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Príspevok je zameraný na opatrenia- kamenné prehrádzky, 
prekladané hrádzky, drevené odrážky na lesných cestách, zasakávacie
jamy, zasakávacie pásy a protipožiarne nádrže v lese. Príčiny 
poškodzovania lesa, ktoré dohromady majú za následok vznik 
povodní, v čase sucha nedostatok vody a tým aj vplyv na 
mikroklimatické podmienky v lese. Na základe štúdia, poznatkov 
a vlastných skúseností je možné sa takýmto negatívnym vplyvom 
brániť.
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TECHNICKÉ A BIOTECHNICKÉ OPATRENIA V POVODIACH
Forests revitalization-Technical and biotechnical measures

1. POPIS TERAJŠIEHO STAVU LESNEJ KRAJINY 
V lesnej krajine, hlavne v oblasti flyšového pásma, došlo k značnému odlesneniu z dôvodu veľkoplošných 
výrubov lesa. Ťažba dreva ťažkými mechanizmami vytvorila veľké množstvo približovacích ciest nielen vo 
svahoch, ale i v potokoch. Nebudovali sa v dostatočnom množstve vhodné odvozné lesné cesty a samotný 
spôsob približovania dreva po zvážniciach zapríčinil deštrukciu územia a vytvorenia hlbokých eróznych rýh. 
Tieto rýchlo odvádzajú vodu z lesa, drenujú podložie a taktiež aj splaveniny a odpad po ťažbe dreva. Ľudia 
vnímajú takúto krajinu ako degradovanú, a počas extrémnych dažďov ju považujú za hlavnú príčinu vzniku 
povodní.
Všetky negatíva v lesnej krajine majú vplyv na rýchlejší odtok vody z územia, a v rozhodujúcej miere sú 
príčinou neustálych povodní, nedostatku vody v krajine na území Slovenska. Je preto potrebné takto chorú 
krajinu ošetriť - revitalizovať už nad obcami (mestami) a znížiť tak riziko škôd spôsobených povodňami a 
suchom. Práve preto je tento príspevok zameraný na zadržiavanie vody v mikropovodiach nad intravilánmi 
sídiel, kde je možné intenzitu povodňových škôd ovplyvňovať pozitívnym smerom. Intenzita a frekvencia 
povodní nám dáva nové poznatky, ktorým smerom sa uberať. Už niekoľko storočí človek zasahuje do tohto 
procesu, a máme sa teda z čoho poučiť a vybrať skúsenosti.

2. PRVKY SPÔSOBUJÚCE POVODNE
veľké množstvo vody, ktoré svojím objemom a silou robí škody
štrk, kamene, drevo, ktoré berie so sebou voda upchávajú mostné objekty a priepusty
humusné vrstvy z lesa, bahno

3. PRÍKLADY RIEŠENÍ Z MINULOSTI
Naši predkovia sa v rámci svojich znalostí starali o zem zodpovedne. Okrem šetrnejšieho a citlivejšieho 
prístupu k lesu,  budovali priamo na tokoch nielen murované prehrádzky, ale aj drevné stupne, prahy, 
drevené spádiská pre ryby, vegetačné opevnenia brehov. Na severe Slovenska v oblasti Kysúc, sme pri 
prehliadke mikropovodí našli množstvo takýchto starých objektov, hlavne drevených, ktoré slúžia desaťročia 
až dodnes. Podľa popisu miestnych obyvateľov najstaršia drevená hrádza - cca 2 m vysoká sa nachádza v 
obci Radôstka v časti u Huláka. Bola postavená v šesťdesiatych rokoch minulého storočia

Hrádza v obci Radôstka časť u Huláka z 60-tych rokov 
minulého storočia, funguje dodnes

Drevený stupeň z guľatiny Vysoká nad Kysucou zo 70-tych rokov 
minulého storočia, foto r.2012



Oščadnica- murovaná kamenná hrádza prepadová na 10 ročnú vodu, zadržaný objem cca 30 000m3, životnosť 
min.100rokov. Urobená v rámci programu „Revitalizácia územia“ v r.2011

Drevený stupeň z guľatiny v obci Vysoká nad Kysucou ochraňuje mostný objekt na ceste už 
viac ako 40 rokov. Rybárske splavy budované pred desaťročiami na chov pstruhov sú 
roztrúsené po celej oblasti Kysúc a vydržali i veľké povodne. 

4. REALIZOVANÉ OBJEKTY
a) KAMENNÉ PREHRÁDZKY



Krivany- sypaná kamenná prehrádzka, hrádz,  ihneď 
plní svoju zadržiavaciu funkciu

Kamenná prehrádzka Lačnovský potok- sypaná hrádza
zároveň slúži ako prechod pre stroje na druhú stranu 

mikropovodia



Murovaná  kmenná prehrádzka kombinovaná  so sypanou hrádzou a dimenzujúcim otvorom
Stará Bystrica r.2010

Kamenná prehrádzka Kriviansky potok



d) PREKLADANÉ HRÁDZE

Krásno nad Kysucou- Vyšné Vane- čečinová 
prehrádzka s textíliou, prvá prekládaná hrádza 2007 ( 

poľovníci)

Vyšné Vane  po 2 rokoch



Prekladaná hrádza Krasňany  2011

Dokonalá prekladaná prehrádzka Lodno 2012



Prekladaná prehrádzka  –Dunajov, zo smrekovej 
guľatiny prekladanej čečinou

Prehrádzka Hlohovec, z agátovej  „ biomasy“



Prehrádzka po povodni Krivany

Stará Bystrica- prehrádzka (prekladaná hrádza) s vŕbovým zápletom, urobili nezamestnané ženy



Prehrádzky Lodno pri zväčšenom prietoku vody



Dobre urobená hrádza Raková- časť 
Bahaňa, r.2012

Znak funkcie- nános bahna a štrku



Ochodnica r.2012-2020 v miestach intenzívnej ťažby

Pieskový nános v Čiernom pri Čadci 
zásluhou kamennej sypanej hrádze



Hrádza od poľovníkov v Kysuckom Lieskovci



Cesta bez odrážky

c) ODRÁŽKY

Odrážka na lesnej ceste



Dunajov- realizácia odrážky na zvažnici

Drevená odrážka Krivany v akcii



Odrážka na lesnej ceste r. 2012

d) STUPNE A PRAHY

Krasňany- drevený stupeň s protiprahom r.2011



Dunajov- kombinovaná prehrádzka kameň-drevo v 
zosuvnom mieste

Krivany- palisádový stupeň s tesniacou textíliou



Palisádový stupeň dvojitý s  tesniacoutextíliou

Horný Hričov

Palisádový stupeň jednoduchý z vrbových kolov



Zadržiavaná voda drevenými stupňami Horný Hričov 
2008



e) NÁDRŽE

Drevená  prehrádzka  z ílu a okrajových drevených 
odrezkov Horný Hričov r.2008

Hranovica- jazierko nad rómskou osadou r.2011



Jednoduchá účelová nádrž na protipožiarnej lesnej 
ceste Nižné Vane 

Cca 12 m3 objem 

( voda z prameňa )

f) INÉ OBJEKTY

Stará Bystrica- účelová nádž
na toku cca 15m3



Hlohovec- prehrádzka drevo -kameň



Protipožiarna nádrž Kysucké Nové Mesto, r.2019

Nádrž na Makove r.2019, plní hlavne 
protipožiarnu funkciu





Súčasťou revitalizácie územia mikropovodí sú aj odrážky na lesných cestách, 
zasakovacie jamy a zasakovacie pásy. Všetky tieto objekty využívajú ako hlavný 
konštrukčný prvok drevo.

Zasakovací pás po búrke Zasakovací pás so zasakovacou jamou

5. STABILITA A ODOLNOSŤ HRÁDZÍ
Hlavným prvkom stability každého objektu je jeho konštrukcia, v ktorej priečne 
drevá sú fixované tenkou gaľatinou a haluzovinou do profilu potoka pozdĺžne. 
Konce haluziny je dobré spevniť nahádzanou zeminou alebo kameňom, prípadne 
na konci kolom. 
Ďalším dôležitým statickým prvkom je zapustenie priečnych driev do svahu 1 až 
1,5 m v ryhe, ktorá šírkou nepresahuje priemer použitej guľatiny, (20 - 30 cm).
Celá táto priečna a pozdĺžna  konštrukcia je stabilizovaná drevenými kolmi 8-12 
cm hrubými, ktoré sú zarazené do rastlého podložia. Tieto tri prvky sú navzájom 
pospájané klincami primeranej veľkosti.
Fixácia haluzinovej hrádze je zasúvaním hrubších koncov haluzoviny, žrdí do 
vybitých dier 30 až 50 cm hlbokých.
Stabilita a pevnosť hrádze sa zvýši po prvej veľkej vode keď bahno čiastočne 
zanesie priestor prehrádzky. 
Všetka práca vzhľadom na predpoklad neprístupnosti terénu sa robí ručne. Pri 
hrádzi vzopnutej sa priečne drevá nedávajú do výkopových rýh, ale sa zahlabajú
do svahu. Na viazanie fašinových valcov sa použije pozinkovaný drôt 2-3 mm 
hrubý, alebo pásky z umelej hmoty šírky 1-2 cm.
Pri ihličnatých drevinách musí platiť zásada, že priečne drevá a koly sa použijú len 
s odkôrneného dreva.
Celé konštrukčné riešenie je vidieť z jednotlivých konštrukčných rezov.



Prekladaná drevená hrádza v cca 1,5m po 9-tich rokoch, 
Ochodnica

6. NÁVRH A REALIZÁCIA PREKLADANÝCH HRÁDZÍ
Súčinnosť s lesníckou a poľnohospodárskou činnosťou.
Umiestňovanie hrádzí vždy v najužšom profile, a v priamom toku tak, aby retenčný priestor bol čo 
najväčší.
Dosah účinnosti jednotlivých hrádzí by sa nemala prekrývať.
Spolupracovať so správcom toku a vlastníkmi priľahlých pozemkov.
Akceptovať historické danosti povodia.
Využiť poznatky ochrany prírody.

7. CHYBY, KTORÝM SA TREBA VYHNÚŤ PRI REALIZÁCIÍ
Zlé  zapustenie priečnych driev do svahu.
Nedostatočná hrúbky a dĺžka pozdĺžnej výplne hrádze.  
(Hrúbka výplne priečneho dreva = hrúbka guľatiny) min 15 cm
(Dĺžka výplne = šírka hrádze x 2 min
Zlé založenie spodného dreva, (musí byť celé pod niveletou dna).
Štiepanie dreva hrubými klincami zarazenými blízko konca dreva.
Slabo zarazené koly.
Kolmosť objektu na smer toku.
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