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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá výsledkami výskumnej aktivity pracovníkov katedry hydrotechniky 

v oblasti revitalizácie vodných útvarov (starých ramien) na Medzibodroží. Základom bolo 

riešenie medzinárodného projektu INTERREG na Medzibodroží medzi Slovenskou 

republikou a Maďarskom. V optimálnom návrhu projekt počítal s výstavbou vakovej hate na 

rieke Latorica, ktorá by zabezpečovala reguláciu prietokového režimu v oživených tokoch 

s využitím existujúcej kanálovej sústavy počas celého roku. V súčasnosti nadviazal riešiteľský 

kolektív tematicky na tento projekt, kedy je snaha zabezpečiť dotáciu vody cez čerpacie 

stanice Boľ a Pavlovo v koncových profiloch na Latorici a Bodrogu. Výsledky 

matematického modelovania hladinového a prietokového režimu v kanáloch sú predmetom 

tohto príspevku. 
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Abstract 

The paper deals with results of continuing research activities of the Department of Hydraulic 

Engineering in the field of revitalisation of water bodies (old river branches) in 

Medzibodrožie region. This problem was solved once in frame of INTERREG IIIA Initiative 

project between the Hungarian and Slovak Republic. The project involved in optimum variant 

the realisation of a weir on the Latorica River and flooding of existing drainage channel 

system through outlets in the left-hand protection dyke of the Latorica River. Nowadays new 

aspects were taken into consideration where water supply of old river branches due to gravity 

using outlets on pumping stations Boľ and Pavlovo was analysed. Results of mathematical 

modelling of water level and discharge regime in drainage channels are presented in the 

contribution. 
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Úvod 

Viackrát boli na Okresných dňoch vody v Michalovciach prezentované riešenia problémov 

vodného hospodárstva na Východoslovenskej nížine. Zdôrazňoval som pri tom, že sa tejto 

problematike venujem o to viac, že moje prvé kroky vo vedecko-výskumnej činnosti na 

mojom pôvodnom pracovisku – Ústave hydrológie a hydrauliky SAV - ma zaviedli práve 

sem. Moje súčasné pracovisko – katedra hydrotechniky SvF STU - malo za posledné roky 

možnosť zaoberať sa hneď niekoľkými okruhmi problémov v regióne východného Slovenska, 

ktoré mali jedno spoločné – použitie moderných hydrologicko-hydraulických metód, 

aplikovateľných len vďaka úzkej spolupráci s pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., pôsobiacimi v regióne Východoslovenskej nížiny, s pracovníkmi podniku 

Hydromeliorácie, š.p. a Výskumnej hydrologickej základne ÚH SAV v Michalovciach. 

 
Materiál a metódy 

Možnostiam revitalizácie vodných útvarov sa venujeme na pracovisku už niekoľko rokov. Pre 

dosiahnutie tohto cieľa sa na Medzibodroží riešil medzinárodný projekt pod názvom 

„Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možností 

jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží“ (Šoltész, 2008), 

ktorý priamo nadväzoval na štúdiu Hydrocontactu Košice „Revitalizácia mŕtvych ramien 

Tice“ (Hrabovský a kol., 1993). Projekt bol riešený v rokoch 2006 – 2008 s maďarskými 

partnermi v rámci medzinárodných projektov spadajúcich do skupiny INTERREG IIIA. Na 

riešení zo slovenskej strany sa podieľali SvF STU, Ústav hydrológie SAV a VÚVH. 

Hydraulický návrh vodohospodárskej časti projektu bol riešený variantne. V optimálnom 

návrhu projekt počítal s výstavbou vakovej hate na rieke Latorica (obr. 1), ktorá by 

zabezpečovala reguláciu prietokového režimu v oživených riekach s využitím jestvujúcej 

kanálovej siete počas celého roku (Šoltész a kol., 2009). Navrhnutie regulácie prietokového 

režimu nebolo jednoduché. Bolo potrebné vypočítať aké objemy vody budú potrebné 

k oživeniu uvedených riek a kde tú vodu vziať. Následne boli uskutočnené hydraulické 

modelové výpočty simulujúce dopady navrhovaných opatrení na zásoby a prúdenie 

povrchových a podpovrchových vôd. Voda na povrchu pritom ovplyvňovala stav vôd nielen 

na Slovensku, ale aj v Maďarsku a sčasti aj na Ukrajine. 

Realizácia projektu, ktorá by vrátila vodu do územia Medzibodrožia, chýba. Najväčšie efekty 

navrhovaných úprav by sa prejavili hlavne v letnom období – v čase sucha. V tomto období je 

možné uchovať, ale aj obnoviť pôvodný ekosystém, ktorý sa vyznačuje pestrými 



 

 

spoločenstvami vodných rastlín a živočíchov. Zvýšili by sa tiež zásoby podzemnej a pôdnej 

vody v krajine (Šútor a kol., 2007). Zamedzenie vysušovania územia Medzibodrožia by 

prinieslo aj socio-ekonomické efekty vyplývajúce z poľnohospodárstva, oživenia turizmu, 

zachovania unikátnych vodných rezervácií a životného prostredia. Bohužiaľ, realizácia tohto 

projektu zatiaľ absentuje. 

 

Obr. 1. Prehľadná situácia návrhu vakovej hate na Latorici – rkm 21,680 (Šulek, 2007) 

 

V súčasnej dobe sa naše pracovisko podieľa ako spoluriešiteľské pracovisko na riešení 

projektu APVV „Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov 

extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov 

v poľnohospodárskej krajine“, kde opäť tematicky nadväzujeme na vyššie spomínanú štúdiu 

Hydrocontactu Košice (obr. 2), kedy by sa dotácia vody riešila cez čerpacie stanice Boľ na 

Latorici a Pavlovo na Bodrogu. 

V rámci nášho projektu boli v minulých rokoch zmerané potrebné hydropedologické (obr. 3), 

morfologické, geodetické a hydraulické charakteristiky (Červeňanská a kol., 2016) 

prívodných kanálov a v súčasnosti sa zaoberáme matematickým modelovaním prívodu vody 

do mŕtvych ramien Tice. 

Výsledky matematického modelovania hladinového a prietokového režimu v kanáloch sú 



 

 

predmetom tohto príspevku. Dávajú však – podobne ako fotodokumentácia z leta 2016 a z jari 

2017 – za pravdu odborníkom, ktorí zdôrazňujú, že sa to dá, a to nielen čerpaním, ale aj 

gravitačne pri vyšších vodných stavoch v recipientoch (obr. 4, obr. 5). 

K matematickému modelovaniu dotácie kanálovej sústavy sme využili všetky existujúce 

odvodňovacie kanály (Hydromeliorácie, š.p.) za predpokladu vytvorenia vzdutia na Latorici 

v profile cestného mosta na trase Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany (obr. 1). Zvolili sme 

však inú filozofiu riešenia, ako tomu bolo pri riešení projektu INTERREG IIIA (Šoltész, 

2008a), ktorá predpokladala aj iné okrajové podmienky matematického modelu (hladina 

v Latorici). 

 

 

Obr. 2. Situácia prívodu vody cez ČS Boľ a Pavlovo (Hrabovský a kol., 1993) 

 



 

 

 

Obr. 3. Meranie infiltračnej schopnosti zemín v dne Chotárneho kanála (foto Gomboš) 

 

 

Obr. 4. Pevný prah medzi Pavlovským kanálom a Tice – leto 2016 (foto Janík) 

 



 

 

 

Obr. 5. Ten istý pevný prah medzi Pavlovským kanálom a Tice – jar 2017 (foto Kolesárová) 

 

Výsledky a diskusia 

Výpočet prietokového a hladinového režimu v kanálovej sústave je znázornený na situácii 

(obr. 1, obr. 6), kde predpokladáme vzdutie na Latorici, ktoré vytvorí možnosť zavodnenia 

kanálovej sústavy cez priepust v ľavobrežnej ochrannej hrádzi Latorice. Povrchová voda tečie 

cez hrádzový výpust do Bezmenného kanála, následne do kanála Veľký Les IV a do 

Leleského kanála smerom k čerpacej stanici Boľ (obr. 6). 

 

 

Obr. 6. Situácia prúdenia vody z Latorice do kanálovej sústavy 

 

Samotný model sa opiera o kalibráciu modelu Latorice od cestného mosta po ukrajinskú 

hranicu, pasporty kanálov, ako aj o terénne merania riešiteľského kolektívu z minulosti. 

V príspevku je prezentovaný prípad vzdutia hladiny haťou na Latorici na kótu 98,0 m n. m. 

a prietok zodpovedajúci z čiary prekročenia m-denných prietokov pri prietoku Q180 = 17,7 

m
3
.s

-1
.  



 

 

Takýmto spôsobom je možné vytvoriť viacero hydrologických scenárov na Latorici (obr. 7), 

pre ktoré je možné následne stanoviť prietokový a hladinový režim v predmetnej kanálovej 

sústave (obr. 8). Je to len otázka toho, či bude vzdúvací objekt na Latorici vybudovaný 

a s akým vzdutím je možné uvažovať. Od toho sa odvíja aj početnosť dní v roku, kedy je 

možné pri danom prietokovom režime v Latorici realizovať samotnú dotáciu do kanálovej 

sústavy horného Medzibodrožia. 

 

Obr. 7. Priebeh hladiny v Latorici od cestného mosta po hranicu s Ukrajinou 

 

 

Obr. 8. Priebeh hladiny v Latorici a v odvodňovacej kanálovej sústave 
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Záver 

Cieľom modelového výskumu bolo dokázať možnosť zavodnenia vodných útvarov (starých 

ramien) pomocou existujúcej odvodňovacej kanálovej sústavy na Medzibodroží, kde zdrojom 

vody by bola povrchová voda z Latorice. Tematicky nadväzuje na bývalé výskumné aktivity 

katedry hydrotechniky v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA, využíva 

však ďalšie možnosti gravitačného napúšťania existujúcich kanálov, či už cez jalové výpusty 

na čerpacích staniciach Boľ na Latorici alebo Pavlovo na Bodrogu. Zároveň je v príspevku 

prezentovaná možnosť variantnej výstavby vzdúvacieho objektu (vakovej hate) tak, aby 

vzdutie nezasahovalo až po hranicu s Ukrajinou. Tieto výpočty budú v budúcnosti spresnené 

o straty vody z výparu a vsaku, k tomu však je potrebná kalibrácia matematického modelu 

meraním hladinového a prietokového režimu in situ.  
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Summary 

The presented contribution was developed based on the results of a research project within the 

frame of the INTERREG Initiative between the Hungarian and Slovak Republics. It was 

concentrated on the Medzibodrožie region located in the south-eastern part of the Slovak 

republic. This project, initiated by water board companies in Hungary and Slovakia, was 

focused on a creation of a possibility for the design of technical measures for the revitalization 

of the rivers in the area of interest, which dried out. 

The first step consisted of an analysis of the recent hydrological state of the surface water, 

groundwater, and soil water in the area of interest and finding of a water source for the 

revitalization of the old river bed and branches. The next phase concentrated on modelling the 

hydrological and hydraulic processes of the surface (using HEC-RAS and MIKE-11) and 

subsurface flows (using TRIWACO software for groundwater modelling). 

At the end of the project solution, two technical alternatives were proposed. The 

recommended variant considers the construction of a inflatable weir in the Latorica River, 

which enables the revitalization of the Tice River and its dead branches and the creation of 

conditions for a better quality of life of the inhabitants in affected villages. 

The research work was performed by the Slovak University of Technology in Bratislava, the 

Water Research Institute, and the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences. 

EKÖVIZIG (the North-Eastern Direction on Water and Environmental Issues in the River 

Basin in Miskolc) headed the project on the part of Hungary and the Slovak University of 

Technology in Bratislava on the party of the Slovak Republic (Šoltész, 2008a). 

The project had quite a few vital goals to be solved but the most important were briefly 

characterized as follows: 

 water management - ecological (with an appropriate technical solution), 
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 the landscape (depending on the water management solution), 

 socio-economic (closely connected to the previous two goals). 

After finishing its analytical work, the working team firmly concentrated on modelling the 

hydrological and hydraulic processes of the surface and subsurface flows. These works, of 

course, were very intimately connected with the results of airborne scanning to achieve a 

digital terrain model (DTM) of the area investigated. The results of the scanning were still 

very rough for a morphological analysis of the floodplain region of the rivers. It was not 

precise enough for the mathematical modelling of the hydraulic processes, and, most 

importantly, it was not precise enough for designing the technical measures which were 

involved in the project as well as the environmental impact assessment. 

For obtaining the determined goals and for replenishing the former riverbed of the Tice River 

– as mentioned above – it is necessary to execute the following technical measures in 

individual rivers and channels and modify the operating rules on the rivers and their 

structures. In the profile above the bridge on the Latorica River on the state road from Veľké 

Kapušany to Kráľovský Chlmec, it is recommended to build a weir structure. The weir will 

secure the required water level in the vicinity of the two above-mentioned outlets of the 

protective dam on the left-hand side of the Latorica River even at minimum discharges. The 

weir was designed as a inflatable rubber weir with an operating water level of 99.50 m amsl. 

It will be a two-field weir with a width of 12.0 m (Šulek, 2007). The height of the backwater 

will be according to the height of the structure. Due to the operation of the inflatable weir, the 

appropriate water level will be secured.  

The total area of the water level in the revitalized 44.4 km-long Tice River is approximately 

2.8 mil. m
2
 and the whole water volume in the Tice River at its maximum operating levels in 

the individual reaches is 2.95 mil. m
3
 of water. In the future the research will be utilized with 

respect to the hydrological conditions for the creation of sustainable environment in lowlands 

of East Slovakia. Other possible variants were taken into consideration, as well. 

 

 

 

 

  


