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Rieka Dunaj
• Mimoriadne významný medzinárodný vodný tok, ktorý spája národy aj
množstvo rôznorodých ľudských aktivít,
• Zároveň tvorí dosiaľ zachované, avšak veľmi krehké, unikátne prírodné
dedičstvo s množstvom druhov organizmov, je vystavený tlakom ľudskej
činnosti a patrí medzi najohrozenejšie riečne ekosystémy sveta.
• Splnenie požiadaviek na komplexné využívanie a ochranu Dunaja
v kontexte súčasných priorít spoločnosti predpokladá zosúladenie rôznych
nárokov v tom istom území.
• Dunaj má špecifické nezastupiteľné miesto v Európe, aj na Slovensku
• Mierkou sa líši od ostatných tokov a aj preto vyžaduje osobitný prístup

Dunaj – náš úsek a rozdelenie na vodné útvary

ES Dunaj
V expertnej skupine Dunaj pracovali odborníci a odborníčky z rôznych oblastí, aby
participatívnym spôsobom diskutovali o možnostiach riešení, ako:
- zastaviť degradáciu prírodného prostredia Dunaja a jeho okolia,
- postupne zlepšovať stav Dunaja a jeho dôležité funkcie na základe odborne
podložených postupov,
- navrhnúť a skoordinovať princípy pre udržateľné využívanie, ochranu a obnovu
Dunaja.

Dlhodobé udržateľné využívanie Dunaja (VÍZIA pre koncepciu vodnej politiky)
• Dunaj bude, tam kde je to možné, čo najbližšie k prirodzenému stavu; bude dosahovať dobrý ekologický stav a
prírodné prostredie bude mať čo najbohatšiu druhovú rozmanitosť
• Alúvium Dunaja bude cenným a kvalitným zdrojom pitnej vody
• Bude zabezpečený potrebný stupeň protipovodňovej ochrany pre dôležité ľudské aktivity a infraštruktúru
• Vodné elektrárne na VD Gabčíkovo budú efektívne vyrábať elektrinu
• Na vodnej ceste medzinárodného významu budú zabezpečené podmienky na vykonávanie bezpečnej
a efektívnej plavby lodí vnútrozemskej plavby a malých plavidiel
• Dunaj bude ozdobou miest a obcí ktoré ležia na jeho brehoch, ich obyvatelia, ale aj návštevníci budú viac
využívať brehy Dunaja na oddych, rekreáciu a vzdelávanie
• Správa Dunaja, rozvojové zámery a projekty na Dunaji budú mať širokú verejnú podporu, ktorá bude
zabezpečená vhodnou participáciou rôznych dotknutých aktérov podľa možnosti už pri definovaní zámerov
• Inštitúcie podieľajúce sa na správe, využívaní, ochrane a obnove Dunaja budú mať potrebné kapacity, odbornú
úroveň, materiálne vybavenie a zodpovedajúce financovanie, ich zodpovednosti a kompetencie budú jasne
a logicky definované
• Manažment Dunaja a všetky zámery na jeho úpravy a obnovu, budú koordinované so susednými krajinami,
ako aj v rámci povodia Dunaja

Základným kameňom prípadovej štúdie pre Dunaj je vyvážené priestorové usporiadanie
do roku 2030 s výhľadom do roku 2050:
• Voľne prúdiaci úsek Devín – Bratislava v dobrom ekologickom stave:
plavebné regulačné úpravy a kompenzačné a zmierňujúce
revitalizačné opatrenia, udržateľné využívanie zdrojov pitnej vody
• VD Gabčíkovo: výroba elektriny, komplexná obnova (ekologická
a technická), humanizácia prostredia VD a priebežné opatrenia na
zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie
• Staré koryto Dunaja a ramenná sústava: vyhradené pre
protipovodňovú ochranu, ochranu prírody, revitalizačné opatrenia,
športovú a rekreačnú plavbu, bez tlakov veľkej plavby (ak sa potvrdí
dostatočná technická spoľahlivosť derivačného kanála VD Gabčíkovo
ako dlhodobo udržateľnej vodnej cesty)
• Voľne prúdiaci úsek Sap – ústie Ipľa: potrebné regulačné plavebné
úpravy a kompenzačné a zmierňujúce revitalizačné opatrenia,
zabezpečí obnovu rieky, ktorej ekologický stav degraduje v oblasti VD
Gabčíkovo

Základným kameňom prípadovej štúdie pre Dunaj je vyvážené priestorové usporiadanie
do roku 2030 s výhľadom do roku 2050:
• Pri definovanom priestorovom usporiadaní bude mať Slovensko energeticky využitý a plavebne zavzdutý celý
národný úsek (Bratislava – Čunovo). Z celkovej dĺžky, vrátane hraničných úsekov, teda zo 172 km, je energeticky
využitých a plavebne zavzdutých 61 km (Bratislava – Sap) teda 35 %, avšak až takmer 70 % celkového spádu.
Zvyšné úseky budú voľne prúdiace. Takto vyvážené rozdelenie a využitie dáva predpoklady pre naplnenie
ambicióznych cieľov komplexného využitia Dunaja v súlade s modernými európskymi vodohospodárskymi
predstavami, umožní plnenie ekologických cieľov rámcovej smernice o vode a pomôže zachovať unikátnu
dunajskú prírodu pre súčasné a budúce generácie.

• Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros je predmetom medzinárodného súdneho sporu s Maďarskom.
Prípadová štúdia Dunaj nie je relevantným podkladom pre riešenie súdneho sporu, ale podkladom pre využívanie,
správu a rozvoj predmetného úseku Dunaja v dočasnom režime do uzavretia sporu.

SÚČASNÉ PROBLÉMY A OTVORENÉ OTÁZKY
Prírodné prostredie Dunaja, ekologický stav a biodiverzita

hydromorfologické zmeny spôsobené lodnou dopravou, vodnými elektrárňami a ochranou pred povodňami
narušenie pozdĺžneho a priečneho prepojenia toku a zhoršenie celkového ekologického stavu

úbytok a degradácia pôvodných riečnych ekosystémov, najmä vplyvom hydromorfologických zmien, spôsobujú
pokles rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a otvárajú podmienky pre rozšírenie inváznych druhov

SÚČASNÉ PROBLÉMY A OTVORENÉ OTÁZKY
Zdroje pitnej vody
Alúvium Dunaja je dlhodobo nenahraditeľným zdrojom pitnej vody.
Pre bezpečné a udržateľné využívanie zdrojov pitnej vody v okolí Dunaja má zásadný význam hydrologický režim Dunaja a
prirodzené riečne procesy, prúdiaca voda, priepustné štrkové dno a brehy.
Obzvlášť cennou nenahraditeľnou zásobárňou pitnej vody je Žitný ostrov.
Medzi najvážnejšie súčasné tlaky na zdroje pitnej vody patrí:
- strata priepustnosti dna zdrže Hrušov vplyvom kolmatácie – utesnenia jemnozrnnými sedimentami,
- územný rozvoj a výstavba priamo ohrozujúca ochranné pásma vodných zdrojov, alebo nepriamo - rozsiahlou výstavbou,
ktorej podzemné časti ovplyvňujú prúdenie podzemných vôd v okolí Dunaja,
- znečistenie a staré skládky odpadov, ktoré predstavujú aktuálne, alebo potenciálne riziká pre zdroje pitnej vody
Ochrana pred povodňami
Existujúci systém protipovodňovej ochrany je systematicky budovaný, účinný a udržiavaný.
Systémy protipovodňovej ochrany sú dimenzované na návrhové povodňové prietoky, ktoré boli definované na základe
historického radu pozorovaných prietokov, a nezohľadňujú zmeny v hydrologickom režime spôsobené zmenou klímy
a ľudskou činnosťou v povodí.
Problémom je aj zmenšenie pôvodných záplavových území a postupné zmenšovanie prietočnej plochy priestoru Dunaja
vplyvom regulačných úprav a narušením prirodzených erózno-sedimentačných procesov

SÚČASNÉ PROBLÉMY A OTVORENÉ OTÁZKY
Prevádzka VD Gabčíkovo a výroba elektrickej energie
Vodné elektrárne VD Gabčíkovo z obnoviteľného zdroja produkujú 10 % celkovej výroby elektriny na
Slovensku
Derivačný kanál VD Gabčíkovo a zdrž Hrušov umožňujú zároveň vhodné podmienky pre veľkú medzinárodnú
vnútrozemskú plavbu, ktorej vodná cesta obchádza plavebne komplikovaný úsek vnútrozemskej delty
Dunaja.
Výstavba a prevádzka VD Gabčíkovo však spôsobili závažné environmentálne problémy a vážne poškodenia
životného prostredia a ekologického stavu Dunaja. Nedostatočná reflexia týchto faktov spôsobila, že súvisiace
environmentálne a vodohospodárske problémy neboli doteraz riešené v potrebnom rozsahu.
Ďalším závažným problémom je zvýšené usadzovanie sedimentov v zdrži Hrušov, derivačnom kanáli
a v priestore objektov vodného diela.
Výstavba a prevádzka Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros je predmetom medzinárodného súdneho
sporu s Maďarskom. Tento spor nebol doposiaľ uzavretý, čo komplikuje prevádzku VD Gabčíkovo a správu
Dunaja na dotknutom hraničnom úseku.

SÚČASNÉ PROBLÉMY A OTVORENÉ OTÁZKY
Plavba a plavebné podmienky
Plavba a medzinárodná vodná doprava má na Dunaji dlhú tradíciu. Aj napriek dlhodobej realizácii regulačných úprav koryta
neboli na voľne prúdiacich úsekoch dosiahnuté plné parametre plavebnej dráhy aj počas období nízkych vodných stavov.
Vodná cesta má rad úžin a brodov a v súvislosti s potrebou dosiahnutia environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode
nie je reálne očakávať zmenu tohto faktu.
Plavebné podmienky podľa odporúčaní Dunajskej komisie a Európskej dohody o vnútrozemských vodných cestách
medzinárodného významu (AGN) sú zabezpečené menej ako 300 dní v roku nielen z dôvodu malých plavebných hĺbok na
voľne prúdiacich úsekoch počas nízkeho prietoku vody, ale aj v dôsledku povodní, zámrzu hladiny a výpadkov prevádzky
plavebných komôr na VD Gabčíkovo.
Doterajšie regulačné úpravy pre zlepšovanie, obnovu a údržbu plavebnej dráhy spôsobili závažné hydromorfologické zmeny
Dunaja. Zmierňujúce, či kompenzačné revitalizačné opatrenia na zlepšenie hydromorfológie koryta, brehov a bočných
ramien zatiaľ neboli realizované.
VD Gabčíkovo na jednej strane ochudobňuje úsek starého koryta Dunaja o dominantnú časť prietoku vody, avšak
presmerovanie veľkej plavby do derivačného kanála otvára možnosť ponechať 40 km dlhý úsek vnútrozemskej delty pre
ochranu, vývoj a obnovu riečneho ekosystému a regulovanú rekreáciu verejnosti, pri súčasnom zlepšení protipovodňovej
ochrany. Tento potenciál nebol doposiaľ dostatočne využitý a staré koryto Dunaja, aj keď pre veľkú plavbu nevyužívané, má
stále administratívny štatút vodnej cesty pre veľkú plavbu. Toto obmedzuje možnosti pre zlepšenie protipovodňovej ochrany,
vodohospodárske revitalizácie a komplexnú obnovu ekosystémov.
Pre športovú a rekreačnú plavbu nie je zabezpečený plynulý a bezpečný prejazd cez VD Gabčíkovo. V obciach a mestách
pozdĺž Dunaja chýbajú verejné miesta s možnosťami nastupovania, vystupovania a spúšťania športových a rekreačných
plavidiel na vodu.

SÚČASNÉ PROBLÉMY A OTVORENÉ OTÁZKY
Podpora verejnosti, participatívne procesy, koordinácia aktivít
Doterajšia príprava a realizácia rôznych zámerov využívania a správy Dunaja sa uskutočňovala prevažne s nízkou
alebo žiadnou aktívnou účasťou zainteresovaných subjektov či dotknutej verejnosti.
V dôsledku toho boli rôzne projekty, opatrenia a činnosti spravidla jednoúčelové, v niektorých prípadoch
poškodzujúce iné oblasti, resp. v konflikte s inými záujmami, bez využitia potenciálu synergických efektov
a bez širokej podpory verejnosti a rôznych aktérov využívania Dunaja.
Verejné priestory pri Dunaji a rekreačné využitie
Podmienky pre rekreačné využívanie Dunaja a jeho okolia sa postupne zhoršovali od druhej polovice 20.
storočia. Problémom zostávajú nevhodné úpravy koryta a brehov.
Architektonické a technické riešenie, ktoré oddeľuje mestá a ľudí od rieky, je už prekonaná. Súčasným
trendom je obnova spojenia miest na brehoch s riekou pomocou verejných priestorov, ktoré umožnia
verejnosti bezprostredný prístup k vode.
Problémom je aj nedostatočne regulovaná nevhodná až živelná urbanizácia súkromnými rekreačnými chatami
a hausbótmi v niektorých častiach dunajskej inundácie. Na druhej strane, absentuje podpora regulovaných
mäkkých foriem rekreácie, športu a oddychu verejnosti v súlade s prírodou.

SÚČASNÉ PROBLÉMY A OTVORENÉ OTÁZKY
Efektívne a zodpovedné inštitúcie, odborná úroveň a vzdelávanie, veda, výskum
Inštitúcie spravujúce slovenský úsek Dunaja majú dlhoročnú tradíciu, úspešnú prax a kapacity, najmä v oblastiach
protipovodňovej ochrany, údržby plavebnej dráhy a hydroenergetiky.
Koordinácia využívania Dunaja a jeho okolia s opatreniami na dosiahnutie environmentálnych cieľov rámcovej smernice
o vode nie je dostatočná. Rovnocenná s hospodárskym využívaním Dunaja musí byť starostlivosť, ochrana a obnova jeho
prírodného prostredia, vrátane zdrojov pitnej vody v priľahlom území. Na túto oblasť však správca toku a ďalšie inštitúcie
nemajú vytvorené dostatočné odborné kapacity a finančné zdroje. Najnovšie odborné poznatky a trendy z oblasti
udržateľného manažmentu tokov sa do praxe a činnosti príslušných inštitúcií a úradov zavádzajú veľmi pomaly.
Závažným problémom je dlhodobé nedostatočné financovanie správy Dunaja, príslušných inštitúcií a úradov,
s nedostatočnými kapacitami a vybavením. Prevádzku VD Gabčíkovo komplikuje zložitá deľba kompetencií medzi SVP š.p.
a VV š.p..
Medzinárodná spolupráca a koordinácia na Dunaji
Koordináciu cezhraničných aktivít na hraničných úsekoch Dunaja zabezpečuje slovensko-rakúska a slovensko – maďarská
komisia pre hraničné vody. Medzinárodnú koordináciu pre oblasť ochrany vôd zabezpečuje Medzinárodná komisia pre
ochranu Dunaja (ICPDR). Medzinárodnú koordináciu v oblasti vnútrozemskej plavby zabezpečuje Dunajská komisia (DK).
Spolupráca odborníkov rôznych oblasti z podunajských krajín prebieha v rámci medzinárodných projektov. Ich výsledky sa
do praxe dostávajú príliš pomaly.

SÚČASNÉ PROBLÉMY A OTVORENÉ OTÁZKY
Dopady zmeny klímy
Zahraničné, ako aj domáce štúdie z oblasti analýzy vplyvu zmeny klímy na hydrologický režim Dunaja prinášajú
kvalitatívne, ale aj kvantifikované údaje o očakávaných výrazných zmenách povodňových a minimálnych prietokov
Dunaja v budúcnosti.
Vplyvy a dopady zmeny klímy nie sú v doterajšej praxi a plánovaní pre rôzne oblasti využívania vôd Dunaja
dostatočne zohľadnené a nie sú pripravené adaptačné opatrenia.

CIELE A NAVRHOVANÉ OPATRENIA

CIELE A NAVRHOVANÉ OPATRENIA

CIELE A NAVRHOVANÉ OPATRENIA

Prioritné oparenia


realizovať revitalizačné úpravy na zlepšenie hydromorfologických parametrov Dunaja: obnoviť laterálnu
spojitosť – obnoviť prírodné brehy, pobrežné zóny a bočné ramená; zabezpečiť pozdĺžnu spojitosť
a priechodnosť migračných bariér pre ryby, iné vodné organizmy a rekreačné plavidlá; zabezpečiť prirodzenú
variabilitu prúdenia; zlepšiť dotáciu vody do ohrozených ramenných ekosystémov, zlepšiť podmienky pre
výskyt a reprodukciu pôvodných druhov rýb, vrátane dunajských jeseterov implementáciou opatrení
Paneurópskeho akčného plánu pre jesetery

Prioritné oparenia


realizovať komplexný manažment sedimentov na vodnom diele Gabčíkovo: zlepšenie prirodzeného
kontinuálneho transportu sedimentov cez vzdúvacie objekty a úseky tokov cielenými technickými a
revitalizačnými opatreniami, priebežné, systematické a udržateľné odstraňovanie nánosov sedimentov na
potrebných miestach; nakladanie so sedimentami v kombinácii opatrení - opätovné vypúšťanie do Dunaja,
deponovanie na určených miestach mimo zdrže a v zdrži, komerčné využitie; pri zohľadnení príslušných
ekologických, technických a ekonomických aspektov

Prioritné oparenia


zlepšiť podmienky pre plavbu: regulačné úpravy a údržba plavebnej dráhy, kompromisne zohľadňujúce
požiadavky na parametre plavebnej dráhy a jej efektívnu a udržateľnú údržbu, s požiadavkami na ochranu
vôd v zmysle ekologických cieľov RSV; zlepšiť podmienky pre športovú a rekreačnú plavbu

Prioritné oparenia


zlepšiť systém protipovodňovej ochrany a adaptovať ho na klimatické a antropogénne zmeny v povodí,
vhodnými opatreniami zvýšiť povodňovú kapacitu problémových úsekov a objektov
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VYKONÁVANIE KONCEPCIE

Generálne zásady pre opatrenia na Dunaji


pri hodnotení nových zámerov budú uprednostňované riešenia s viacúčelovým synergickým pozitívnym
efektom pred jednoúčelovými opatreniami.



v počiatočnej fáze prípravy zámerov a opatrení na Dunaji, je potrebné identifikovať zúčastnených aktérov
a dotknuté skupiny a participatívnym spôsobom hľadať riešenie akceptovateľné a podporované
zúčastnenými stranami.



pri prevádzke, údržbe a obnove infraštruktúry (aj existujúcej), ktorá spôsobuje zhoršenie
hydromorfologických parametrov a ekologického stavu Dunaja, je potrebné uplatňovať zásadu
znečisťovateľ / užívateľ / ten kto spôsobil poškodenie platí, zavedením pravidelného financovania
revitalizačných opatrení na zmiernenie hydromorfologických zmien, premietnutím do nákladov na
prevádzku a údržbu vodných elektrární, plavebnej dráhy a systémov protipovodňovej ochrany.



pri analýzach efektívnosti plánovaných opatrení je potrebné zohľadňovať ekosystémové služby.



opatrenia ktoré by vyžadovali výnimku na dosiahnutie dobrého ekologického stavu / potenciálu vodných
útvarov na Dunaji, v zmysle cieľov RSV, nie sú v súlade s koncepciou vodnej politiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050.

• v rámci opatrení a manažmentu budú uplatňované princípy prírode blízkych riešení.

Ukazovatele pre prioritné opatrenia

Široká podpora koncepcie, opora v legislatíve a stratégiách EÚ

Zhrnutie
• Ústredným bodom koncepcie vodnej politiky pre Dunaj sú ekologické ciele Rámcovej smernice o vode
• Ekologický stav Dunaja sa NEBUDE ZHORŠOVAŤ
• Pomocou premyslených opatrení BUDEME STAV DUNAJA ZLEPŠOVAŤ tak, aby sme dosiahli minimálne
dobrý ekologický stav / potenciál
• Koncepcia na Dunaji NEPRIPÚŠŤA VÝNIMKY z týchto cieľov
• Koncepcia dáva priestor pre KOMPROMISNÝ ROZVOJ VŠETKÝCH OBLASTÍ VYUŽÍVANIA DUNAJA
• Súčasťou prevádzkových nákladov, modernizácií a rekonštrukcií infraštruktúry budú revitalizačné opatrenia

Ďakujem za aktívnu spoluprácu a podporu
ES Dunaj, Riadiacemu výboru a Pracovnej
skupine
Martin Mišík
odborný garant ES Dunaj
martinmisik65@gmail.com

