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Abstrakt 

Otvorené melioračné kanály boli budované predovšetkým v období rokov 1955 až 1975. Dnes 

sú už v krajine viac ako 40 rokov a postupne sa technické dielo menilo na súčasť krajiny. 

Sprievodná zeleň sa stala trvalým prvkom územia.  Ich funkcia odvádzania drenážnych vôd 

do miestnych tokov sa postupne spojila s miestom pre život vtáctva a zveri a zdrojom ich 

vody a tiež biotopom pre vodné rastlinstvo a živočíchy.  Stromy na brehoch sa stali 

významným prvkom v krajine. Posledné roky s výskytom sucha v krajine sa začala riešiť 

otázka ich využitia na retenciu vody v krajine.  

Príspevok sa zaoberá prieskumom odvodňovacích kanálov na Východoslovenskej nížine a ich 

vodohospodárskeho a krajinno – ekologického využitia napr. ako biokoridory. 

Kľúčové slová: Melioračné kanály, sprievodná zeleň, drenážny odtok,  sucho, voda v krajine  

 

Abstract  

The open amelioration channels were built mainly between 1955 and 1975. They are now in 

the country more than 40 years and gradually changed this technical work to the part of the 

landscape. The accompanying green has become a permanent element of the territory. Their 

function of draining drainage water into local watercourses has gradually merged with the 

place for the life of birds and animals and the source of their water and also the habitat for 

flora and many animal species. Trees on the banks have turned into a significant element in 

the landscape. 

Last year the drought in the country has started to answer the question of the better water 

retention in the country.  The paper deals with the survey of drainage channels in the East 

Slovak Lowland and their use for water management and landscape ecology as bio corridors. 
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Úvod 

Podľa súčasnej legislatívy a zaužívaných pravidiel na Slovensku vodu ako zložku prírodného 

prostredia nemožno vlastniť, ani nie je možné z jej používania nikoho vylúčiť. To však môže 

spôsobovať jej neudržateľné využívanie a následne ohrozenie vodných zdrojov.  

Vodné bohatstvo krajiny tvoria autochtónne vodné zdroje, zdroje pritekané z iných krajín a  

ostatné vody priamo nevyužívané. Obsahuje všetky zásoby povrchových a podzemných vôd 

na území.  Dnes už aj zrážkové vody pred ich infiltráciou do pôdy alebo odtečením z územia. 

Zvláštnym typom sú drenážne vody. Sú to vody, ktoré infiltrovali do pôdy, ale pri jej 

prevlhčení je prebytočná voda odvedená z územia. Takto sa dosiahne optimálny vodno – 

vzdušný režim pôdnej vrstvy v poľnohospodársky využívanom území.  

Drenážne stavby sú súčasťou hydromelioračných opatrení.  Ich Výstavba pomohla využívať 

na Slovensku najmä ťažké pôdy, kde na jar stál prebytok vody dlhé týždne a pôda sa nedala 

osiať alebo obrobiť. Navyše sa na zamokrených plochách rozvíjal hmyz, prenášajúci choroby.  

 

Materiál a metody 

História drenážnych stavieb  

História hydromeliorácií vo svete je staršia ako 3000 rokov. Už najstaršie kultúry sveta 

poznali a intenzívne využívali závlahy aj odvodnenie. Drenáž umožňovala obrábať pozemky 

zamokrené v čase potrebných poľných prác a závlahy riešili deficit vody v období 

intenzívneho rastu produkcie.  Na Slovensku začal záujem o úpravu vodného režimu pôdy až  

koncom 19 storočia, pričom hlavné využitie bolo pri zavlažovaní lúk a pasienkov. Ich rozsah 

nebol významný. Väčší rozvoj regulácie vody v pôde nastal až v druhej polovici 20. storočia. 

Rozvoj budovania závlah a odvodnenia sa ukončil okolo roku 1990.  Dnes sa stav a aj výmera 

hydromelioračných zariadení a stavieb dosť rýchlo mení zlou, skôr sporadickou ako 

plánovitou prevádzkou a následne absenciou potrebnej údržby a obnovy. Napriek 

nevyužívaniu závlah sa analyzuje veľká potreba závlah. Drenážne odvodňovacie kanály sa 

stávajú predmetom záujmu opatrení na retenciu vody v krajine. Aby odvodňovacie kanály 

funkčne slúžili, bolo dôležité aby boli správne technicky navrhnuté polohove, výškove, 

hydraulicky a stavebne. Dnes sa pre postavené melioračné kanály pridávajú požiadavky aj 

ekologické.  Mali by kladne vplývať na kvalitu vody a byť vhodne zapojené do krajiny 

a vytvárať vhodné rastlinné spoločenstvá lákajúce lokálne živočíchy.  
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Pri ich projekčnom návrhu sa používali klasické lichobežníkové profily s opevneným dnom 

a zatrávnenými svahmi( Fídler,1998). Sprievodná vegetácia sa navrhovala skôr sporadicky 

a ich funkčnosť bola prvodadá.  Najväčším problémom bol zvyčajne minimálny spád a malé 

rýchlosti odtoku.  

Príklad klasického vzorového rezu je na nasledovnom obrázku. Je to predovšetkým funkčné 

rez s dôrazom na hydraulické vlastnosti. O živote rýb a iných organizmov sa neuvažovalo. 

Nebol na to dôvod, lebo sa predpokladalo, že po určitú časť roku môžu byť dokonca bez 

vody. Sklony svahov záviseli od lokálnych pôdnych pomerov alebo použitého spevnenia 

(Tab. 1).  

 

Obr. 1  Príklad rezu drenážnym kanálom so zaústením drenáže 

 

Tab. 1 Sklony svahov otvorených odvodňovacích kanálov ( Zdroj: Macura, 1958) 

Druh zeminy alebo spevnenia Sklon svahov 1 : n 

Veľmi súdržná hlina  1 : 0,75 – 1 : 1 

Piesočnatohlinitá zemina 1 : 1 – 1 : 1,25 

Hlinitopiesočnatá zemina 1 : 1,25 – 1 : 1,50 

Piesočnatá zemina 1 : 1,50 – 1 : 2 

Piesočnatoílovitá zemina silne nasýtená vodou 1 : 2,50 – 1 : 3 

Zatrávnenie (podľa súdržnosti zeminy) 1 : 1,50 – 1:3 

Mačinovanie 1 : 1,25 – 1 : 50 

Dlažba (podľa realizovania) 1 : 1 – 1 : 1,50 

Kamenné rovnaniny 2 : 1 – 3 : 1 

 

Odvodňovacie kanály sa navrhovali bez potreby silnejšieho opevnenia( Kulhavý, 2011).  

Najbežnejšie sa používalo biologické spevnenie trávnym porastom alebo mačinovaním (obr. 

1). Bolo to hlavne z ekonomického dôvodu. Poskytovalo to aj dobré technologické možnosti 

údržby kanálov. Nevyhnutnosť spevnenia svahov a dna sa posudzovalo podľa materiálu 

koryta a unášajúcej sily. U ustáleného dna sa riešilo nepoddajné spevnenie, naopak 

u neustáleného dna bolo vhodnejšie pružné spevnenie (Benetin,1987).  Vzhľadom na prírodné 

usporiadanie koryta bola potrebná náročná údržba a to predovšetkým kosenie alebo 

odstraňovanie drevín z náletu. O údržbu sa starala Štátna melioračná správa a bol 
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zabezpečený harmonogram údržby kanálov ale aj objektov na nich, napr. drenážnych výustov.  

Po zániku Štátnej melioračnej správy sa menil správca kanálov ale predovšetkým finančné 

zabezpečenie na údržbu. Preto sa už asi 30 rokov mnohé kanály stali súčasťou prírody 

a krajiny. Prítok vody poskytol dobré podmienky na uchytenie pionierkych drevín, ako napr. 

ruží šípkových (Rosa canina), hlohu (Crataegus laevigata) alebo trnky obyčajnej (Prunus 

spinosa) a iných. Na niektorých kanáloch boli aj vysadené sprievodné dreviny, ktoré sú dnes 

v najrôznejšom stave.  

Údržba kanálov bola náročná z dôvodu ich veľmi veľkej dĺžky – na Slovensku bolo do roku 

1990 evidovaných viac ako 6000 km melioračných kanálov (Tab. 2).  

 

Tab. 2 Rozsah hydromelioračných opatrení na Slovensku podľa krajov ( Zdroj ŠMS, 1990) 

Kraj/ opatrenie  Drenážne 

kanále 

Závlahové 

kanále 

Vodné 

nádrže 

Odvodnenie Závlahy 

 km km ks ha ha 

Západoslov.  2510 140 101 103462 209738 

Stredoslov. 969 14 44 130982 30262 

Východoslov.  2335 68 47 166400 32492 

Slovensko 6282 222 192 400844 272492 

 

Veková štruktúra drenážnych zariadení je zložitá. Samostatný údaj o vekovej štruktúre 

drenážnych kanálov nie je k dispozícii ale pravdepodobne je podobná ako samotný vek 

drenážnych stavieb.  

Na Slovensku je z celkovej výmery odvodňovacích stavieb je približne:  

- 3 percentá vybudovaných pred viac  ako 70 rokov,  

- 15 percent vybudovaných v období  pred 50 až 69 rokov   

- 23 percent vybudovaných v období  pred 40 až 49 rokov 

- 59 percent vybudovaných v období  pred 30 až 40 rokov.  

Po roku 1989 sa už systematické drenáže nebudovali. Riešili sa len rekonštrukcie z dôvodu 

ich porušenia pri výstavbe cestnej siete alebo iných líniových stavieb alebo z dôvodu rozvoja 

obcí.  
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Výsledky  

V súčasnosti sa rozhoduje o dvoch možnostiach budúcnosti drenážnych kanálov.  Buď sa 

zrevitalizujú alebo sa zrušia pretože sú už nefunkčné alebo neplnia funkciu odvádzania vody 

z drenáží, pretože tieto už nie sú funkčné.  

Pre získanie potrebných podkladov sme si vybrali prieskum drenážnych kanálov v oblasti 

Východoslovenskej nížiny, kde je ich vybudovaných veľké množstvo a podobne aj veľké 

plochy systematickej drenáže. Pre uvedené kanále sa v súčasnosti pripravuje projekt ich 

revitalizácie alebo skôr rekonštrukcie. Zadanie bolo uviesť kanále do takmer pôvodného 

stavu.  

Celková navrhovaná  dĺžka rekonštruovaných kanálov by mala byť 267, 446 km  z toho 

106,213  km kanálov na území Východoslovenskej nížiny s nákladom  asi 127 610,807 EUR/ 

km kanála (celkom 34 129 000,00 EUR). Na Slovensku je asi 6282 km drenážnych kanálov 

((Tab. 2) a tak sa navrhovaná rekonštrukcia týka menej ako 5 percent ich dĺžky.  

Pôvodná cena melioračných kanálov ale aj čerpacími stanicami bola v cenovej úrovni roku 

1990 asi 2 274 mil. Sk po prepočte na EURO je to asi 68,7  mil EURO.  Uvedená cena 

rekonštrukcie tejto malej časti by mala stáť asi polovicu pôvodnej ceny celej siete kanálovej 

drenážnej sústavy(obr. 2).  

Aktivity pri rekonštrukciách, resp. modernizáciách odvodňovacích zariadení by mali 

zabezpečiť: 

- zlepšenie odtokových pomerov alebo vodno - vzdušného režimu okolitých pôd, 

- pridanie malých a nízkych priečnych objektov do profilu kanálov na stabilizáciu 

odtoku vody z územia; 

- úprava priečneho profilu a zmena prietočnej kapacity kanálov – stavítka, kamenné 

sklzy, drenážne výusty...); 

- zásadná revitalizácia obnova aktuálne jestvujúcich starých porastov alebo náhradná 

výsadba nových brehových porastov a sprievodnej vegetácie; 

- zmena typu opevnenia na zaistenie zvýšenia ekologickej funkcie kanálov, 

- prehodnotenie možnosti zakrytia otvorených odvodňovacích kanálov na zvýšenie 

priechodnosti územia v podmienkach zníženia drenážneho odtoku v oblastiach 

s nefunkčnou drenážou,  
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- oprava a modernizácia odvodňovacích čerpacích staníc, doplnenie regulačných 

stavidiel a objektov na zadržanie vody v korytách kanálov resp. umožňujúcich spätné 

vzdutie vody až do plošnej drenáže . 

 

 

 

Obr. 2  Návrh zmeny drenážnych kanálov  

Sedimenty a nárast vegetácie premenili technické lichobežníkové kanále na takmer prírodné 

korytá. V súčasnosti preto je potrebné zobrať do úvahy aj ich ekologickú funkciu. Podobne 

aj stav a význam vegetácie, ktorá má už takmer 30 rokov ale niektoré časti kanálov 

s vegetáciou staršou ako 50 rokov by mal tvoriť dôležitý podklad pre rozhodovací proces 

o retencii vody v krajine pomocou odvodňovacích kanálov( obr. 3).   

            

 

Obr.  3   Pôvodný a súčasný stav koryta melioračných kanálov.  

 

Zámer modernizovať alebo opravovať existujúce odvodňovacie stavby by mal byť komplexne  

analyzovaný širšou skupinou odborníkov – technikov alebo biológov.  

Ich analýzy by sa mali oprieť o podrobný rozbor pomerov riešeného územia stavby.  

Na túto podmienku sa zamerala naša práca. Vykonali sme prieskum vybraných a dostupných 

kanálov na VSN.  Našim cieľom bolo analyzovať súčasný technický a hydraulický stav 

vybudovaných otvorených drenážnych kanálov, odobrať vzorky sedimentov pre analýzu, 

zdokumentovať stav vegetácie v korytách kanálov a ich súčasný stav z celkového hodnotenia 

krajiny.  
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V  teréne sme sa smažili presvedčiť  a preveriť či nenastali zmeny v ich charakteristikách 

podľa dokumentácie – dĺžka, reálne umiestnie a stav priečnehu profilu. . Vykonali sme  

zameranie trás kanálov a boli zistené rozdiely v ich dĺžkach ale aj v priestorovom umiestnení 

oproti pôvodným projektom. Časť kanálov má úplne iné dĺžky ako sú v evidencii a ich 

umiestnenie je niekedy mierne posunuté oproti projektom.  Najviac je zmenená šírka 

v korune. 

Vyhodnotenie hydrologických pomerov bude  potrebné aktualizovať v dlhšom časovom 

období, pretože v sledovanom čase boli takmer všetky kanály bez vody a tam kde sme vodu 

našli bola len stojaca, z dôvodu najrôznejších prekážok prúdenia v koryte s malým sklonom.  

Z našich prieskumov pripravujeme na základe pozorovaných zmien funkčnosti kanálov 

a vyhodnotení stanovištných pomerov riešeného územia výsledný  návrh optimálnej krajinno 

- inžinierskej koncepcie ich rekonštrukcie alebo revitalizácie.   

V súčasnej dobe sú spustené projekty s účelom realizácie investície do preventívnych opatrení 

zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých 

poveternostných udalostí  a aj katastrofických udalostí, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu 

odvodňovacích kanálov. Projekt zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva  

a Hydlomeliorácie, štátny podnik. 

Cieľom rekonštrukcie je obnovenie pôvodných parametrov kanálov, ktoré slúžia na 

odvádzanie prebytočnej vody z poľnohospodárskej krajiny a osadením nových stavidiel na 

vyhovujúcich miestach vytvorenie technických podmienok na retenciu vody v kanáloch na 

podporu poľnohospodárskej krajiny v obdobiach sucha ako súčasti adaptácie na zmenu klímy 

(HYDROMELIORÁCIE,š.p , 2018 ).   

Na realizované stavby sú požadované rôzne parametre, prenesené do dokumentácie projektov: 

Navrhované riešenie musia spĺňať nové kritéria kanálov s regulovaným odtokom a zároveň 

ochranu priľahlej poľnohospodárskej pôdy pred zaplavením alebo teda intenzívnym 

zamokrením v obdobiach intenzívnych dažďov, Počas období sucha by mali plniť dôležitú 

podmienku v súvislosti s aktívnou reguláciou odtoku vody a prípadným privádzaním vody do 

oblastí s jej nedostatkom vytvorením podmienok pre umožnenie retencie vody v koryte 

a priľahlom území počas vegetačného obdobia pre potreby poľnohospodárov.  

Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov sa uskutoční v priestore vymedzenom jeho brehovými 

čiarami. Problémom je vzhľadom na súčasnú legislatívu odstránenie a likvidáciu nánosov 

sedimentov z kanálov, stromov a krovín, ktoré rastú v priestore rekonštruovaného kanála. 

Výsadba náhradnej vegetácie, by mala zohľadniť prieskum súčasnej vegetácie a požiadavky 
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užívateľov okolitých pozemkov.  O jej konečnom rozsahu je potrebné rozhodnúť z dôvodu  

budúcej údržby kanálov (obr. 4).  

Pre riešenie retenčnej schopnosti kanálov je potrebné vykonať prieskum funkcie drenáže. Pre 

budúcu retenciu vody sa počíta s prítokom vody z drenážnej siete podrobného odvodnenia 

a tie sú vo veľkej miere nefunkčné z najrozličnejších dôvodov. Výpočet retenčných možností 

si vyžaduje veľmi podrobný odborný nový výpočet, ktorý vyrieši vodohospodársku bilanciu 

územia a zdrojov vody a možného prítoku.  

 

Diskusia 

Odvodnenie plní významnú úlohu pri skultúrnení poľnohospodárskej krajiny. Jeho význam 

v oblasti Východoslovenskej nížiny je dnes preukázateľná a krajina s veľmi ťažkými pôdami 

a územiami dlhodobo zatopenými na jar po topení snehu alebo po významnejších dažďoch sa 

zmenili na kultúrnu krajinu. Pre tento účel bolo vybudovaných stovky kilometrov otvorených 

kanálov, ktoré dnes plnia navyše funkciu vetrolamov a aj optické rozdelenie úplne rovnej 

krajiny bez prirodzených bariér. Súčasný zámer úplnej rekonštrukcie kanálov s ich 

pretvorením na technické lichobežníkové profily bude významný zásah do vegetácie starej 

minimálne 40 rokov.   

Funkcii drenáží dodnes nezmenila.  Zmenila sa ale krajina v ktorej sa postavilo v priebehu 

rokov 1960 až 1990 tisíce hektárov drenážnych stavieb. Zmenilo sa aj množstvo a rozdelenie 

zrážok a potreba zadržiavania alebo odvádzania prebytočnej vody. Zmenila sa aj funkčnosť 

systematickej drenáže, ktorá privádzala vodu do drenážnych kanálov. Najväčším problémom 

je nefunkčnosť väčšiny drenážnych kontrolných šácht. Preto je prítok do kanálov podstatne 

menší a aj možnosť hospodárenia s vodou, ktorá bola použitá na dimenzovanie kanálov sa 

zmenila. Iná situácia je za povodní, keď je voda na celom povrchu a aj v kanáloch.  Vtedy ich 

však potrebujeme na rýchle odvedenie záplav späť do korýt riek.  

Je potrebné ale zhodnotiť aj ich funkciu v dnešnej krajine. Za posledných 30 rokov sa 

poľnohospodárska produkcia a aj zvieratá a iné prírodné pomery prispôsobili ich novému 

vzhľadu a funkcii. Ich hĺbka vytvára problém z presušenia pôdneho profilu pri dlhšom suchu 

a sedimenty ktoré sú dnes v korytách nie sú nebezpečné pre prírodu ani pre vodu. Po 

prehodnotení reálneho odtoku z drenáží by sa dal prietok zachytiť do krytého potrubného 

kanála. Jeho zásypom by sa znížila hĺbka a tak sa znížilo presušovanie pôdy v blízkosti 

kanálov a vegetácia by sa len upravila, ale neodstránila aby bolo možné ponechať súčasný ráz 

krajiny a udržala by sa funkčnosť kanálov a vytvoril by sa priestor pre odvedenie povodní.  
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Obr. 4   Kompromisný technicko – ekologický návrh rekonštrukcie drenážnych kanálov 

 

Pre riešenie vhodnosti použitia sedimentov v kanáloch sme odobrali na vybratých lokalitách 

vzorky sedimentov. Následne boli v laboratóriách katedry krajinného inžinierstva a Centra 

excelentnosti pre kvalitu povrchových a podzemných vôd CEIMP.  

Výsledkom analýz je že obsah organických látok je vo všetkých lokalitách je nižší ako 

požaduje legislatíva – minimálne 18 percent. To by malo byť prekážkou pre ich opätovné 

vrátenie na pôdu tesne vedľa kanálov odkiaľ boli odnesené.  

Druhou podmienkou je obsah ťažkých kovov v sedimentoch.   

Celkom bolo analyzovaných 24 prvkov v sedimentoch z kanálov. Z makroprvkov bolo 

podstatne najväčší obsah kremíka (Si) okolo 11,9%.  

Z mikroprvkov- kovov bol podstatne najvyšší obsah Al a Fe. V oblasti VSN bol napr.  Al 

s obsahom 2,878% a  Fe na VSN na úrovni  3,1%.  Obsah prvku P bol na úrovni 0,28%.   

Z mikroprvkov – kovov je podiel Al kde na Záhorí je jeho obsah 1,719%  a na VSN  o niečo 

viacej  a to 2,878%.  

Pre  Cu a  Zn - ich obsah  je  výrazne vyšší ako je uvedené v literatúre. Ak porovnáme 

analyzované obsahy s literárnymi zdrojmi ( Velebný, 1989), kde sa uvádzal tiež percentuálny 

obsah prvkov v sedimentoch kanálov, tak nachádzame zásadné rozdiely, predovšetkým 

v obsahu Al a Si,  kde by mal byť podiel uvedených prvkov podstatne vyšší.  

 

Záver 

Cieľom práce bolo vyriešiť odpoveď na hypotézu či je vývoj a aktuálny stav,  kvalita 

a množstvo sedimentov melioračných drenážnych kanálov umožní ich opätovné umiestnenie 

na okolité poľnohospodárske pôdy.  
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Melioračné kanály už dnes vytvorili prvok krajiny a že ich rekonštrukcia a revitalizácia 

neznamená len odstránenie sedimentov ale je to aj zásah do porastov, ktoré vytvorili silné 

biokoridory.  

Klasické riešenia revitalizácie melioračných kanálov s pravidelnou údržbou je dnes potrebné 

riešiť s pohľadu, že na riešených lokalitách sa asi 30 rokov nevykonávala takmer žiadna 

údržba a opravy a ich stav sa stal prírodným prostredím daného územia a poskytuje 

ekosystémové služby nielen živočíchom na danom území ale aj poľnohospodárom a aj 

obyvateľom obcí v lokalitách.  

Napriek nedostatočným prieskumom sa spúšťa finančne náročný projekt nielen na 

východoslovenskej nížine ale aj na celom území Slovenska.   

Naša práca je malým prínosom ku lepšiemu poznaniu objektívnej situácie.  
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