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Hlavný koordinujúci príjemca: BROZ 

Spolupracujúci partneri projektu:

• Vodohospodárska výstavba, š. p. (VVB)

• Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)

• Národné lesnícke centrum (NLC)

• Riaditeľstvo Národného parku Dunaj-Ipeľ (Maďarsko) (DINPD)



Trvanie projektu a projektové územie 

Trvanie: 1.8.2015 – 31.1.2022

- Na Slovensku – rozsiahle územie dunajských ramien 

v oblasti Dobrohošť – Sap, Kľúčovského a 

Číčovského ramena, Čiližského potoka a mokradí v 

alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. 

- V Maďarsku – sa projekt týka územia Národného 

parku Dunaj-Ipeľ





Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu:

- obnoviť kľúčové prirodzené biotopy lužných lesov a zaviesť 

trvaloudržateľný manažment týchto oblastí.

- obnova biotopov bude dosiahnutá zlepšením vodného režimu 

v rozsiahlom systéme riečnych ramien a priamymi zásahmi, ktoré 

zabezpečia priaznivý stav ochrany cieľových biotopov.

- pravidelné záplavy



C.1 Obnova prietočnosti a longitudinálnej spojitosti  systému 

dunajských ramien

Cieľ:

-Min. 5 technických objektov 

-Vodný režim sa zlepší na ploche minimálne 1850 ha

-Aktivita bude ukončená: 03/2021

-Pravidelné záplavy





- Čo je záplava? (kto zažil prirodzenú záplavu v ramennej 

sústave?) – r. 1997?

- Prečo sa bojíme záplav? 
- Povodne sú extrémne udalosti

- Záplavy sú pravidelné udalosti 

- R. 1992 – prehradenie Dunaja

- R.1997 – posledná prirodzená záplava

- Napájanie ramennej sústavy cez objekt Dobrohošť – zima 

20 m3/s a v lete 30 m3/s 

- od r. 2012 funguje elektráreň Dobrohošť – umelé záplavy do 

70m3, ale dá sa aj do 90m3 – elektráreň vtedy nefunguje

- Umelé/simulované záplavy už neboli asi 10 rokov 

Pravidelné  ZÁPLAVY - nie sú POVODNE 



Čo sa stane, keď žena prestane mať pravidelnú 

menštruáciu? 

Záplava – Menštruácia

- Nevyhnutné

- Znak zdravia

- Očisťujúce, ale zároveň veľmi výživné

- Berú nepotrebnú hmotu a prinášajú živiny

- Blahodarný vplyv prevláda nad ničiacim vplyvom

Čo sa stane s ramennou sústavou keď neobnovíme pravidelný 

režim  ZÁPLAV? 





Čo sa už teraz deje po zastavení 

pravidelných záplav? 

- Nedostatok vody ako v korytách ramien, tak v okolí

- Zakolmátovanie brehov ramien spôsobilo, že z ramien už neprúdi do 

okolia ani podzemná voda, takže podzemná voda je o 3 metre nižšie 

ako je voda v ramenách 

- V ramenách sa voda premenila na zahnívajúcu a zapáchajúcu stoku 

- Neresiská rýb sa stratili

- Periodické mokrade dôležité pre obojživelníky tiež zanikajú

- Prirodzená obnova topoľových lesov – je takmer nemožná – nie je 

bahno a semená topoľov sa nemajú na čom uchytiť



Záver: 

- Pravidelné záplavy v ramennej sústave sú rovnako dôležité pre zdravie 

ekosystému ako pravidelná menštruácia pre zdravie ženy v „produkčnom 

veku“ – záplavy znamenajú zdravie a vitalitu ekosystému lužnej krajiny

- Umelé prerušenie záplav je pre ramennú sústavu veľký úder – umŕtvilo ju

- Všetky doteraz urobené pokusy sprietočniť ramená  – sú len chirurgické  

veci – bez pravidelného záplavového režimu – nemajú dlhé trvanie a sú 

veľmi finančne náročné, uvoľniť sily prírody, aby to urobili samy je 

najlacnejšie a to najlepšie riešenie

- Lužné lesy a ostatné lužné biotopy – bez pravidelných záplav nemôžu 

pretrvať, neprežijú, biotopy budú pomaly zomierať

Pravidelné  ZÁPLAVY – sú blahodarné 



C.2 Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí 

• Zrealizované opatrenie v projekte: 

• - mokrade  a vodný režim obnovený  v ramene pri Dobrohošti – Kyselici v 

roku 2017
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Mokrade a ramená v Dobrohošti
1.obnovené suché rameno 

– dĺžka 430 m, 

tmavomodré

2. obnovená prietočnosť a 

predĺžené obdobie, 

kedy je rameno 

zavodnené – 440 m –

svetlomodré – voda 

bola 6 mes., teraz 

celoročne

3. obnovené dlhodobé 

periodické mokrade 

(Dobrohošť + 

Kyselica) – cca 0,95 

ha, ešte sa spresní, 

zatiaľ nemáme 

zamerané brehy –

modré čiary

4. obnovený potenciál 

zaplavovania tvrdého 

a mäkkého lužného 

lesa (Dobrohošť, 

Kyselica) - cca 16 ha 

(ukáže sa až keď bude 

zvýšený prietok) –

zelené čiary
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Ďakujem za pozornosť !


