizácia a rozvoj infraštruktúry verejných prístavov 

 

 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II (december 2016) v kapitole 3.4 - Kľúčové 

problémy dopravného sektora SR - Vodná doprava – uvádza, ako jeden z problémov v oblasti 

infraštruktúry vodných ciest nedostatočné plavebné podmienky na Dunaji.  

V materiáli je uvedené, že „Dunaj, ako vodná cesta medzinárodného významu, by mal zabezpečiť podľa 

medzinárodnej klasifikácie vnútrozemských vodných ciest určitú dopravnú výkonnosť, ktorá je podľa 

kritérií Dunajskej komisie a dohody AGN (Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných 

cestách medzinárodného významu) min. 300 dní v roku. Zlepšenie splavnosti Dunaja by malo aj 

významný dosah na väčšie a efektívnejšie využívanie už existujúcich prístavov na Dunaji v SR. Z 

vykonanej analýzy vyplýva jednoznačný záver, že každý z logicky rozdelených úsekov Dunaja (ústie rieky 

Morava - Bratislava, Bratislava - Sap a Sap - Štúrovo) vykazuje vážne nedostatky z pohľadu 

zabezpečenia zodpovedajúcich plavebných podmienok.“ 

V časti zaoberajúcej sa Vplyvom riadenia prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEGA), resp. 

manipulácie s prietokmi na VEGA, na parametre plavebnej dráhy je uvedené „ Ďalším problémom na 

úseku Dunaja Bratislava - Sap je problematika riadenia prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo  a jej 

vplyv na parametre plavebnej dráhy. Manipulácia s prietokmi na VEGA by mala zabezpečovať 
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optimálne využitie hydroenergetického potenciálu rieky Dunaj, ako aj všetky ostatné funkcie VD 

Gabčíkova. Avšak z dôvodu, že nie je realizovaná vyrovnávacia nádrž Vodného diela Nagymaros (VDN), 

t. j. dolná vyrovnávacia zdrž pod stupňom Gabčíkovo, ktorá by eliminovala rozkolísanosť prietokov 

spôsobenú špičkovou prevádzkou VEGA a mohla tak zabezpečovať vzdutím hladiny Dunaja aj 

parametre plavebnej dráhy v úseku Dunaja pod stupňom Gabčíkovo, je funkcia VEGA obmedzená. 

Dôsledkom je, že nie je možná produkcia špičkovej energie na VD Gabčíkovo a obmedzujú sa parametre 

plavebnej dráhy. V roku 2015 sa napr. vyskytol problém, kedy došlo v úseku nad VD Gabčíkovo k 

zaneseniu zdrže Hrušov i vlastnej plavebnej dráhy veľkým množstvom sedimentov. Tie boli v hĺbke tesne 

pod vytýčenou plavebnou dráhou, takže bolo nutné preloženie plavebnej kynety, čo tiež obmedzovalo 

možnosti ďalšieho energetického využitia vodného diela.“  

Ako súvisiace opatrenie identifikované pre riešenie horeuvedených problémov bolo odporúčané 

zrealizovať technické opatrenia pre zlepšenie splavnosti plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj (OPV1) . 

Opatrenie je zamerané na realizáciu technických opatrení pre zabezpečenie požadovaných parametrov 

plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj. V rámci opatrenia sú definované dve prioritné opatrenia a 

nadväzné opatrenia.  

Prvé prioritné opatrenie je zamerané na zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy 

vodnej cesty Dunaj, ako sú hĺbka a šírka plavebnej dráhy, polomer oblúkov, podjazdná výška pod 

mostmi pre príslušnú klasifikačnú triedu vodnej cesty. Jednotlivé technické opatrenia budú realizované 

v nadväznosti na výsledky štúdie realizovateľnosti, ktorá potvrdí opodstatnenosť a realizovateľnosť 

týchto opatrení. 

 

Modálne špecifické ciele sú v Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030 definované pre 

každý dopravný mód samostatne a spolu s cieľmi horizontálnymi tvoria východiskovú bázu pre 

definíciu opatrení vedúcich k ich naplneniu a tým i realizácii tohto strategického dokumentu.  

Špecifickým cieľom č.1 vodnej dopravy (ŠV1) je zlepšiť plavebné podmienky na Dunaji tam a vtedy, kde 

sa to preukáže ako odôvodnené a uskutočniteľné. Cieľ je v tomto kontexte zameraný na zlepšenie 

splavnosti Dunaja a bude mať významný dosah na väčšie a efektívnejšie využívanie už existujúcich 

prístavov na Dunaji v SR a výrazne posilní úlohu vodnej dopravy pri preprave tovarov nad 300 km ako 

významného dopravného módu v multimodálnom systéme dopravy.  
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Tabuľka 4 - Súvislosť opatrení so špecifickými cieľmi – vodná doprava 

 
Zdroj: Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II 

 

 Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov 

Správneho územia povodia Dunaja 

Definovanie významných vodohospodárskych problémov je jedným z krokov prípravy plánov 

manažmentu povodí spracovávaných v zmysle vodnej politiky, ktorá vychádza zo Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v 

oblasti vodného hospodárstva (ďalej RSV) - transponovanej do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách . 

Ministerstvo životného prostredia SR  v decembri 2019  zverejnilo dokument „ Predbežný prehľad 

významných vodohospodárskych problémov správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie 

obdobie 2022 – 2027“ (Predbezny-prehlad-vvh-problemy-dunaj_2019.pdf), v ktorom v kap. 4 ako 

jeden z problémov uvádza aj zmenu bilancie sedimentov spôsobenú predovšetkým prerušením 

transportu sedimentov v dôsledku výstavby a prevádzky priečnych vodných stavieb (stupne, hate, 

priehrady). 

Cieľom pre nasledujúce plánovacie obdobie je :  „Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a 

zároveň zabezpečiť súlad s cieľmi pre zmeny bilancie sedimentov na úrovni celého povodia Dunaja, 

ktoré povedú k postupnému dosiahnutiu vízie: rovnovážny stav režimu sedimentov obnovou 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/predbezny-prehlad-vvh-problemy-dunaj_2019.pdf#page=18&zoom=100,90,365
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nenarušenej kontinuity transportu sedimentov. To vytvorí podmienky pre dynamickú rovnováhu 

procesov erózie a sedimentácie, ako aj pre typické dnové útvary a dnový materiál. Rovnovážny režim 

sedimentov umožní vytvorenie vhodných biotopov pre typické akvatické spoločenstvá a terestriálne 

ekosystémy závislé od vody.“ 

V rámci projektu DanubeSediment boli na základe identifikovanej nerovnováhy sedimentov na Dunaji 

vymedzené úseky erózie a sedimentácie, ktoré predstavujú riziko z hľadiska dosiahnutia 

environmentálnych cieľov RSV. Vymedzenie úsekov erózie a sedimentácie by malo byť realizované aj 

na ostatných tokoch Slovenska v rámci povodia Dunaja. Zároveň, v súlade so závermi tohto projektu je 

potrebné zlepšiť manažment sedimentov. 

 

 Nature Based Solutions , Working with Nature 

Riešenia založené na prírode,  práca s prírodou 

Základnou ideou a princípom navrhovaného technického riešenia pre zmiernenie zanášania plavebnej 

dráhy v zdrži Hrušov je využitie prírodného procesu unášania sedimentov prúdiacou vodou. Viac 

prúdenia = menej bagrovania. Je to príklad koncepcie Nature Based Solutions. 

V dokumente OSN o zásadách udržateľného rozvoja (Transforming our World: The 2030 Agenda for 

Sustainable Development) sa medzi cieľmi uvádza snaha o zabezpečenie prosperity v zmysle 

ekonomického, sociálneho a technologického rozvoja v harmónii s prírodou. V rámci 6. cieľa tejto 

agendy sú dielčími cieľmi aj implementácia integrovaného manažmentu vodných zdrojov a ochrana 

a obnova na vodu viazaných ekosystémov.  

V dokumente OSN The United Nations World Water Development Report 2018 sa popisujú riešenia 

založené na prírode (Nature Based Solutions – NBS) pre oblasť vody. Riešenia NBS sú inšpirované, alebo 

podporované prírodou, využívajú, alebo napodobňujú prírodné procesy a prispievajú k zlepšeniu 

manažmentu vody. Riešenie NBS môže zahŕňať aj ochranu a obnovu prírodných ekosystémov a/alebo 

zlepšenie, či vytvorenie prírodných procesov v pozmenených, alebo umelých ekosystémoch. 

Rozšírenie aplikácie riešení NBS sa považuje za dôležité pre splnenie cieľov Agendy Udržateľného 

Rozvoja 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development).  

Pre oblasť vodnej dopravy vydala medzinárodná asociácia pre plavebnú infraštruktúru PIANC v roku 

2008 (doplnený v r. 2011) oficiálny pozičný dokument o koncepte práce s prírodou – Working with 

Nature. Podľa tohto dokumentu je princíp práce s prírodou Working with Nature definovaný ako 

prístup, pri ktorom sú maximalizované príležitosti pre rozvoj a manažment plavebnej infraštruktúry pri 

minimalizovaní frustrácií vyplývajúcich z poškodzovania životného prostredia. Tento prístup má 

zabezpečiť obojstranne výhodné riešenie (win-win), ktoré rešpektuje prírodu a je akceptovateľné pre 

navrhovateľov projektu, ako aj pre ochrancov prírody a environmentálnych aktérov. Prístup Working 

with Nature vyžaduje plne integrovaný prístup od začiatku zámeru, keď sú známe ciele, to znamená 

skôr ako je vytvorený prvotný projektový návrh. Tento princíp je viac než predchádzaním 

a zmierňovaním environmentálnych následkov preddefinovaného projektovaného riešenia. Naproti 

tomu sa skôr snaží identifikovať možnosti ako dosiahnuť ciele projektu spoluprácou s prírodnými 
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procesmi, pre ochranu, obnovu a zlepšenie životného prostredia. Predpokladá to včasné zapojenie 

dôležitých aktérov v území.  

Podobný prístup integrovaného plánovacieho procesu so zapojením aktérov už v úvodnej fáze zámeru, 

odporúča aj dokument Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja ICPDR o rozvoji vnútrozemskej 

vodnej dopravy a ochrane životného prostredia z roku 2008.   

Vzhľadom na odporúčané postupy a princípy vyššie uvedených dokumentov, ako aj s prihliadaním na 

požiadavky Európskej rámcovej smernice o vode a Európskej smernice o biotopoch, sme v úvodnej 

fáze projektu, ešte pred prvými návrhmi riešenia, konzultovali s dôležitými aktérmi v území dolnej časti 

zdrže Hrušov. Výsledkom týchto konzultácií bol súbor požiadaviek, návrhov a námetov aktérov a tiež 

ambícia riešiteľov projektu navrhnúť riešenie ktoré zredukuje potrebu bagrovania plavebnej dráhy, 

a zároveň vytvorí nové cenné ekosystémy a miesta s rekreačným potenciálom, ako čiastočnú náhradu 

za ostrovy, ramená a brehy Dunaja, ktoré sa v záujmovom území nachádzali, a boli zaplavené vodou 

zdrže. 

 

 Zhrnutie 

Štúdia, ktorej cieľom je návrh opatrení na zmenu rýchlosti prúdenia vody v dolnej časti zdrže Hrušov a 

zlepšenie plavebných podmienok znížením zanášania plavebnej dráhy , je v súlade so Strategickým 

plánom rozvoja dopravy SR a riešená problematika patrí medzi významné vodohospodárske problémy 

definované pre plánovacie obdobie 2022 – 2027. 
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3 ZODPOVEDNÉ INŠTITÚCIE 

Prevádzkovateľom vodného diela Gabčíkovo je VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV). 

VV disponuje dostatočnými technickými kapacitami na prípravu a implementáciu investície.  

Správcom vodného toku ako aj prevádzkovateľom niektorých objektov vodného diela Gabčíkovo je 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP). SVP,š.p., Odštepný závod Bratislava, ktorý má na 

starosti aj zabezpečovanie, údržbu a vytyčovanie plavebnej dráhy na dunajskej vodnej ceste, vrátane 

predmetného úseku zdrže Hrušov.  

Plánovaný projekt pozostáva z vybudovania smerných stavieb, slúžiacich na koncentráciu prúdenia 

vody do plavebnej dráhy. Slovensko disponuje potrebnými stavebnými a technickými kapacitami na 

vybudovanie navrhovaných objektov, s podobnými úlohami má dlhoročné skúsenosti.   

Firmy so zodpovedajúcim vybavením pre plánované práce existujú v predmetnom regióne ešte 

v Rakúsku a v Maďarsku.  

Nakoľko už na začiatku prác bola problematika štúdie konzultovaná s jednotlivými dotknutými 

organizáciami a aktérmi pôsobiacimi v záujmovom území (kap. 4.1) a ich požiadavky boli zapracované 

do štúdie, predpokladá sa kladný postoj týchto subjektov k tomuto projektu. 
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4 ANALÝZA PONUKY A DOPYTU 

Popis dopravnej infraštruktúry a lodnej dopravy je popísaný v kap. 2. V súčasnosti v predmetnom 

území zdrže Hrušov, popri lodnej doprave, pôsobí a vykonáva svoje činnosti rad aktérov. Na začiatku 

predprojektovej prípravy zámeru, ešte pred návrhom variantných riešení usmerňovacích stavieb, 

prebehli s aktérmi v území konzultácie. Pri týchto konzultáciách vysvetlili zástupcovia aktérov 

spracovateľom zámeru svoju činnosť v území, jej podstatu a podmienky na jej vykonávanie, ako aj 

rozvojové plány do budúcnosti. Spracovatelia zámeru informovali aktérov o cieľoch a princípoch 

usmerňovania prúdenia do plavebnej dráhy. Zástupcovia aktérov pri konzultáciách definovali 

a naformulovali svoje požiadavky, mantinely a návrhy pre prípravu a rozpracovanie zámeru 

usmerňovacích stavieb. 

 

4.1 Požiadavky dôležitých aktérov 

Identifikované požiadavky dôležitých aktérov, zohľadňujúce súčasné využívanie územia 

a predpokladané budúce trendy, sú uvedené v nasledujúcom texte. 

 

Bratislavská vodárenské spoločnosť, a.s. ( BVS) 

Požiadavky / návrhy:  Dôležitou a zásadnou požiadavkou je zachovanie rýchlosti prúdenia a štrkového 

dna (bez zanášania) v lokalite medzi Hamuliakovom a Šamorínom, je to infiltračná zóna pre vodný zdroj 

Hamuliakovo, požadujú, aby úpravy a zmeny rýchlostného poľa neboli od Hamuliakova po „prístavný 

polostrov“ na ľavej strane zdrže. 

 

Štátna ochrana prírody (ŠOP) 

Požiadavky / návrhy: Preferujú aby nové konštrukcie vytvorili aj zaujímavý biotop, niečo pre prírodu 

a aj pre ľudí na oddych a rekreáciu. Podporujú myšlienku vytvorenia ostrova s lagúnou v jeho vnútri – 

atolu. Novovzniknuté ostrovy by mali slúžiť ľuďom na možnú rekreáciu (pristávanie člnov, kúpanie, 

športový rybolov), aby rešpektovali zákaz takýchto činností na pravej strane zdrže okolo Vtáčieho 

ostrova a za ním. Novovzniknuté ostrovy by  mali byť bez stavieb (žiadne chatky a podobne). 

 

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS) 

Požiadavky / návrhy:  

- Preferujú, aby nové konštrukcie vytvorili aj zaujímavý biotop, niečo pre prírodu a aj pre ľudí na 

oddych a rekreáciu.  

- Požadujú okolo existujúceho Vtáčieho ostrova zachovať ochranný okruh bez stavieb (odhadom 

500 m), napríklad pre zmenšenie rizika, že na ostrov prepláva norok americký (hrozba pre 

hniezdiace kolónie vtákov). 
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- Novovzniknuté ostrovy by  mali byť bez stavieb a mali by ostať ostrovmi, bez spojenia 

s brehom. 

- Žiadúci stav je taký, aby novovzniknuté ostrovy boli prístupné a atraktívne pre rekreačné 

využitie ľuďmi, ale podľa možnosti neboli atraktívne pre vtáky. 

- Idea atolov  

 

PriFUK, ichtyológia 

Požiadavky / návrhy: Zachovať hĺbkovú členitosť. Novými stavbami vytvoriť vhodné habitaty pre ryby. 

Návrh vytvoriť atoly so spojením vnútornej lagúny s okolitou zdržou, ako „nursery“ pre mladučké ryby. 

Medzi usmerňovacími stavbami zachovať medzery na komunikáciu rýb medzi vodnými plochami na 

rôznych stranách nových stavieb. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) 

Požiadavky / návrhy:  

- Zachovať plavebné podmienky pre prevádzkové plavidlá medzi prístavnou hranou na 

polostrove a novým prevádzkovým prístavom pri Čilistove. 

- Nezhoršiť protipovodňovú ochranu. 

 

Jachting, Yachtklub Dynamo 

Požiadavky / návrhy: Jachtári majú prístav na severo-západnej časti „prístavného polostrova“ medzi 

Hamuliakovom a Šamorínom. Zachovanie dvoch veľkých vodných plôch na jachting je zásadné pre ich 

činnosť. Jedna plocha smerom na Hamuliakovo, druhá smerom na Šamorín. Ponechať možnosť 

prejazdov športových lodí medzi novovzniknutými usmerňovacími stavbami. V najširšej časti zdrže pri 

Šamoríne by uprednostnili, aby usmerňovacie stavby boli bližšie k okraju plavebnej dráhy, aby šírku 

vodnej plochy smerom k Šamorínu výrazne nezmenšovali. Uvítali by, ak by usmerňovacia stavba 

začínala už pri „prístavnom polostrove“ a pred ich prístavom by zároveň vytvorila vlnolam proti vlnám 

smerujúcim zo západnej strany od Danubiany. 

 

Prístav Kormorán, Čilistov 

Požiadavky / návrhy: Zachovať funkčnosť prístavu. Nové miesta pre rekreačné využitie a ciele športovej 

a rekreačnej plavby by boli vítané. 
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X-BIONIC SHPERE Šamorín 

Požiadavky / návrhy: Zachovať funkčnosť prístavu vrátane možnosti vplávania a pristávania veľkých 

kajutových lodí (čo sa deje aj v súčasnosti). Nové miesta pre rekreačné využitie a ciele športovej 

a rekreačnej plavby by boli vítané.  

 

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK) 

Požiadavky / návrhy: Vytvorenie miesta na núdzové pristátie. Využiť nové usmerňovacie stavby na 

vytvorenie miesta (ostrova), kde by vodáci mohli bezpečne pristáť vo vetre rôzneho smeru a kde by 

v prípade tiesňovej situácie (náhle zhoršenie počasia, technická porucha) mohli hľadať bezpečné 

útočisko na brehu. Predpokladá to vhodnú formu a tvar brehu. Toto miesto by sa využívalo aj ako na 

oddychovú prestávku, osvieženie kúpeľom a podobne, alebo aj ako miesto záujmu vodáckych 

výjazdov. 

4.2 Zhrnutie 

Riešenia usmerňovacej stavby sa budú rozpracovávať s ohľadom na požiadavky a návrhy jednotlivých 

aktérov v území. Ako sú v riešení zapracované, je uvedené  v tabuľke Matica hodnotenia miery splnenia 

požiadaviek aktérov vo variantných opatreniach v kap. 7 Posúdenie variantov, analýza alternatív . 
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5 CIELE INVESTÍCIE 

• Stanovenie cieľov projektu:  

Cieľom investície je navrhnúť technické opatrenie v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi 

km 31,00 až km 36,50 , ktorým sa zabezpečí zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže. 

V dôsledku zvýšenej rýchlosti prúdenia sa zvýši transportná kapacita, teda schopnosť prúdu 

unášať riečne sedimenty. Tým sa zníži objem sedimentov ktoré sa usadia na dne plavebnej 

dráhy a ktoré je potrebné odtiaľ odstraňovať bagrovaním pre zabezpečenie požadovaných 

plavebných hĺbok. Sprievodným cieľom je využiť navrhované usmerňovacie stavby na 

obohatenie predmetného priestoru zdrže, vytvorením nových biotopov a miest s rekreačným 

potenciálom. 

 

• Merateľné ukazovatele za účelom hodnotenia úspešnosti:   

- zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe 

- zníženie objemu bagrovania sedimentov nutného pre údržbu plavebnej dráhy  

- dĺžka novovytvorených brehov s prirodzeným riečnym substrátom 

- dĺžka brehov s rekreačným potenciálom 

- objem riečnych sedimentov postupne odstránených z nevhodných miest, využitý na 

vytvorenie navrhovaných stavieb 

- miera ekosystémových služieb navrhovaného riešenia 

 

• Prevádzkové a technologické požiadavky : 

- Z pohľadu údržby plavebnej dráhy: Prevádzkové a technologické požiadavky na údržbu 

plavebnej dráhy sa po implementácií navrhovaných opatrení znížia, objem bagrovania 

sedimentov na údržbu plavebnej dráhy sa zníži. Údržbové regulačné bagrovanie 

s rovnakou technológiou, ale zníženou intenzitou, bude potrebné aj naďalej. 

- Na realizáciu plánovaných opatrení je potrebné nasadiť plávajúce technické zariadenia. 

Konštrukcie navrhovaných usmerňovacích stavieb budú vybudované z lomového kameňa. 

Jedna alternatíva predpokladá dosypanie vybraných častí konštrukcií z miestneho 

riečneho materiálu, vybagrovaného z dna plavebnej dráhy. Hrubozrnný štrk alebo 

jemnozrnný sediment bude na miesto jeho zabudovania privezený zodpovedajúcimi 

plavidlami, na určené miesta bude ukladaný plávajúcimi mechanizmami, alebo bagrami  

na plavidlách. Konečné úpravy terénu a sklony brehov na vybraných miestach budú 

realizované  menšími mechanizmami. 

- Na údržbu nových konštrukcii: Nové objekty usmerňovacích stavieb budú dostatočne 

robustné a odolné voči účinkom prúdenia vody a silným poveternostným vplyvom. 

Nebude preto potrebná intenzívna údržba ich hlavného nosného systému. Postačovať 
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bude vizuálna kontrola a prípadné miestne dosypanie, alebo úpravy svahov, doplnením 

malého množstva  riečnych sedimentov, vybagrovaných z dna plavebnej dráhy v rámci jej 

údržby. Predpokladá sa, že takáto miestna údržba nebude potrebná častejšie ako raz za 

10 rokov. Prípadný manažment brehov navrhovaných konštrukcií, pre zlepšenie stavu 

biotopov, alebo pre zlepšenie podmienok na rekreáciu, nebude priamo súvisieť s účinkami 

na plavebnú dráhu. 
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6 VARIANTY TECHNICKÝCH OPATRENÍ 

Pred návrhom variantov prebehli konzultácie s dôležitými aktérmi v území a  boli zistené ich 

požiadavky a námety na hľadané riešenie. Tieto požiadavky boli zohľadnené pri návrhoch riešenia, 

alebo boli použité na posúdenie ich účinnosti a dopadov. 

Usmerňovacie stavby boli skúmané a navrhnuté variantne. Jednotlivé alternatívy návrhu 

usmerňovacích stavieb boli vkladané do hydrodynamického modelu dolnej časti zdrže Hrušov. 

Hydraulický účinok preverovaných alternatív bol zisťovaný numerickými simuláciami prúdenia pri 

rôznych prevádzkových prietokoch. Na základe výsledkov modelu boli návrhy tvarov usmerňovacích 

stavieb postupne upravované tak, aby usmerňovacie stavby mali čo najlepší hydraulický účinok. Spolu 

bolo numerickým modelom posudzovaných 20 variantov opatrení. Pri všetkých posudzovaných 

variantoch bol zistený ich vplyv na rýchlosť prúdenia v plavebnej dráhe a na priebeh hladiny, pri 

priemerných a pri extrémnych (povodňových a minimálnych) prietokoch vody. Účinok posudzovaných 

opatrení bol zisťovaný porovnaním modelovaných hydraulických podmienok s referenčným stavom 

bez usmerňovacích stavieb. 

6.1 Hydraulický návrh usmerňovacích stavieb a hydrodynamické 

modelovanie ich účinkov 

Podrobný popis hydraulického návrhu a hydrodynamického modelovania usmerňovacích stavieb je 

uvedený v samostatnej správe (Hydraulický návrh usmerňovacích stavieb v dolnej časti zdrže Hrušov a 

hydrodynamické modelovanie ich účinkov), ktorá tvorí prílohu tejto štúdie uskutočniteľnosti 

(Príloha1). V nasledujúcom texte sú uvedené vybrané informácie z tejto správy. 

Usmerňovacie stavby sme navrhovali tak, aby ich umiestnenie a tvar obmedzovali prúdenie vody do 

ľavej časti  zdrže pri Šamoríne, a aby ho presmerovali a koncentrovali viac do plavebnej dráhy. Cieľom 

bolo dosiahnuť čo najlepšiu hydraulickú efektivitu usmerňovacích stavieb, teda čo najvyšší účinok na 

žiadúce presmerovanie prúdenia a zmiernenie procesu usadzovania sedimentov, a zároveň čo 

najmenší odpor pre povodňové prietoky a minimálne vzdúvanie povodňových hladín. Tvary 

a umiestnenie stavieb boli navrhované tak, aby popri hydraulických kritériách podľa možnosti 

vyhovovali aj požiadavkám aktérov v území.  

Usmerňovacie stavby na ľavej strane plavebnej dráhy sme navrhovali v rôznych alternatívach 

hydraulických tvarov. Hydraulické tvary sme postupne vylepšovali a optimalizovali na základe 

výsledkov numerického modelovania prúdenia a transportu sedimentov. Spolu sme namodelovali  26 

alternatív usmerňovacích stavieb a ich modifikácií. Skúmali sme súvislé smerné stavby, súvislé smerné 

stavby kombinované s otvormi rôznych tvarom pri ľavom brehu, sústavy nadväzných smerných 

stavieb, ako aj sústavy rôzne rozmiestnených nadväzujúcich ostrov a atolov rôznych tvarov.  
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Obrázok 8 - Grafické znázornenie línií posudzovaných a modelovaných tvarov usmerňovacích stavieb 

 

 Použitý hydrodynamický model 

Na modelovanie účinkov stavieb usmerňujúcich prúdenie vody a usadzovanie riečnych sedimentov 

sme použili 2D hydrodynamický model. 2D hydrodynamický model bol zostavený pomocou 

modelovacieho softvérového nástroja MIKE 21 FM (DHI Group, verzia 2019). Model pokrýval dolnú 

časť zdrže Hrušov a prívodný derivačný kanál po VE Gabčíkovo (Obrázok 9). 
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Obrázok 9 - Znázornenie rozsahu 2D modelu zdrže a derivačného kanála medzi Hamuliakovom a VE Gabčíkovo 

 

 Spôsob modelovania 

Účinky navrhovaných usmerňovacích stavieb sme preverovali numerickým hydrodynamickým 

modelom. Najprv sme vytvorili model súčasného stavu. Do tohto modelu súčasného stavu sme vložili 

úpravu plavebnej dráhy na predpísané parametre a úpravy na pravej strane zdrže, navrhované v rámci 

pilotnej fázy projektu DAREM 1. Takýto stav bol objednávateľom definovaný ako referenčný pre 

posudzovanie účinkov navrhovaných usmerňovacích stavieb. 

Na základe analýzy hydraulických veličín prúdenia vody pri referenčnom stave sme navrhli niekoľko 

základných tvarov usmerňovacích stavieb a vložili sme ich do topografie dna. Pomocou 2D 

hydrodynamického modelu sme potom modelovali hydraulické veličiny prúdenia s navrhnutými 

smernými stavbami. Modelovali sme prúdenie pri 3 prietokoch vody: 

Vysoký prevádzkový prietok Q = 3 330 m3.s-1 

Priemerný prietok Q = 1 360 m3.s-1 

Minimálny prietok Q = 380 m3.s-1 

Výsledkom modelovania bola plošná informácia o rýchlosti a smeroch prúdenia, nadmorskej výške 

hladiny, hĺbke vody a tangenciálnom napätí pri dne.  

Podľa modelovaných rýchlostí prúdenia sme testované tvary a umiestnenie usmerňovacích stavieb 

postupne menili a dopĺňali, s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu hydraulickú účinnosť. 
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Cieľom bolo dosiahnuť: 

- čo najvyššiu rýchlosť prúdenia v plavebnej dráhe a tým zvýšiť unášaciu silu pre transport 

sedimentov,  

- významne nezvýšenie výšky hladiny pri povodňovom prietoku, teda neohroziť protipovodňovú 

ochranu,  

- aby nedošlo k zníženiu rýchlosti prúdenia vody v lokalite infiltračnej zóny vodného zdroja 

Hamuliakovo a nezhoršila sa výdatnosť a kvalita vodného zdroja zanesením priepustného 

štrkového dna nánosom jemnozrnných sedimentov. 

 

 Vyhodnotenie hydraulickej účinnosti usmerňovacích stavieb   

Na modelovanie účinkov stavieb usmerňujúcich prúdenie vody a usadzovanie riečnych sedimentov 

sme použili výsledky hydrodynamického modelu. Kritériom pre posudzovanie hydraulickej efektívnosti 

bola veľkosť rýchlosti prúdenia vo vybraných 15 referenčných bodoch, rozmiestnených pozdĺž 

plavebnej dráhy a pri ľavom brehu na riešenom úseku zdrže.  

Tabuľka 5 - Referenčné body pre porovnanie výsledkov modelovania 

bod X Y 

0 -564648 -1294581 

1 -563656 -1295722 

2 -563319 -1296163 

3 -562879 -1296703 

4 -562532 -1297128 

5 -562088 -1297585 

6 -561513 -1297936 

7 -560711 -1297987 

8 -559725 -1298033 

9 -563302 -1295230 

10 -562698 -1295640 

11 -562354 -1296040 

12 -561752 -1296309 

13 -561153 -1296996 

14 -560637 -1297577 
 

Tabuľka 6 - Rýchlosť prúdenia v referenčných bodoch pri prietoku Q = 3 330 m3.s-1 

Referenčné 
body 

Referenčný stav 

[m.s-1] 

Variant č. 1 

[m.s-1] 

Variant č. 2 

[m.s-1] 

Variant č. 3 

[m.s-1] 

0 1.279 1.240 1.271 1.274 

1 0.935 0.909 0.927 0.926 

2 0.762 0.737 0.744 0.743 

3 0.615 0.673 0.602 0.643 

4 0.594 0.855 0.678 0.652 
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5 0.575 0.959 0.741 0.711 

6 0.561 1.022 0.672 0.642 

7 0.604 0.968 0.661 0.648 

8 0.667 0.757 0.681 0.678 

9 0.505 0.454 0.502 0.506 

10 0.411 0.224 0.418 0.458 

11 0.464 0.001 0.866 0.637 

12 0.282 0.005 0.387 0.315 

13 0.449 0.007 0.373 0.412 

14 0.517 0.031 0.460 0.476 

 

Tabuľka 7 - Rýchlosť prúdenia v referenčných bodoch pri prietoku Q = 1 360 m3.s-1 

Referenčné 
body 

Referenčný stav 

[m.s-1] 

Variant č. 1 

[m.s-1] 

Variant č. 2 

[m.s-1] 

Variant č. 3 

[m.s-1] 

0 0.534 0.531 0.533 0.533 

1 0.385 0.384 0.383 0.383 

2 0.319 0.319 0.314 0.315 

3 0.265 0.296 0.265 0.275 

4 0.253 0.360 0.287 0.277 

5 0.242 0.396 0.305 0.289 

6 0.229 0.407 0.272 0.260 

7 0.255 0.390 0.277 0.272 

8 0.266 0.308 0.272 0.271 

9 0.209 0.191 0.209 0.210 

10 0.173 0.096 0.176 0.190 

11 0.187 0.000 0.347 0.256 

12 0.111 0.001 0.157 0.128 

13 0.179 0.001 0.154 0.168 

14 0.204 0.014 0.184 0.188 
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Tabuľka 8 - Výška hladiny v referenčných bodoch pri povodňovom prietoku Q = 3 330 m3.s-1 

Referenčné 
body 

Referenčný stav 

[m.s-1] 

Variant č. 1 

[m.s-1] 

Variant č. 2 

[m.s-1] 

Variant č. 3 

[m.s-1] 

0 131.1 131.23 131.12 131.12 

1 131.01 131.16 131.04 131.03 

2 131 131.14 131.03 131.02 

3 130.99 131.12 131.01 131.01 

4 130.97 131.08 130.99 130.99 

5 130.96 131.02 130.97 130.97 

6 130.94 130.96 130.94 130.94 

7 130.92 130.90 130.92 130.92 

8 130.88 130.88 130.88 130.88 

9 131.02 131.16 131.04 131.04 

10 131 131.15 131.02 131.02 

11 130.97 130.89 130.96 130.96 

12 130.97 130.89 130.96 130.96 

13 130.94 130.89 130.93 130.94 

14 130.92 130.89 130.92 130.92 

 Varianty pre ďalšie podrobné rozpracovanie 

Na základe výsledkov hydrodynamického modelovania boli vybrané 3 varianty usmerňovacích stavieb, 

plus nulový referenčný variant, ktoré boli Objednávateľom odsúhlasené na ďalšie podrobné 

rozpracovanie. Tri ďalej skúmané varianty usmerňovacích stavieb reprezentovali tri rôzne možnosti 

riešenia. 

Úplné oddelenie ľavej strany zdrže s maximálnym možným hydraulickým účinkom, pomocou dlhej 

súvislej smernej stavy, bol Variant č.1. 

Minimalistické riešenie s najvhodnejšie umiestnenými a tvarovanými nadväznými smernými stavbami 

bol Variant č. 2. 

Komplexné riešenie s kombinovanými prínosmi podľa koncepcie Working with Nature, pozostávajúce 

so sústavy nadväzných ostrovov a atolov, bol Variant č. 3. 

Okrem hydrodynamického modelovania sme pre nulový variant plus vybrané 3 varianty 

usmerňovacích stavieb modelovali pomocou numerického modelu aj transport sedimentov 

a prognózu morfologického vývoja dna, teda mieru zanášania dna zdrže. 
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Obrázok 10 - Rýchlosť prúdenia pri prietoku 3 330 m3.s-1 pri referenčnom stave  
 

 

Obrázok 11 - Rýchlosť prúdenia pri prietoku 3 330 m3.s-1 s usmerňovacími stavbami  - Variant č.1  
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Obrázok 12 - Rýchlosť prúdenia pri prietoku 3 330 m.s-1 s usmerňovacími stavbami - Variant č. 2  

 

 

Obrázok 13 - Rýchlosť prúdenia pri prietoku 3 330 m3.s-1 s usmerňovacími stavbami - Variant č. 3 
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Obrázok 14 - Znázornenie výsledkov modelovania zanášania dna za jeden rok – referenčný stav 
 

 

Obrázok 15 - Znázornenie výsledkov modelovania zanášania dna za jeden rok – Variant č. 1 
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Obrázok 16 - Znázornenie výsledkov modelovania zanášania dna za jeden rok – Variant č. 2 

 

 

Obrázok 17- Znázornenie výsledkov modelovania zanášania dna za jeden rok – Variant č. 3 
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Z preverovaných variantov boli pre ďalšie posudzovanie vybraté 3 finálne varianty usmerňovacích 

stavieb, plus variant nulový, bez realizovania opatrení: 

Variant č. 0: referenčný stav bez realizovania opatrení 

Variant č. 1: súvislá líniová smerná stavba 

Variant č. 2: tri nadväzné líniové smerné stavby 

Variant č. 3: sústava usmerňovacích ostrovov a atolov  

Tieto tri varianty boli hodnotené podľa ich: 

- hydraulického účinku,  

- miery splnenia požiadaviek významných aktérov v území a  

- pridružených prínosov. 

Cieľom hodnotenia variantov bolo vybrať také opatrenie, ktoré zvýši rýchlosť prúdenia vody v dolnej 

časti zdrže Hrušov a tak pomôže znížiť zanášanie plavebnej dráhy. Výber opatrenia bol robený aj 

s ohľadom na minimalizáciu neprijateľných negatívnych dopadov na prírodné prostredie, činnosť a 

legitímne záujmy dôležitých aktérov v danom území, prípadne, či dokáže priniesť ďalšie benefity.   

V nasledujúcom texte sú uvedené a stručne zhodnotené vybrané tri varianty. Na obrázkoch 

záujmového územia sú spolu s líniami navrhovaných opatrení vyznačené aj plavebná dráha, referenčné 

body pre zisťovanie účinku opatrení a okruh okolo Vtáčieho ostrova, ktorý požaduje Slovenská 

ornitologická spoločnosť zachovať bez nových stavieb. 

6.2 Variant č. 0 – referenčný stav 

Referenčným variantom bez opatrení, je stav po realizovaní pilotného projektu DaReM 1, v rámci 

ktorého sa predpokladá v záujmovom území: 

- prehĺbenie plavebnej dráhy na požadované parametre podľa odporúčaní Dunajskej komisie 

- predĺženie existujúcej smernej stavby, tzv. Muchovej hrádzky (Objekt 1-11.540 Pravostranná 

hrádza na ľavom brehu Dunaja km 0,20 - 10,50 a smerné stavby A, B, C) 

- vytvorenie prvých štyroch ostrovov – depónií sedimentov na pravej strane dolnej časti zdrže 

V tomto referenčnom stave nie sú žiadne nové usmerňovacie stavby na koncentrovanie prúdenia do 

plavebnej dráhy. 

6.3 Variant č.1 – súvislá líniová smerná stavba 

Prvým posudzovaným variantom je jednoúčelová súvislá smerná stavba. Smerná stavba začína na 

protiprúdnom okraji polostrova s prístavnou hranou na ľavom brehu zdrže. Smerná stavba je na tomto 

mieste spojená s brehom. Trasa smernej stavby rešpektuje požiadavku minimálnej vzdialenosti 500 m 



Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – 

predprojektová a projektová príprava    

 

Copyright © DHI SLOVAKIA, s.r.o.   Copyright ©  Hydroconsulting s.r.o. 

Štúdia uskutočniteľnosti strana 42 
 

od Vtáčieho ostrova. Poprúdny okraj smernej stavby pri Čilistove nie je spojený s brehom, ale je tu 

ponechané 400 m široké prepojenie plavebnej dráhy s oddelenou ľavou časťou zdrže pri Šamoríne. 

Predpokladá sa vybudovanie smernej stavby s korunou na kóte 132,6 m n.m., nad úrovňou maximálnej 

hladiny v zdrži, nasypaním z lomového kameňa. Dĺžka smernej stavby je 3 100 m,  objem lomového 

kameňa je 208 340 m3. 

 

Obrázok 18– Znázornenie Variantu č.1 – súvislá líniová smerná stavba 

 

Výpočty hydraulického modelu pre Variant č. 1 ukázali: 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe (body 3 až 7) priemerne o 52 % 

- Zníženie objemu zanášania plavebnej dráhy o 99 % 

- Neprípustné zvýšenie povodňovej hladiny až o 15 cm 

- Zníženie rýchlosti prúdenia v infliltračnej oblasti vodného zdroja Hamuliakovo (body 9 a 10) až 

do 50 %, zvýšenie nežiadúceho usadzovania sedimentov v tejto oblasti  
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Obrázok 19 - Výkres smernej stavby podľa Variantu č. 1   

 

Orientačné náklady Variantu  č. 1 sú uvedené v kap. 7 Posúdenie variantov a analýza alternatív v Tab.č. 

12  Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným stavom. 

 

6.4 Variant č. 2 – tri nadväzné líniové smerné stavby 

Druhým posudzovaným variantom sú tri dielčie, prerušené a vzájomne nadväzné jednoúčelové smerné 

stavby. Prvá smerná stavba začína na poprúdnom okraji polostrova s prístavnou hranou na ľavom 

brehu zdrže. Smerná stavba nie je spojená s brehom, ale je ponechaná medzera šírky 220 m, na prejazd 

prevádzkových a rekreačných plavidiel, ktorá tiež zabezpečuje prúdenie v infiltračnej zóne vodného 

zdroja Hamuliakovo, v súlade s požiadavkou BVS, avšak oproti referenčnému stavu mierne znížené, 

s následkom mierne zvýšenej miery usadzovania sedimentov v tejto oblasti. Ďalšie smerné stavby 

vzájomne hydraulicky nadväzujú. Medzery medzi nimi zabezpečujú bezproblémovú plavbu 

prevádzkových a rekreačných plavidiel a migráciu rýb. Trasa smerných stavieb rešpektuje požiadavku 

minimálnej vzdialenosti 500 m od Vtáčieho ostrova. Pri Čilistove je zachované bezproblémové 

prepojenie medzi plavebnou dráhou, prístavom Kormorán a prevádzkovým prístavom SVP. 
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Predpokladá sa vybudovanie smerných stavieb s korunou na kóte 132,6 m n.m., nad úrovňou 

maximálnej hladiny v zdrži, nasypaním z lomového kameňa. Dĺžka smerných stavieb je spolu 1 560 m, 

objem lomového kameňa je 99 470 m3. 

 

Obrázok 20 – Znázornenie Variantu č. 2 - tri nadväzné líniové smerné stavby 

 

Výpočty hydraulického modelu pre Variant č. 2 ukázali: 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe (body 3 až 7) priemerne o 14% 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia na kritickom úseku plavebnej dráhy (body 5 a 6) priem. o 24 % 

- Zníženie objemu zanášania plavebnej dráhy o 66 % 

- Zvýšenie povodňovej hladiny o 2 až 3 cm 

- Mierne zvýšené usadzovanie sedimentov v infliltračnej oblasti vodného zdroja Hamuliakovo 

(body 9 a 10)  

 



Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – 

predprojektová a projektová príprava    

 

Copyright © DHI SLOVAKIA, s.r.o.   Copyright ©  Hydroconsulting s.r.o. 

Štúdia uskutočniteľnosti strana 45 
 

 

Obrázok 21 - Výkres smerných stavieb podľa Variantu č. 2   

 

Orientačné náklady Variantu  č. 2 sú uvedené v kap 7 Posúdenie variantov a analýza alternatív v Tab. 

č.12   Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným stavom.  

 

6.5 Variant č.3 – sústava usmerňovacích ostrovov a atolov 

Tretím posudzovaným variantom sú usmerňovacie prvky vo forme viacúčelovej sústavy vzájomne 

nadväzujúcich ostrovov a atolov (ostrovov s vodnou plochou uprostred). Prvý ostrov – atol začína na 

protiprúdnom okraji polostrova s prístavnou hranou na ľavom brehu zdrže. Stavba nie je spojená 

s brehom, ale je ponechaná medzera šírky 260 m, na prejazd prevádzkových a rekreačných plavidiel, 

ktorá tiež zabezpečuje dostatočné prúdenie v infiltračnej zóne vodného zdroja Hamuliakovo, v súlade 

s požiadavkou BVS. Plynulý nátok a zlepšenie prechodu ľadov zabezpečuje nátokové krídlo dĺžky 150 

m pri ľavom brehu. Ďalšie ostrovy vzájomne hydraulicky nadväzujú. Medzery medzi nimi zabezpečujú 

bezproblémovú plavbu prevádzkových a rekreačných plavidiel a migráciu rýb. Trasa ostrovov 
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rešpektuje požiadavku minimálnej vzdialenosti 500 m od Vtáčieho ostrova. Pri Čilistove je zachované 

bezproblémové prepojenie medzi plavebnou dráhou, prístavom Kormorán a prevádzkovým prístavom 

SVP, š.p.  

Základné nosné pozdĺžne línie smerných stavieb smerom od plavebnej dráhy budú vybudované 

z lomového kameňa. Ďalšie tvary budú dotvarované z riečnych sedimentov, vybagrovaných pri údržbe 

plavebnej dráhy (z hrubšieho štrku bagrovaného na konci vzdutia a z jemného piesku bagrovaného 

v mieste navrhovaných úprav). Majú slúžiť na vytvorenie prírodných biotopov a miest vhodných na 

rekreačné využitie (bez stavieb na brehu, iba prírodné prostredie prístupné na plavidlách). Vo vnútri 

atolov a na vybraných vhodných miestach budú vytvorené plážové brehy s prirodzeným riečnym 

substrátom a s miernym sklonom. Ostrovy a smerné stavby budú mať korunu na kóte 132,6 m n.m., 

nad úrovňou maximálnej hladiny v zdrži.  Dĺžka stavieb je spolu 2 725 m, vrátane vonkajších brehov 

atolov. Na obvode atolov sú navrhnuté otvory pre zabezpečenie možnosti komunikácie s vodou v zdrži, 

pre migráciu rýb a iných vodných organizmov, ako aj pre možnosť vplávania rekreačných 

a prevádzkových plavidiel.  

Cieľom návrhu Variantu č. 3 je, aby popri hydraulickom účinku, ktorým dokáže zvýšiť rýchlosť prúdenia 

vody, vytvoril aj významné pridružené ekologické prínosy. Sústava navrhnutých prvkov  vytvorí v zdrži 

Hrušov nové cenné biotopy, ktoré budú čiastočnou náhradou za zatopenie riečnych brehov, ostrovov 

a ramien v tejto oblasti. Nové ostrovy a atoly umožnia vytvárať významné ekosystémové služby, jednak 

regulačné (príspevok k ochrane biodiverzity), ako aj kultúrne (rekreačný potenciál) a čiastočne 

produkčné (rybolov). Spolu vznikne 3 965 m brehov s prirodzeným riečnym substrátom. 

Ďalšími účelmi Variantu č. 3, popri usmerňovaní prúdenia do plavebnej dráhy, sú: 

- Vytvorenie prírodných ekosystémov 

- Vytvorenie chránených vodných plôch a úkrytov pre ryby a vodné vtáky 

- Vytvorenie atraktívnych lokalít pre oddych a rekreáciu v prírodnom prostredí 

- Zaujímavé miesta pre rekreačnú a športovú plavbu 

- Vhodné miesta pre rybolov 

- Možnosť pristátia pre vodákov, útočisko v prípade nepriaznivého počasia, možnosť oddychu 

a osvieženia pri dlhších plavbách 

- Uskladnenie materiálu vybagrovaného pri údržbe plavebnej dráhy 
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Obrázok 22 – Znázornenie Variantu č. 3 - sústava usmerňovacích ostrovov a atolov 

 

Výpočty hydraulického modelu pre Variant č. 3 ukázali: 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe (body 3 až 7) priemerne o 13 % 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia na kritickom úseku plavebnej dráhy (body 5 a 6) priem. o 22 % 

- Zníženie objemu zanášania plavebnej dráhy o 64 % 

- Zvýšenie povodňovej hladiny o 2 až 3 cm 

- Výsledok bez zvýšenia usadzovania sedimentov v infliltračnej oblasti vodného zdroja 

Hamuliakovo (body 9 a 10)  
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Obrázok 23 - Výkres navrhovaných stavieb podľa Variantu č. 3   

 

Orientačné náklady Variantu  č. 3 sú uvedené v kap. 7 Posúdenie variantov a analýza alternatív v Tab. 

č. 12 Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným stavom.   
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7 POSÚDENIE VARIANTOV A ANALÝZA ALTERNATÍV 

Pri posudzovaní variantov sa aplikovali kritériá: 

- Technické 

- Environmentálne 

- Ekonomické. 

Posudzované varianty boli reálne a opodstatnené. 

Tabuľka 9   Súhrnná tabuľka posúdenia variantov  

Variant 
č. 

Popis  Zvýšenie 
rýchlosti 
prúdenia 
v plavebnej 
dráhe o 

Redukcia 
objemu 
bagrovania 
v plavebnej 
dráhe o 

Negatívne 
dôsledky 

Pridružené 
prínosy 

0 Bez opatrení 0 0 žiadne žiadne 

1 Súvislá smerná 
stavba 

53 % 99 % Nežiadúce 
zvýšenie 
povodňovej 
hladiny, 
nežiadúce 
spomalenie 
prúdenia pri 
vodnom zdroji, 
zhoršuje 
migráciu rýb, 
obmedzuje 
prevádzkovú a 
rekreačnú 
plavbu 

žiadne, 
jednoúčelové 
opatrenie 

2 Tri smerné stavby priem. 14 % 
krit. úsek 24 % 

66 % mierne zvýšenie 
miery zanášania 
pri vodnom 
zdroji 

žiadne, 
jednoúčelové 
opatrenie 

3 Ostrovy a atoly priem. 13 % 
krit. úsek 22 % 

64 % žiadne Viacúčelové 
opatrenie, nové 
biotopy,  
rekreačný 
potenciál, využitie 
aj miestneho 
materiálu  

 

Spomedzi porovnávaných variantov má najlepší hydraulický efekt Variant č. 1 – Súvislá smerná stavba. 

Táto jednoúčelová líniová stavba dokáže koncentrovať prúdenie vody do plavebnej dráhy, tým zvýšiť 

rýchlosť prúdenia a takmer úplne eliminovať zanášanie plavebnej dráhy. To platí na úseku pozdĺž tejto 

smernej stavby, avšak poniže ukončenia smernej stavby by dochádzalo k zvýšenej miere usadzovania 
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sedimentov, najmä na okraji plavebnej dráhy, na rozhraní prúdenia v plavebnej dráhe a stojatej vody 

na jej ľavej strane pri Čilistove. 

Výsledky modelovania ukázali, že Variant č. 1 má popri priaznivom zvýšení rýchlosti v plavebnej dráhe, 

aj celý rad nepriaznivých účinkov - vodohospodárskych, plavebných a ekologických. Najzávažnejšie je 

neprípustné zvýšenie povodňovej hladiny až o 0,15 m vplyvom veľkého odporu a 

súvisiaceho vzdúvania hladiny, ako aj zníženie rýchlosti prúdenia a zvýšenie pravdepodobnosti 

nánosov na dne zdrže v infiltračnej oblasti vodného zdroja Hamuliakovo, čo by predstavovalo jeho 

ohrozenie. Z ekologického hľadiska je negatívom Variantu č. 1 oddelenie veľkej časti zdrže na ľavej 

strane od plavebnej dráhy a zvyšku zdrže na pravej strane, čo by obmedzilo migráciu rýb v území. 

Z rovnakého dôvodu by toto riešenie predstavovalo obmedzenia aj pre prevádzkovú a rekreačnú 

plavbu.  

 

Riešenia Variantu č. 2 a Variantu č. 3 majú v porovnaní s Variantom č. 1 síce nižšiu hydraulickú 

efektivitu, ale nemajú jeho vyššie uvedené negatívne dôsledky.  

Variant č. 2 - Tri smerné stavby, umožňuje popri usmernení prúdenia do plavebnej dráhy aj 

bezproblémovú migráciu rýb a plavbu prevádzkových a rekreačných plavidiel a nevzdúva významne 

povodňovú hladinu. V porovnaní s Variantom č. 1 predstavuje podstatne menší rozsah prác – 

polovičnú dĺžku smerných stavieb. Variant č. 2 je jednoúčelový. Určitým nepriaznivým vplyvom 

Variantu č. 2 je mierne zvýšenie miery usadzovania sedimentov v infiltračnej oblasti vodného zdroja. 

Variant č. 3 nepredstavuje žiadne negatívne dôsledky Variantu č. 1, dokonca nemá ani mierne 

nepriaznivý účinok Variantu č. 2 na mieru usadzovania sedimentov pri vodnom zdroji. Variant č. 3 

má hydraulický efekt porovnateľný s Variantom č. 2. Oproti Variantu č. 2 predpokladá Variant č. 3 

väčšie rozmery stavieb a teda väčšie náklady, avšak v porovnaní s Variantom č. 2 je viacúčelový. Popri 

hydraulickom účinku, ktorým dokáže znížiť objemy bagrovania sedimentov na údržbu plavebnej dráhy, 

predstavuje aj významné pridružené ekologické a rekreačné prínosy. Vytvára v zdrži Hrušov nové 

cenné biotopy, ktoré budú čiastočnou náhradou za zatopenie riečnych brehov, ostrovov a ramien 

v tejto oblasti. Nové ostrovy a atoly umožnia vytvárať významné ekosystémové služby, jednak 

regulačné (príspevok k ochrane biodiverzity), ako aj kultúrne (rekreačný potenciál) a čiastočne 

produkčné (rybolov). 

Z výsledkov simulácií účinkov rôznych variant pomocou hydraulického modelu vyplýva, že významný 

vplyv na hydraulický účinok usmerňovacích stavieb má šírka medzery medzi najsevernejším výbežkom 

usmerňovacej stavby a ľavým brehom zdrže. Variant 2 má medzi stavbou a brehom užší otvor (šírka 

220 m) v porovnaní s Variantom č. 3 (šírka 260 m). Dôsledkom je miera rozdelenia prietoku vody medzi 

časť zdrže s plavebnou dráhou a ľavú časť zdrže pri Šamoríne. Pri užšom otvore medzi smernou stavbou 

a brehom sa do ľavej časti zdrže dostáva menej vody a viac vody preteká cez plavebnú dráhu. Je to však 

za cenu spomalenia prúdenia pri vodnom zdroji Hamuliakovo a mierneho zvýšenia usadzovania 

sedimentov v tejto lokalite. Šírka otvoru medzi severným okrajom smernej stavby a ľavým brehom 

zdrže pri Variante č. 3 sa javí ako kompromis medzi účinkom zníženia miery zanášania plavebnej dráhy 

a priaznivými pomermi prúdenia pri vodnom zdroji. Šírkou tohto otvoru sa dá účinnosť smerných 

stavieb nastavovať prípadne aj po ich vybudovaní v reálnej prevádzke. V prípade potreby je technicky 
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možné severný cíp smernej stavby priblížiť, alebo vzdialiť od ľavého brehu zdrže o niekoľko desiatok 

metrov pomocou nasadenia plávajúceho drapákového žeriavu (materiál smernej stavby pridávať, 

alebo odoberať). 

Tabuľka 10 - Matica hodnotenia miery splnenia požiadaviek aktérov vo variantných opatreniach 

Aktéri a ich 
požiadavky 

Variant č. 1 – 
jedna súvislá 
smerná stavba 

Variant č. 2 – tri 
smerné stavby 

Variant č. 3 – 
ostrovy a atoly 

Splnené + 
Nesplnené - 

Splnené + 
Nesplnené - 

Splnené + 

Nesplnené - 

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) 

Nezvýšiť povodňovú hladinu - + + 
Prístup s prevádzkovými plavidlami  +/- + + 
Prístup k prevádzkovému prístavu +/- + + 

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) 

Neznížiť rýchlosť (nezvýšiť zanášanie) 
v infiltračnej zóne vodného zdroja  - +/- + 

Štátna ochrana prírody (ŠOP) 

Vytvoriť nové biotopy - - + 
Vytvoriť nové miesta na rekreáciu - - + 
Vytvoriť plochy chránené pred vetrom 
na úkryt vtákov a odrastanie rýb - - + 
Neobmedziť miestnu migráciu rýb - + + 

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS Birdlife) 

Vytvoriť nové biotopy - - + 
Bez konštrukcií do okruhu 500 m od 
Vtáčieho ostrova + + + 
Vytvoriť nové miesta na rekreáciu - - + 
Nevytvoriť možnosti šírenia inváznych 
druhov spojením s pevninou - + + 

Prístav Kormorán 

Zabezpečiť prístup k prístavu 
Kormorán +/- + + 
Vytvoriť atraktívne miesta pre 
rekreáciu ľudí a rekreačnú plavbu - - + 

X-BIONIC SPHERE 

Zabezpečiť prístup k prístavu  +/- + + 
Mesto Šamorín 

Súlad s územným plánom  - +/- + 
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Jachtársky klub Dynamo 

Zachovať 2 prepojené ucelené vodné 
plochy využívané na jachting - + + 
Ak je možné, vytvoriť v prístave 
Dynamo vlnolam - - - 

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK) 

Vytvoriť chránené miesto na bezpečné 
pristátie vodákov (pre prípad 
nepriaznivých poveternostných 
podmienok, technickej poruchy, na 
oddych) 

- - + 

Dunajbus 

Možnosť plavby k terminálu smerom 
od Hamuliakova - + + 
Možnosť plavby k terminálu smerom 
od Čilistova + + + 

 

Tabuľka 11 - Matica hodnotenia situácie a účinku variantných opatrení z rôznych hľadísk 

Účinky variantných opatrení  
z rôznych hľadísk 

Variant 0 –  
bez opatrení 

Variant č. 1 – 
jedna súvislá 
smerná stavba 

Variant č. 2 – 
tri smerné 
stavby 

Variant č. 3 – 
ostrovy a 
atoly 

Vodohospodárske hľadisko 

Protipovodňová ochrana ++ - + + 
Bezpečnosť vodných zdrojov  + - +/- + 
Hydromorfologická členitosť - - - + 

Plavba 

Plavebné podmienky veľkej 
plavby  + + + + 
Údržba plavebnej dráhy - ++ + + 
Dostupnosť pre prevádzkovú 
plavbu + - + + 
Podmienky pre Dunajbus + - + + 
Možnosť chráneného útočiska 
pre malú športovú a rekreačnú 
plavbu 

- - - + 

Ekológia a ochrana prírody 

Nové biotopy - - - + 
Plochy chránené pred vetrom 
na úkryt vtákov a odrastanie 
rýb 

- - - + 
Možnosti miestnej migráciu 
rýb + - + + 
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Rekreačné a športové využitie 

Nové miesta na rekreáciu - - - + 
Nové atraktívne miesta pre 
rekreačnú plavbu - - - + 
Podmienky pre jachting ++ - + + 

 

Tabuľka 12 - Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným stavom 

Miera účinku Referenčný 
stav bez 
opatrení 

Variant č. 1 – 
jedna súvislá 
smerná 
stavba 

Variant č. 2 – 
tri smerné 
stavby 

Variant č. 3 – 
ostrovy a atoly 

Cena stavieb           

stabilizačný kameň    16 039 186 € 7 657 797 € 7 239 302 € 

štrková výplň       1 257 515 € 

štrkový násyp       1 476 243 € 

nátokové krídlo pri ľavom 
brehu, lomový kameň       798 422 € 

cena stavby spolu 0 16 039 186 € 7 657 797 € 10 771 482 € 
     

Objemy usadených sedimentov     

Ročný objem usadených 
sedimentov v plavebnej dráhe 

79 400 m3 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 

Ročný objem údržbového 
bagrovania plavebnej dráhy 

79 400 m3 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 

Ročný objem údržbového 
bagrovania pri vodnom zdroji 

0 19 000 m3 0 0 

Ročný celkový objem 
údržbového bagrovania  

79 400 m3 19 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 

% potrebného bagrovania 
oproti referenčnému stavu bez 
opatrení 

100 25 34 36 

     

Náklady na údržbu dna     

Ročné náklady na údržbové 
bagrovanie  

925 840 € 231 460 € 314 786 € 333 302 € 

Ročné náklady na odvážanie 
bagrovaného materiálu 2 540 800 € 635 200 € 864 000 € 

0   (11,3 roka 
do vyčerpania) 

Náklady na údržbu ročne 3 466 640 € 866 660 € 1 178 786 € 333 302 € 

     

Náklady na udržanie miery 
protipovodňovej bezpečnosti 

0 

Potrebné 
zvýšenie 
protipovodňov
ej hrádze o 0,2 
m na dĺžke cca 
23 km (náklady 
662 €/m´)  
15 226 000 € 0 0 
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Prínosy     

Ekosystémové služby ročne  0 -22 528 € -11 697 € 592 879 € 

Deponovanie materiálu 
V rámci Variantu č. 3 je vytvorený 
priestor na deponovanie 322850 
m3 vybagrovaného materiálu, ktorý 
nebude potrebné odvážať do Sapu 
(32 €/m3 za prevoz). 

0  0 0 10 331 200 € 

 

Pri posudzovaní nákladov boli použité nasledovné ceny a cenové kalkulácie: 

Lomový kameň: 

1 m3 násypu kameňa v geometrickom tvare predstavuje   

0,9  m3 skutočného kameňa. /pórovitosť  nasypaného kameňa je 10%/ 

Objemová hmotnosť  kameňa v rastlom stave  je 2,6 t/m3 

Objemová hmotnosť  1 m3  násypu  je 0,9 x 2,6 = 2,34 t 

Hmotnosť stabilizačnej časti kameňa  je 94 034 x 2,34 = 220 039,56 t 

cena za kameň , naloženie do člnov, preprava  na miesto uloženia 

vyloženie predstavuje 32,9 €/t 

 

Štrkový materiál : 

štrkový materiál z regulačnej ťažby v koryte Dunaj   na rkm  1864  

cena ťažby 10,0 € /m3 s odťažením na breh  

preprava   člnov po vode  z rkm 1864 do rkm 1850 

odhadovaná cena 6,0 €/m3 

cena  za materiál  štrk /aukciová cena /  3,0 €/m3 

celková jednotková cena je  10,0 +6,0 +3,0 = 19,0 €/m3 

 

Jemnozrnný materiál: 

Nakoľko sa predpokladá, že ťažba jemnozrnného materiálu bude samostatne platená v rámci údržby 

plavebnej dráhy,  predpokladáme, že stavba ostrovov umožní jeho bezplatné uloženie / deponovanie. 

S cenou za tento jemnozrnný materiál sme preto v nákladoch neuvažovali.  

Cena  za jemnozrnný materiál 0,0 €/m3  

Zhrnutie  

Najlepšie všetky požiadavky na usmerňovaciu stavbu spĺňa Variant č. 3. 
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8 POPIS PREFEROVANÉHO VARIANTU Č. 3 – OSTROVY A ATOLY 

Na základe vyššie uvedených výsledkov modelovania a analýz bol Variant číslo 3 vybraný ako 

najvhodnejší a preferovaný pre ďalšiu predprojektovú a projektovú prípravu. Popis variantu 3 je 

uvedený v kapitole 6.5  a  v kapitole 7 Posúdenie variantov a analýz. 

Výsledky hydrodynamického modelovania účinnosti Variantu č. 3 

Tabuľka 13 - Výsledky hydrodynamického modelovania rýchlostí prúdenia a výšky hladiny v referenčných 
bodoch pri prietoku Q = 3330 m3.s-1 

lokalita, 
referenčný 

bod 

 

referenčný stav  

s usmerňovacími stavbami 

Variant č. 3 

Rýchlosť 
prúdenia 

[m.s-1] 

Výška hladiny 

[m n. m.] 

Rýchlosť 
prúdenia 

[m.s-1] 

Výška hladiny 

[m n. m.] 

0 1.279 131.1 1.274 131.12 

1 0.935 131.01 0.926 131.03 

2 0.762 131 0.743 131.02 

3 0.615 130.99 0.643 131.01 

4 0.594 130.97 0.652 130.99 

5 0.575 130.96 0.711 130.97 

6 0.561 130.94 0.642 130.94 

7 0.604 130.92 0.648 130.92 

8 0.667 130.88 0.678 130.88 

9 0.505 131.02 0.506 131.05 

10 0.411 131 0.458 131.02 

11 0.464 130.97 0.637 130.96 

12 0.282 130.97 0.315 130.96 

13 0.449 130.94 0.412 130.94 

14 0.517 130.92 0.476 130.92 

 

Tabuľka 14 - Výsledky hydrodynamického modelovania rýchlostí prúdenia a výšky hladiny v referenčných 
bodoch pri prietoku Q = 1360 m3.s-1 

lokalita, 
referenčný 

bod 

 

referenčný stav  

s usmerňovacími stavbami 

Variant 3 

Rýchlosť 
prúdenia 

[m.s-1] 

Výška hladiny 

[m n. m.] 

Rýchlosť 
prúdenia 

[m.s-1] 

Výška hladiny 

[m n. m.] 

0 0.534 131.06 0.533 131.06 

1 0.385 131.05 0.383 131.05 

2 0.319 131.04 0.315 131.05 

3 0.265 131.04 0.275 131.04 

4 0.253 131.04 0.277 131.04 
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5 0.242 131.04 0.289 131.04 

6 0.229 131.03 0.260 131.03 

7 0.255 131.03 0.272 131.03 

8 0.266 131.02 0.271 131.02 

9 0.209 131.05 0.210 131.05 

10 0.173 131.04 0.190 131.04 

11 0.187 131.04 0.256 131.04 

12 0.111 131.04 0.128 131.04 

13 0.179 131.03 0.168 131.03 

14 0.204 131.03 0.188 131.03 

 

Tabuľka 15 - Výsledky hydrodynamického modelovania rýchlostí prúdenia a výšky hladiny v referenčných 
bodoch pri prietoku Q = 380 m3.s-1 

lokalita, 
referenčný 

bod 

 

referenčný stav  

s usmerňovacími stavbami 

Variant 3 

Rýchlosť 
prúdenia 

[m.s-1] 

Výška hladiny 

[m n. m.] 

Rýchlosť 
prúdenia 

[m.s-1] 

Výška hladiny 

[m n. m.] 

0 0.157 131.91 0.157 131.91 

1 0.116 131.91 0.115 131.91 

2 0.100 131.91 0.100 131.91 

3 0.088 131.91 0.090 131.91 

4 0.083 131.91 0.088 131.91 

5 0.077 131.91 0.086 131.91 

6 0.071 131.91 0.077 131.91 

7 0.080 131.91 0.084 131.91 

8 0.076 131.91 0.078 131.91 

9 0.063 131.91 0.063 131.91 

10 0.052 131.91 0.056 131.91 

11 0.052 131.91 0.070 131.91 

12 0.030 131.91 0.035 131.91 

13 0.048 131.91 0.047 131.91 

14 0.055 131.91 0.051 131.91 
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Podklady pre projektovanie konštrukcií – návrhy kombinovania nosných konštrukcií z lomového 

kameňa s prirodzeným riečnym substrátom, pre optimálne ekologické a rekreačné funkcie  

Cieľ:  Navrhnúť konštrukcie usmerňovacích stavieb stabilné a odolné voči prúdeniu a vlnobitiu, 

a zároveň vytvoriť čo najväčšiu dĺžku brehov s prirodzeným riečnym substrátom (pieskom a štrkom). 

Mierne deformácie brehov z prirodzeného substrátu sú žiadúce. 

Prírode blízke brehy s prirodzeným riečnym substrátom sú úplne zásadné pre rekreačné využitie, ako 

aj pre podporu biodiverzity a ďalšie ekosystémové služby.  

Navrhované riešenie a postup výstavby (v krokoch A, B, C, D):  

A. Základné nosné pozdĺžne línie smerných stavieb smerom od plavebnej dráhy budú 

vybudované z lomového kameňa, na vhodných miestach kombinované so štrkom. V líniách 

z lomového kameňa budú medzery, ktoré budú vyplnené riečnym štrkom. Kamenné násypy 

budú mať sklon svahov 1:2, šírku koruny 2 m na kóte 132,60. Štrkové výplne otvorov budú mať 

sklon svahov 1 : 4 a budú nasypané do výšky 131,60. (Prevádzková hladina sa v tejto oblasti 

pohybuje medzi 130 a 131 m n. m., najčastejšie medzi 130,50 a 131 m n. m..) 

B. Vonkajšie obrysy atolov zo strany, ktorá nie je orientovaná k plavebnej dráhe budú 

vybudované z násypov riečneho štrku s korunou šírky 3 m na kóte 131,60. 

C. Ďalšie tvary budú dotvarované z jemnozrnných riečnych sedimentov, lokálne vybagrovaných 

pri údržbe plavebnej dráhy. Tieto sedimenty sa do konečného navrhnutého tvaru ostrovov 

a atolov budú dosýpať postupne podľa ich dostupnosti z údržbového bagrovania plavebnej 

dráhy.  

D. Po vyplnení do navrhnutého tvaru ostrovov a atolov bude okraj jemnozrnných sedimentov na 

brehu na vybraných miestach priťažený / opevnený prisypaním riečneho štrku. V prípade 

mimoriadnej nestability násypov z jemnozrnných sedimentov, budú svahy opevnené 

a priťažené štrkom aj priebežne.   
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Obrázok 24 - Ostrovy a atoly – znázornený materiál na ich výstavbu 

 

Aby sa ľahšie jednotlivé prvky usmerňovacích stavieb identifikovali a popisovali, boli pre identifikáciu 

jednotlivých ostrovov použité pracovné názvy: 

  

Obrázok 25 - Názvy Ostrovov a atolov – pre ľahšiu identifikáciu 
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Dĺžka konštrukcií ostrovov a atolov 

atol Žraločia tlama, Horná čeľusť: 520 m 

atol Žraločia tlama, Dolná čeľusť: 330 m 

Červík: 170 m 

Slza: 135 m 

Kuba: 450 m  

atol Bikini, Horný diel: 460 m 

atol Bikini, Dolný diel: 510 m 

nátokové krídlo: 150 m 

Spolu dĺžka konštrukcií: 2 725 m 

 

Dĺžka brehov s prirodzeným riečnym substrátom  

atol Žraločia tlama, Horná čeľusť: 599 m 

atol Žraločia tlama, Dolná čeľusť: 530 m 

Červík: 375 m 

Slza: 286 m 

Kuba: 777 m  

atol Bikini, Horný diel: 617 m 

atol Bikini, Dolný diel: 732 m 

Spolu dĺžka brehov s prírodným substrátom: 3 916 m 

 
 

Tabuľka 16 -  Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - Lomový kameň 

Názov množstvo  jednotky 

Žraločia tlama   

Horná čeľusť 14 898,04 m3 

Dolná čeľusť - vľavo 8 394,57 m3 

Dolná čeľusť - vpravo 2 856,56 m3 

Žraločia tlama spolu 26 149,17 m3 

   
Červík   

Červík - sever 3 997,62 m3 

Červík - stred 3 835,61 m3 

Červík - juh 3 158,20 m3 

Červík spolu 10 991,43 m3 

   

Slza   

Slza - sever 2 708.80 m3 

Slza - juh 3 756.91 m3 

Slza spolu 6 465.71 m3 
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Kuba   

Kuba - sever 4 485,22 m3 

Kuba - stred 5 528,90 m3 

Kuba - juh 11 000,54 m3 

Kuba spolu 21 014,66 m3 

   

Bikini   

Horný diel - sever 6 124,39 m3 

Horný diel - juh 9 528,85 m3 

Dolný diel - vľavo 8 513,99 m3 

Dolný diel - vpravo 5 245,59 m3 

Bikini spolu 29 412,82 m3 

    

Nátokové krídlo pri ľavom brehu   

Nátokové krídlo pri ľavom brehu spolu 10 370,88 m3 

   

Stabilizačná kamenná časť spolu 104 404,67 m3 

 
Tabuľka 17 - Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - štrková výplň 

Názov množstvo jednotky 

Žraločia tlama   

Horná čeľusť - sever 2 881,94 m3 

Horná čeľusť - juh 3 024,04 m3 

Dolná čeľusť - sever 4 244,82 m3 

Dolná čeľusť - juh 2 597,26 m3 
Žraločia tlama spolu 12 748,06 m3 

   

Červík   

Červík - sever 2 883,89 m3 

Červík - stred hore 2 822,94 m3 

Červík - stred dole 2 628,26 m3 

Červík - juh 1 467,39 m3 

Červík spolu 9 802,48 m3 

   

Slza   

Slza - sever 2 072,55 m3 

Slza - stred 2 282,65 m3 

Slza - juh 1 350,84 m3 

Slza spolu 5 706,04 m3 

   

Kuba   

Kuba - sever 3 156,40 m3 

Kuba - stred hore 3 539,79 m3 
Kuba - stred stred 5 531,05 m3 

Kuba - stred dole 4 198,27 m3 

Kuba - juh 2 838,67 m3 

Kuba spolu 19 264,18 m3 

   

Bikini   

Horný diel - sever 2 165,20 m3 

Horný diel - stred hore 5 243,29 m3 

Horný diel - stred dole 3 475,13 m3 
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Tabuľka 18 - Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - štrkový násyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 19 - Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - jemnozrnný materiál 

Názov množstvo  jednotky 

Žraločia tlama   

Horná čeľusť 46 485.40 m3 

Dolná čeľusť 49 611.20 m3 

Žraločia tlama spolu 96 096.60 m3 

   

Červík   

Červík spolu 8 182,78 m3 

   

Slza   

Slza spolu 6 987,14 m3 

   

Kuba   

Kuba spolu 63 225,14 m3 

   

Bikini   

Horný diel 66 583.86 m3 

Dolný diel 81 772.86 m3 

Bikini spolu 148 356.72 m3 

    

Jemnozrnný materiál spolu 322 848,37 m3 

 
 

 

 

 

Horný diel - juh 5 238,92 m3 

Dolný diel - sever 1 908,78 m3 

Dolný diel - juh 632,78 m3 

Bikini spolu 18 664,10 m3 

    

Štrková výplň spolu 66 184,86 m3 

Názov množstvo jednotky 

Žraločia tlama   

Horná čeľusť 9 689,38 m3 

Dolná čeľusť - sever 7 641,22 m3 

Dolná čeľusť - vpravo 12 565,57 m3 

Žraločia tlama spolu 29 896,17 m3 
   

Bikini   

Horný diel 18 652,26 m3 

Dolný diel - sever 14 712,63 m3 

Dolný diel - vpravo 14 436,15 m3 

Bikini spolu 47 801,04 m3 

    

Štrková násyp spolu 77 697,21 m3 
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Obrázok 26 - Detailnejší výkres smerných stavieb – časť 1 
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Obrázok 27 - Detailnejší výkres smerných stavieb – časť 2 
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Obrázok 28 - Znázornenie detailu konštrukčného riešenia usmerňovacích stavieb 

 

8.1 Záver 

Variant 3 usmerňovacích stavieb bol vybraný ako najvhodnejší a najefektívnejší a odporučený na 

realizáciu. Variantom 3 je sústava hydraulicky nadväzných ostrovov a atolov. Usmerňovacie stavby 

v navrhnutej forme najlepšie plnia komplexné požiadavky. Okrem zvýšenia rýchlosti prúdenia 

a významnom zmiernení procesu usadzovania nánosov sedimentov v plavebnej dráhe, vytvoria nové 

ekosystémy a miesta s rekreačným potenciálom. 

Preferovaný Variant 3 je navrhnutý ako kombinácia nosných konštrukcií z lomového kameňa 

a riečneho štrku, doplnených štrkovými násypmi a výplňou z jemného riečneho piesku. Predpokladá sa 

použitie kameňa z devínskeho lomu, ďalšie časti konštrukcií budú z nadbytočného prirodzeného 

riečneho materiálu (štrku a jemného piesku), ktorý sa bagruje z plavebnej dráhy pri jej údržbe. 

Hydraulická funkčnosť navrhnutých usmerňovacích stavieb bola preverovaná a preukázaná pomocou 

matematického modelovania prúdenia vody a usadzovania sedimentov.  

Sedimenty, ktoré sa v dôsledku zrýchlenia prúdenia v plavebnej dráhe po realizovaní opatrení už 

neusadia v záujmovej časti plavebnej dráhy, budú unášané prúdom ďalej do prívodného kanála VE 

Gabčíkovo. Možno očakávať, že v rozšírenej časti prívodného kanála nad elektrárňou, sa tieto 

sedimenty, alebo ich časť, usadia. Na tomto mieste je však v porovnaní so záujmových úsekom 

podstatne väčšia hĺbka vody a sedimenty nebudú natoľko obmedzovať plavbu. Tento proces bude 

potrebné v budúcnosti preskúmať matematickým modelovaním a monitorovať v teréne. 
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9 HARMONOGRAM VÝSTAVBY A NÁKLADOV VARIANTU Č. 3 

Výstavba navrhnutých usmerňovacích stavieb bola rozvrhnutá na viac rokov. Po dvoch rokoch budú 

vybudované časti zabezpečujúce redukovanie zanášania plavebnej dráhy, neskôr budú postupne 

dopĺňané časti vytvárajúce nové ekosystémy, rekreačné priestory a produkujúce ekosystémové služby. 

Rok1 

02/rok1 – 11/rok1: kamenné konštrukcie etapa1, 80 000 m3 kameňa,  

náklady na kameň 6 158 880 € 

05/rok1 – 11/rok1: štrkové výplne kam. konštrukcií etapa1, 33 000 m3 štrku,  

náklady na štrk 627 000 € 

12/rok1 – 1/rok2 zimná technologická prestávka 

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 560 000 € (cca 40% účinnosti stavby už funguje) 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu (47 600 m3): 1 523 200 € 

Ekosystémové služby 0  

 

Rok2 

02/rok2 – 03/rok2 : kamenné konštrukcie etapa2, 14 034 m3 kameňa, 

náklady na kameň 1 080 422 € 

02/rok2 – 07/rok2: štrkové výplne kam. konštrukcií etapa2, 33 200 m3 štrku, 

náklady na štrk 630 800 € 

08/rok2 – 11/rok2: depónia jemnozrnného materiálu 30 000 m3,  

Odhadovaná miera funkčnosti (úspora objemu bagrovania):  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 15 % 

 

Rok3 

03/rok3 – 05/rok3: kamenná konštrukcia nátokové krídlo ľavý breh 10 371 m3 kameňa, náklady na 

kameň 798 422 € 

02/rok3 – 011/rok3: štrkový násyp atolov etapa1, 26 000 m3 štrku,  

náklady na štrk 494 000 € 

depónia jemnozrnného materiálu 28 600 m3,  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 



Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – 

predprojektová a projektová príprava    

 

Copyright © DHI SLOVAKIA, s.r.o.   Copyright ©  Hydroconsulting s.r.o. 

Štúdia uskutočniteľnosti strana 66 
 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 35 % 

 

Rok4 

02/rok4 – 011/rok4: štrkový násyp atolov etapa2, 26 000 m3 štrku 

náklady na štrk 494 000 € 

depónia jemnozrnného materiálu 28 600 m3,  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 55 % 

 

Rok5 

02/rok5 – 011/rok5: štrkový násyp atolov etapa3, 25 682 m3 štrku 

náklady na štrk 487 958 € 

depónia jemnozrnného materiálu 28 600 m3,  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 75 % 

 

Rok6  

depónia jemnozrnného materiálu 28 600 m3,  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 85 % 

 

Rok7  

depónia jemnozrnného materiálu 28 600 m3,  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 95 % 
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Rok8 

depónia jemnozrnného materiálu 28 600 m3,  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 100 % 

 

Rok 9 – Rok 12 

depónia jemnozrnného materiálu 28 600 m3,  

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 0 

Ekosystémové služby 100 % 

 

Rok 13 a ďalej 

Náklady na bagrovanie plav. dráhy 333 302 € 

Náklady na odvoz vybagrovaného materiálu 915 200 € 

Ekosystémové služby 100 % 
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10 VYHODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

10.1 Posúdenie variantného návrhu usmerňovacích stavieb v zdrži 

Hrušov z pohľadu ichtyofauny a riečnej ekológie 

 

Z posúdenia variantného návrhu usmerňovacích stavieb v zdrži Hrušov z pohľadu ichtyofauny a riečnej 

ekológie vypracovaného prof. RNDr. Kováč, CSc. (celý posudok je uvedený v prílohe 2) vyplýva, že :  

• Variant 0 predstavuje referenčný stav bez realizovania opatrení, v rámci ktorého nemožno 

predpokladať vznik nijakých nových mezohabitatov a mikrohabitatov vhodných pre rybie 

spoločenstvá a z hľadiska riečnej ekológie nepredstavuje nijaký prínos. 

• Variant č. 1 je navrhnutý ako jednoúčelová súvislá líniová smerná stavba s dĺžkou 3 100 m. 

Vybudovaná má byť nasypaním z lomového kameňa a z hľadiska habitatových nárokov rýb 

prinesie zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe priemerne o 50 %. Realizáciou variantu 

č. 1 by vzniklo viac ako 6 000 metrov nového litorálneho mezohabitatu so strmými brehmi z 

lomového kameňa, ktorý je pôvodnými druhmi rýb Dunaja využiteľný len veľmi obmedzene 

(predstavuje útočisko napríklad pre mieňa a hrebenačku vysokú), pričom nezabezpečuje 

rozšírenie možností na rozmnožovanie ani odrast juvenilov. Naopak, takýto habitat podporuje 

rozvoj populácií inváznych druhov rýb, menovite býčka čiernoústeho a býčka hlavatého, pre 

ktoré predstavuje vhodný mezohabit na prežívanie aj reprodukciu. Z hľadiska rybích 

spoločenstiev a riečnej ekológie preto variant č. 1 nepredstavuje nijaký prínos, ba naopak je 

kontraproduktívny. 

• Variant č. 2 predstavuje tri prerušené, ale vzájomne nadväzné jednoúčelové smerné stavby 

vybudované nasypaním z lomového kameňa, pričom ich dĺžka je spolu 1 560 m. Z hľadiska 

habitatových nárokov rýb prinesie zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe priemerne o 

21 %. Z pohľadu rybích spoločenstiev a riečnej ekológie sa od variantu č. 1 líši len menšími 

rozmermi (spolu vyše 3 000 metrov nového litorálneho mezohabitatu so strmými brehmi z 

lomového kameňa) a rovnako ako variant č. 1 nepredstavuje nijaký prínos, ba naopak je 

kontraproduktívny. 

• Variant č. 3 tvorí sústava usmerňovacích ostrovov a atolov (ostrovov s vodnou plochou 

uprostred), ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Prvý ostrov – atol – začína na protiprúdnom 

okraji polostrova s prístavnou hranou na ľavom brehu zdrže, ďalšie ostrovy vzájomne 

hydraulicky nadväzujú. Predpokladá sa, že usmerňovacie ostrovy budú vybudované z hlavných 

nosných prvkov nasypaných z lomového kameňa dotvarovaných pomocou miestneho 

materiálu vybagrovaného z plavebnej dráhy v rámci údržby. Kamenné smerné stavby budú 

primárne zo strany plavebnej dráhy a z vonkajšej strany atolov, ale vo vnútri atolov a na 

vybraných vhodných miestach budú vytvorené plážové brehy s miernym sklonom a 

prirodzeným riečnym substrátom. Dĺžka stavieb je spolu 2 450 m, vrátane vonkajších brehov 

atolov. Na obvode atolov sú navrhnuté otvory pre zabezpečenie možnosti komunikácie s 

vodou v zdrži, pre migráciu rýb a iných vodných organizmov. Veľmi významným prvkom tohto 
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riešenia je vytvorenie brehov z prírodného substrátu, ktorý na rozdiel od brehov z lomového 

kameňa nevytvára vhodné podmienky pre invázne druhy rýb, ale naopak priaznivé podmienky 

pre druhy pôvodné.  

Cieľom návrhu Variantu č. 3 je, aby popri hydraulickom účinku, ktorým dokáže znížiť objemy 

bagrovania sedimentov na údržbu plavebnej dráhy, vytvoril aj významné pridružené ekologické 

prínosy. Sústava navrhnutých prvkov má potenciál vytvoriť v zdrži Hrušov nové cenné 

mezohabitaty a mikrohabitaty pre mnohé pôvodné druhy rýb. Výhodou tohto riešenia sú 

rozmanité hydrologické pomery v jednotlivých častiach súostrovia, čo časom prinesie novú 

diverzitu miktohabitatov z hľadiska rýchlosti prúdenia, hĺbky, ako aj substrátu na rozvoj 

organizmov tvoriacich prirodzenú potravu, neresové podmienky a podmienky pre rast 

juvenilov mnohých druhov rýb. 

 

Závery posúdenia z pohľadu ichtyofauny a riečnej ekológie 

Výstavbou VDG veľká časť ramennej sústavy Dunaja úplne zanikla a v tej časti, ktorá zostala fyzicky 

zachovaná, došlo k dramatickým negatívnym zmenám hydrologických pomerov, ktoré vyústili do 

zániku mnohých biotopov pôvodnej ichtyofauny. Najväčšmi boli zasiahnuté reprodukčné niky väčšiny 

druhov, čo sa odrazilo v poklese početnosti ich populácií. Nepriaznivé vplyvy spustenia VDG do 

prevádzky v roku 1992 pretrvávajú dodnes).  

Z pohľadu ichtyofauny a riečnej ekológie sa ako jediný vhodný javí navrhovaný variant č. 3. Výsledkom 

realizácie navrhovaného variantu č. 3 bude rozšírenie jestvujúcich biotopov o mezohabitaty a 

mikrohabitaty, ktoré majú potenciál stať sa neresiskami rýb s vyhranenými nárokmi na neresový 

substrát. Novovytvorené biotopy tiež zlepšia možnosti pre vývin juvenilov týchto druhov rýb, a zlepšia 

tak vyhliadky pre nárast početnosti ich populácií. Predpovedať, ktoré konkrétne druhy rýb budú z 

navrhovaného riešenia najväčšmi profitovať, nemá zatiaľ význam, pretože ichtyocenóza pozostávajúca 

z niekoľkých desiatok druhov je príliš komplexná a okrem výrazného prínosu z vzniku nových biotopov 

bude nepochybne ovplyvnená aj výraznými zmenami v ostatných biotických zložkách daného 

ekosystému. Jednoznačne však možno povedať, že ako celok by mala ichtyocenóza reagovať zvýšením 

početnosti svojich populácií, čo by sa malo prejaviť aj na zvýšení indexu diverzity a indexu ekvitability, 

teda indexov, ktoré vypovedajú o kvalite a stabilite biocenózy, ako aj v zlepšení ekologického stavu 

daného vodného útvaru v zmysle Rámcovej smernice o vodách EÚ. 

 

10.2 Posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa zákona NR SR 

č. 24/2006 Z.z 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa navrhuje realizácia usmerňovacích prvkov vo forme 

viacúčelovej sústavy vzájomne nadväzujúcich ostrovov a atolov. V rámci predmetnej stavby sa 

projekčný tím zaoberal viacerými variantmi v umiestnení smerných stavieb spočívajúcich v odlišnosti 

ich tvaru, technickom riešení, celkových nákladov a prínosov stavby nielen z pohľadu zvýšenia rýchlostí 
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prúdenia vody / zníženia povodňovej hladiny, ale aj z pohľadu prínosu stavby v podobe produkcie 

nových prvkov tzv. ekosystémových služieb.  Zároveň jednotlivé alternatívy návrhu smerných stavieb 

boli vkladané do hydrodynamického modelu s cieľom zistenia hydraulického účinku preverovaných 

alternatív.  

Výsledný návrh sústavy ostrovov – usmerňovacích stavieb vznikol v rámci štúdie uskutočniteľnosti na 

základe konzultácií s dotknutými „aktérmi“ v danom území (VV, š.p., SVP, š.p., BVS, ŠOP SR,  Slovenská 

ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko,  PriFUK, ichtyológia, Jachting, Yachtklub Dynamo, Prístav 

Kormorán, Čilistov, X-BIONIC SHPERE Šamorín), ktorí vyjadrili svoje požiadavky a návrhy, ďalej na 

základe výpočtov hydraulických parametrov stavby, modelovania stavby z hľadiska produkcie 

ekosystémových služieb a hodnotenia ich ekonomického prínosu a manažmentu po realizácii zmeny 

navrhovanej činnosti.  

V rámci posudzovania vplyvov na ŽP je posúdený výsledný návrh smerných stavieb / sústavy ostrovov.  

Výsledkom procesu tohto stupňa posudzovania bude Rozhodnutie MŽP o tom, či sa na zámer bude 

robiť plné hodnotenie EIA. 
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11 ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Riešiteľský tím dodávateľov DHI SLOVAKIA, s.r.o. a HYDROCONSULTING s r.o. vypracoval pre 

objednávateľa, VODOHOSPODÁRSKU VÝSTAVBU, ŠTÁTNY PODNIK, návrh usmerňovacích stavieb 

v dolnej časti zdrže Hrušov, s cieľom koncentrovať prúdenie vody do plavebnej dráhy a zmierniť proces 

jej zanášania sedimentami. 

Riešitelia projektu v úvodnej fáze konzultovali s dotknutými aktérmi v území a zistili ich požiadavky, 

pripomienky a návrhy. 

Usmerňovacie stavby boli skúmané a navrhnuté variantne. Tvary a umiestnenie stavieb boli 

navrhované tak, aby popri hydraulických kritériách podľa možnosti vyhovovali aj požiadavkám aktérov 

v území. Spolu bolo namodelovaných vyše 20 alternatív usmerňovacích stavieb a ich modifikácií. 

Hydraulická funkčnosť navrhnutých usmerňovacích stavieb bola preverovaná a preukázaná pomocou 

matematického modelovania prúdenia vody a usadzovania sedimentov. 

Z preverovaných variantov boli pre ďalšie posudzovanie vybraté 3 finálne varianty usmerňovacích 

stavieb, plus variant nulový, bez realizovania opatrení: 

Variant č. 0: referenčný stav bez realizovania opatrení 

Variant č. 1: súvislá líniová smerná stavba 

Variant č. 2: tri nadväzné líniové smerné stavby 

Variant č. 3: sústava usmerňovacích ostrovov a atolov  

Tieto tri varianty boli hodnotené podľa ich: 

- hydraulického účinku,  

- miery splnenia požiadaviek významných aktérov v území a  

- pridružených prínosov. 

Cieľom hodnotenia variant bolo vybrať také opatrenie, ktoré čo najviac zvýši rýchlosť prúdenia v dolnej 

časti zdrže Hrušov a zároveň nespôsobí neprijateľné negatívne dopady na prírodné prostredie, činnosť 

a legitímne záujmy dôležitých aktérov v danom území, prípadne dokáže priniesť ďalšie benefity. 

Hydraulická funkčnosť navrhnutých usmerňovacích stavieb bola preverovaná a preukázaná pomocou 

matematického modelovania prúdenia vody a usadzovania sedimentov. 

Pre Varianty 0, 1, 2 a 3 boli vyjadrené investičné a prevádzkové náklady. 

Preferovaný Variant 3 je navrhnutý ako kombinácia nosných konštrukcií z lomového kameňa 

a riečneho štrku, doplnených štrkovými násypmi a výplňou z jemného riečneho piesku. Predpokladá sa 

použitie kameňa z devínskeho lomu, ďalšie časti konštrukcií budú z nadbytočného prirodzeného 

riečneho materiálu (štrku a jemného piesku). 
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Výstavba navrhnutých usmerňovacích stavieb bola rozvrhnutá na viac rokov. Po dvoch rokoch budú 

vybudované časti zabezpečujúce zvýšenie rýchlosti v plavebnej dráhe, neskôr budú postupne dopĺňané 

časti vytvárajúce nové ekosystémy, rekreačné priestory a produkujúce ekosystémové služby.  

Cena výstavby navrhovaných usmerňovacích ostrovov a atolov je 10,77 mil. € 

Zníženie objemu zanášania plavebnej dráhy predstavuje oproti referenčnému stavu bez opatrení 

úsporu na údržbovom bagrovaní 592 500 € ročne a ďalšiu úsporu na možnosti deponovania 

vybagrovaného jemnozrnného materiálu do tvarov navrhnutých ostrovov vo výške 10,3 mil. €. 

 

11.1 Odporúčania pre výstavbu, manažment a údržbu 

usmerňovacích stavieb 

Za účelom správneho fungovania a optimálneho poskytovania ekosystémových služieb je vhodné 

dodržať tieto odporúčania:  

• Výstavbu navrhnutých usmerňovacích ostrovov a atolov realizovať v zmysle navrhnutého 
časového harmonogramu výstavby, pričom odporúčame konštruovať ostrovy v smere 
prúdenia (začať od severozápadu a postupovať k juhovýchodu). 

• Počas jednotlivých etáp výstavby ostrovov a lagún nasýpať jemnozrnný materiál mimo 
vegetačnej a hniezdnej sezóny.  

• Vhodné je konštruovať ostrovy po jednom, aby čo najmenej dochádzalo k vyrušovaniu 
prírodného prostredia a rekreácie. 

• Dodržať odporúčané výškové profily a sklony brehov jednotlivých častí ostrovov a nasypaný 
materiál rozhrnúť podľa projektu, aby mohlo dôjsť k rozvoju predpokladaných biotopov. 

• Pri častiach ostrovov bez opevnenia vytvoriť kombináciu strmých a pozvoľných brehov tak, aby 
bola dosiahnutá rôznorodosť podmienok podobných prirodzeným riečnym brehom. 

• Na najväčších ostrovoch odporúčame vybudovanie jazierok, ktoré nebudú trvale spojené 
s hladinou zdrže Hrušov tak, aby sa v nich celoročne vyskytovala voda (v hlbších častiach), čo 
umožní rozvoj biotopov pre obojživelníky. 

• Odporúčame realizáciu navrhnutých usmerňovacích stavieb kombinovať s vhodnou 

revitalizáciou brehov a ramien v zdrži, prípadne na nadväzných úsekoch Dunaja, pretože 

materiál odstránený pri revitalizáciách by mohol byť použitý na stavbu navrhnutých 

konštrukcií. 

• Nepredpokladajú sa významné nároky na údržbu konštrukcií z pohľadu funkcie usmerňovania 

prúdenia. 

• Odporúčame stavby vizuálne kontrolovať a podľa potreby prikročiť k miestnym opravám 

v prípade, že by hrozilo zhoršenie funkcie stavieb. Miestne deformácie a zmeny sklonu svahov 

brehov v rozsahu, ktorý zásadne nemení ich usmerňovací účinok,  sú žiadúce a nie je potrebné 

ich opravovať. 
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• Odporúčame sledovať hĺbkové pomery a sedimentačné procesy v okolí navrhnutých stavieb 

a vo vnútri atolov. Prípadnú potrebu miestneho prehĺbenia odporúčame konzultovať 

s ochranou prírody a s relevantnými subjektami v oblasti rekreačnej plavby a rekreačného 

využívania ostrovov. 

• Odporúčania pre rekreačné využitie bude možné formulovať po praktických skúsenostiach 

v reálnych podmienkach, ktoré vzniknú v závislosti od miery obľúbenosti jednotlivých lokalít 

a formy ich využívania.  

• Základnou zásadou pre rekreačné využitie je pokiaľ možno maximálny súlad ľudských aktivít 

s prírodným prostredím. 

• Navrhované usmerňovacie stavby docielia priaznivý režim delenia prietoku vody medzi 

plavebnú dráhu a bočné časti zdrže (najmä ľavú stranu zdrže). Odporúčame sledovať pomery 

prúdenia a procesy sedimentácie v plavebnej dráhe v záujmovom území. V prípade potreby je 

možné delenie prúdenia, a tým hydraulickú účinnosť usmerňovacích stavieb, do istej miery 

ovládať a nastaviť pomocou zmeny šírky otvoru (vzdialenosti) medzi severným cípom Hornej 

čeľuste atolu Žraločia tlama a Nátokovým krídlom pri ľavom brehu. Ak sa táto vzdialenosť 

zmenší, obmedzí sa prúdenie do ľavej časti zdrže a posilní sa prúdenie cez plavebnú dráhu, 

pričom je potrebné mať na zreteli vplyvy na okolie, napríklad na územie infiltračnej zóny 

vodného zdroja Hamuliakovo. Určité nastavenie funkčnosti je možné aj pomocou južného 

výbežku smernej stavby Dolného dielu atolu Bikini. 

• Odporúčame sledovať a modelovaním predpovedať režim transportu sedimentov, ktoré sa po 

navrhovaných úpravách nebudú usadzovať v plavebnej dráhe v záujmovej oblasti, ale budú 

transportované nižšie. Pomocou modelovania je potrebné zistiť a preukázať, či nezhoršia 

situáciu na nižšie ležiacich úsekoch v derivačnom kanáli. V prípade potreby potom na základe 

výsledkov modelovania navrhnúť vhodný spôsob manažmentu týchto sedimentov.   

• Nasýpanie ostrovov – depónií vybagrovaného materiálu zo zdrže v rámci projektu DAREM 1, 

odporúčame prioritne realizovať v juhovýchodnej časti dolnej zdrže. Prioritne realizovať 

ostrovy, ktoré sú plánované v blízkosti plavebnej dráhy, vzhľadom na priaznivé účinky na 

zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe. 

• Odporúčame zistiť podrobné a komplexné poznatky o transporte sedimentov 

a sedimentačných procesoch v zdrži Hrušov a v derivačnom kanáli VE Gabčíkovo, na základe 

modelovania transportu sedimentov a morfologického vývoja topografie dna.  

• Pre budúce prevádzkové a koncepčné rozhodovanie o prevádzkovaní VD Gabčíkovo, 

odporúčame pomocou hydrodynamického modelovania definovať minimálne parametre 

topografie dna zdrže a derivačného kanála, ktoré zaručia bezpečnú a efektívnu prevádzku VD 

Gabčíkovo. Takýto podklad bude východiskom pre zvažovanie a plánovanie manažmentu 

sedimentov a definovanie miest a potrebných objemov pre údržbové bagrovanie usadených 

sedimentov. 
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