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¨ CIELE 

Táto príručka je priamym výsledkom projektu AQUANET, v rámci ktorého bola 
okrem iných analýz vypracovaná vyčerpávajúca kompilácia metód, postupov, 
technológií a zariadení, určených pre efektívne využívanie vodných zdrojov. 
Príručka, ktorú práve držíte v rukách, sa snaží pokryť nasledujúce ciele: 

• Zhromaždiť rôzne postupy, stratégie a environmentálne techniky, 
dostupné v Európskej Únii v rámci všetkých sektorov a pre všetkých 
užívateľov. 

• Ponúknuť ľahko využiteľné riešenia na optimalizáciu rôzneho využitia 
vodných zdrojov, triedené podľa aktivít a typu využitia.    
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¨ ÚVOD 

Projekt AQUANET má za cieľ aktívne šíriť inovácie z oblasti efektívneho 
vodného manažmentu, vychádzajúc z výsledkov projektu LIFE 
“OPTIMIZAGUA” [LIFE04 ENV/E/000164]; zároveň pre tento účel využíva 
didaktické postupy pilotného projektu “Multimedia Training System for 
Workers” (1996), realizovaného v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý 
bude základom pre dištančný tréning, určený pre cieľové sektory. V rámci 
tohto projektu bude podporená realizácia odborného vzdelávania na tému 
“efektívny vodný manažment”, s využitím postupov e-learningu.   

Za týmto účelom sa v rámci projektu AQUANET zhromaždili nástroje, postupy, 
technológie a charakteristika zariadení, určenými na efektívne hospodárenie s 
vodnými zdrojmi vo všetkých oblastiach spotreby: domácnostiach, službách, 
priemysle, poľnohospodárstve, profesijnej a súkromnej záhradnej architektúre 
a mnohých ďalších. Organizácie, spoločnosti alebo podniky sú v tejto 
publikácii uvádzané iba ako príklad na prezentovanie analyzovanej 
technológie, bez akéhokoľvek priameho prepojenia na daný projekt; týmto im 
všetkým zároveň vyjadrujeme vďaku za informácie, poskytnuté širokej 
verejnosti, s možnosťou využitia za účelom zlepšenia kvality životného 
prostredia.    

Táto príručka je výsledkom všetkého vyššie spomenutého úsilia a my len 
dúfame, že sa stane užitočným a využiteľným nástrojom.  



 

 

1. VODA: FAKTY A ČÍSLA  
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1.1. HYDROLOGICKÝ CYKLUS ALEBO VODNÝ 
CYKLUS  

• Komplexný mechanizmus, ktorý transformuje vodu z oceánov na zemský 
povrch a zo súše, alebo podpovrchových častí zemskej kôry a 
vegetačného pokryvu do atmosféry, ktorá obklopuje našu planétu, sa 
nazýva hydrologický cyklus (kolobeh vody). Poznáme päť základných 
prírodných faktorov, ktoré podmieňujú procesy v rámci kolobehu vody: 
zrážky, infiltrácia, povrchové vodné zdroje, evaporácia a transpirácia.   

(Autor: Nieves León) 

• Ľudské aktivity (ľudské osídlenia, priemysel a poľnohospodárstvo) môžu 
narúšať rovnováhu medzi týmito prírodnými faktormi intenzívnym 
využívaním krajiny, využívaním, recykláciou a vypúšťaním odpadov do 
prírodných povrchových vodných zdrojov a podzemných vôd.  

• Zemská atmosféra pozostáva približne z 13.000 Km3 vody. Toto množstvo 
predstavuje približne 10% celkových svetových sladkovodných zásob; 
ostatné sú lokalizované v povrchových a podpovrchových vodných 
zdrojoch, ľadovcoch a permafroste (trvalo zamrznutej pôde).   

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Najdôležitejším faktom zostáva, že vodné pary v atmosfére sa pohybujú 
v rámci „globálneho dynamického spádu“, ktorý predstavuje značný 
a neustále sa opakujúci objem vody, odhadovaný v rozmedzí medzi 
113.500 km³ až 120.000 km³. Toto množstvo dáva predstavu o významnej 
úlohe zrážok v procese obnovy prírodných vodných zdrojov, najmä tých, 
ktoré sú využívané na zásobovanie prírodných ekosystémov a prirodzené 
zavlažovanie kultúrnych plodín.  

• Keď zrážková voda dosahuje zemský povrch, rozdeľuje sa do niekoľkých 
sekcií a pokračuje v rámci terestriálnej časti hydrologického cyklu 
viacerými rozdielnymi spôsobmi. Z celkového ročného objemu 110.000 
km³ zrážok na zemskom povrchu je približne 40.000 km³ 
transformovaných na doplnenie povrchových vodných zdrojov a približne 
70.000 km³ je uložených v pôde a neskôr sa vracia späť do atmosféry 
prostredníctvom evaporácie a transpirácie vegetačného pokryvu Zeme. 

• Procesy evaporácie a transpirácie (evapotranspirácie) sú úzko prepojené 
s vodnými zdrojmi, viazanými v pôdnej vlhkosti; tieto procesy pôsobia ako 
hnacie sily pre vodu, premiestňovanú v rámci kolobehu vody v prírode. 



 

 

Pohyb vody v rámci pôdy a vegetácie je značný a predstavuje podiel 
približne 62% z celkového množstva obnoviteľných sladkovodných zásob.   

(Autor: Samuel Lago) 

• Zhruba 40% zrážok, ktoré dopadnú na zemský povrch, pochádza 
z odparenej vody zo svetových oceánov. Zostávajúcich 60% pochádza zo 
suchozemských vodných zdrojov. 

• V miernom podnebnom pásme sa 33% celkových zrážok zvyčajne vracia 
späť do atmosféry buď evaporáciou, alebo evapotranspiráciou, 33% sa 
pretransformuje do povrchových vôd a 33% dopĺňa zásoby 
podpovrchových vôd. 

• V semiarídnych regiónoch sa 50% celkových zrážok vracia do atmosféry 
buď evaporáciou, alebo evapotranspiráciou, 30% dopĺňa zásoby 
povrchových vôd a 20% prechádza do podpovrchových vôd. 

• V arídnych regiónoch sa 70% celkových zrážok vracia do atmosféry buď 
evaporáciou, alebo evapotranspiráciou, 29% dopĺňa zásoby povrchových 
vôd a iba 1% dopĺňa zásoby podpovrchových vôd. 
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(Zdroj: U.S. Geological Survey, USGS) 

 

Text obrázku: 

El ciclo del agua: Kolobeh vody 

Agua contenida en el hielo y la nieve: Zásoby vody v ľade a snehu 

Precipitación: Zrážky 

Escurrimientos de agua a ríos: Prívaly dažďovej vody do vodných tokov 

Filtraciones: Infiltrácia 

Manantial: Pramene 

Agua potable almacenada: Zásoby pitnej vody 

Descarga de agua subterránea: Odtok podpovrchových vôd 

Agua subterránea almacenada: Zásoby podpovrchovej vody 

Evaporación: Evaporácia 

Corriente del arroyo: Vodné toky 

Agua contenida en la atmósfera: Atmosférická voda 

Sublimación: Sublimácia 

Escurrimientos de la superficie: Povrchové prívaly dažďovej vody 

Evapotranspiración: Evapotranspirácia 

Condensación: Kondenzácia 

Evaporación: Evaporácia 

Agua contenida en los océanos: Voda v oceánoch 

 



 

 

1.2. ZRÁŽKY 

 
(Autor: ) 

 

• Zrážky sú definované ako hocijaká forma vodných častíc, či už pevných 
alebo kvapalných, ktoré spadávajú z atmosféry a dosahujú zemský 
povrch. Formy zrážok rozoznávame: dážď, mrholenie, sneh, snehové 
zrná, snehové krúpy, snehové ihlice, mrznúci dážď, krúpy.   

• V závislosti od regiónu sa množstvo zrážok pohybuje v rozmedzí od 100 
mm za rok (v arídnych a púštnych oblastiach) po viac ako 3.400 mm za 
rok (v tropických a /alebo hornatých oblastiach). 

• Približne 40% z celkových zrážok, dopadajúcich na zemský povrch, 
pochádza z odparenej vody z oceánov. Zvyšných 60% pochádza 
z kontinentálnych vodných zdrojov.  
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• Monzúny, tropické cyklóny a konvektívne a frontálne búrkové systémy 
v stredných zemepisných šírkach sú dôležitými mechanizmami, ktoré 
ovplyvňujú zrážky, aj keď významný je takisto ich orografický efekt. 

• Čím bližšie sa nachádzame k zemským pólom a čím je vyššia nadmorská 
výška, tým je vyšší úhrn snehových zrážok. Predpokladá sa, že množstvo 
snehových zrážok, ktoré padne ročne na zemský povrch, je v množstve 
okolo  1,7 x 1013 ton a pokryje územie v rozmedzí od 100 do 126 miliónov 
km², v závislosti od daného roku. 

(Autor: Samuel Lago) 

• V miernych a studených podnebných pásmach môžu snehové zrážky 
prispievať k veľkému percentu celkového úhrnu zrážok. Napríklad 
v západnej časti Spojených Štátov, v Kanade a Európe sa 40% až 75% 
miestnych zrážok vyskytuje vo forme snehu. 

• Najnižšie množstvá ročných zrážok (200 mm a menej) sa vyskytujú 
v subtropických oblastiach, v polárnych regiónoch a v oblastiach, ktoré sú 
najvzdialenejšie od oceánov. Na záveterných svahoch pohorí existujú 
takisto takzvané „pluviometrické tiene“, kde je výskyt zrážok pomerne 
ojedinelý- tento efekt sa vyskytuje napríklad vo východných údoliach 
Sierra Nevada na západe Spojených Štátov.   

• Shiklomanov odhaduje, že celkový úhrn zrážok na zemskom povrchu je v 
objeme okolo 119.000 km³ za rok; podľa ďalších odhadov sa tento objem 
pohybuje v rozmedzí od 107.000 do 119.000 km³ za rok. 

• Globálne cirkulačné modely v atmosfére naznačujú, že narastajúci objem 
oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov môže spôsobiť významné 
zmeny v rámci globálnej klímy. Je očakávaný nárast celkových zrážok 
v pásmach od 30º severnej zemepisnej šírky do 30º južnej zemepisnej 
šírky, najmä z dôvodu nárastu miery evapotranspirácie. Na druhú stranu 
sa takisto očakáva, že množstvo subtropických a tropických regiónov bude 
ovplyvnených nižšími a nepravidelnejšími zrážkami. Takisto je 
pravdepodobné, že klimatické zmeny budú viesť k nárastu v množstve 
a frekvencii živelných pohrôm, súvisiacich so zrážkami, ako sú napríklad 
záplavy, suchá, prívalové dažde, tajfúny a cyklóny.    

 
Informácie získané z Artic climatologic and meteorology glossary z Prvej správy 
Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob “Water for all, water for life” 
(2003) a z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob: 
“Water, a shared responsibility” (2006). 
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1.3. EVAPOTRANSPIRÁCIA A PÔDNA VLHKOSŤ  

 

 
(Zdroj: U.S. Geological Survey, USGS) 

 

• Evapotranspirácia je proces straty vody (vo forme vodných pár) z jednotky 
povrchu pôdy, spôsobený priamo evaporáciou z povrchu pôdy, alebo 
nepriamo transpiráciou z listov vegetácie počas určitého časového 
obdobia. Pôdna vlhkosť je definovaná ako voda uložená v časti pôdneho 
povrchu, kde je umožnený proces evaporácie. 

• Procesy evaporácie a transpirácie (evapotranspirácie) priamo súvisia 
s časťou vodných zásob, tvoriacich pôdnu vlhkosť; tieto procesy pôsobia 
ako hnacia sila na vodu, presúvanú v rámci hydrologického cyklu. 

• Zásoby pôdnej vlhkosti závisia (okrem množstva zrážok a evaporácie) od 
niekoľkých faktorov, ako napríklad typ pôdy, hĺbka, vegetačná pokrývka 
a naklonenie svahu. 

• Pohyb vody pôdou a vegetáciou je obrovský a predstavuje podiel 62% 
celkových ročných obnoviteľných sladkovodných zásob. 

• Korzun v roku 1974 uviedol, že aktívna pôdna vlhkosť je zväčša 
lokalizovaná v prvých 2 metroch pôdnej hĺbky, kde sa takisto nachádza 



 

 

podstatná časť koreňového systému rastlín. Na základe tohto 
predpokladá, že celkový objem pôdnej vlhkosti na Zemi je 16.500 km³. To 
znamená, že v tejto hĺbke 2 metrov sa nachádza 10% celkovej pôdnej 
vlhkosti. To takisto znamená, že podpovrchové vrstvy pôdy, ktoré držia 
pôdnu vlhkosť, pokrývajú 55% zemského povrchu, čo predstavuje územie 
o rozlohe 82 miliónov km². 

• Evaporácia povrchových vôd z jazier, riek, mokradí a vodných nádrží je 
takisto dôležitým faktorom hydrologického cyklu. Je významná kvôli 
rozvoju povodia a pre regionálny manažment vodných zdrojov.    

(Autor: Julio Santín) 

• V prípade umelých vodných nádrží je odhadované, že celkové množstvo 
vody, evaporované od konca 60-tych rokov je väčšie, ako objem 
spotrebovaný na priemyselné účely a domácnosťami. 

• V prípade potravinárskej výroby a udržiavania ekosystémov je pôdna 
vlhkosť najpodstatnejším parametrom ohľadne čistej produkcie 
v prvovýrobe a takisto pre štruktúru, zloženie a hustotu vegetačných 
modelov. Množstvo pôdnej vlhkosti v blízkosti pôdneho povrchu má veľký 
vplyv na infiltráciu zrážkovej a zavlažovacej vody do pôdneho profilu, čím 
sa táto stáva súčasťou objemu podpovrchových vôd. 

• Evapotranspiračná voda je tým elementom, ktorý významnou mierou 
zásobuje lesné porasty, plodiny a pasienky zavlažované zrážkovou vodou, 
ako aj množstvo ekosystémov. Aj keď je využiteľnosť vody v tomto prípade 
iba 8% z celkového ročného objemu obnoviteľných vodných zdrojov, 
predpokladá sa, že až o 26% celkovej ročnej evapotranspirácie je 
v súčasnosti využité  ľudskou populáciou. 

(Autor: Santiago Perella) 
 
 
Informácie získané z FAO (Potravinová a poľnohospodárska organizácia Spojených 
Národov) publikácia “Glossary of biotechnology and genetic engineering”, z Prvej 
správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob “Water for all, water for 
life” (2003) a z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob: 
“Water, a shared responsibility” (2006). 
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1.4. MOKRADE  

 

(Autor: Samuel Lago) 

• Mokrade zahŕňajú široké spektrum biotopov, ako sú napríklad močiare, 
slatiny, záplavové územia, riečne, jazerné a morské oblasti ako močariny, 
mangrovové močiare, alebo prímorské pastviny. Korálové útesy a iné 
morské oblasti, ktorých hĺbka pri odlive nepresahuje šesť metrov, sú 
takisto zahrnuté do tejto kategórie, takisto ako aj umelé mokrade, ako sú 
nádrže čističiek odpadovej vody.    

• Dohovor o mokradiach je medzivládna dohoda, prijatá 2. februára 1971 
v iránskom meste Ramsar. V súčasnosti je názov tejto dohody zvyčajne 
prezentovaný „Ramsarská dohoda o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971)“ 
a stala sa populárne známa ako „Ramsarská dohoda“. Jej hlavným cieľom 
je „zachovanie a široké využívanie všetkých mokradí za podpory 
miestnych, regionálnych a národných aktivít a medzinárodnej spolupráce, 
s cieľom dosiahnutia udržateľného rozvoja na celom svete“.    

• Od decembra 2006 sa stalo 153 krajín súčasťou tejto dohody ako zmluvné 
strany, viac ako 1600 mokradí vo všetkých častiach sveta, pokrývajúce 
územia s rozlohou 145 miliónov hektárov (územie väčšie ako veľkosť 
území Francúzska, Nemecka, Španielska a Švajčiarska spolu), boli 
vyčlenené ako súčasť Zoznamu mokradí medzinárodného významu 
v rámci Ramsarskej dohody.  

• Vo všeobecnosti rozoznávame 5 hlavných typov mokradí:   

• Morské/prímorské (pobrežné mokrade vrátane prímorských lagún, 
skalnatých pobreží a koralových útesov); 

• Estuárne (vrátane dielt, prílivových močiarov a mangrovových 
močiarov); 

• Jazerné (mokrade popri jazerách); 

• Riečne (wetlands along rivers and streams); and 

• Močiarne (močiare, bažiny, slatiny). 



 

 

• Aké veľké územie zemského povrchu je v súčasnosti pokryte močiarmi nie 
je presne známe. Environmentálny program Spojených národov (UNEP)- 
Svetové ochranárske monitorovacie centrum (WCMC) navrhlo 
odhadovaných 5,7 milióna km² (približne 6% zemského povrchu, z ktorých 
sú 2% jazerá, 30% močiare, 26% slatiny, 20% mokriny a 15% záplavové 
územia). 

(Autor: Nieves León) 

• Mokrade patria medzi najproduktívnejšie biotopy na svete. Sú kolískou 
biologickej diverzity, poskytujú vodné zdroje a primárnu produktivitu, na 
ktorej závisí prežitie množstva druhov živočíchov a vegetácie. Podporujú 
vysokú koncentráciu vtáčích druhov, cicavcov, plazov, obojživelníkov, rýb 
a bezstavovcov. Mokrade sú takisto dôležitou zásobárňou rastlinného 
genetického materiálu.    

• Posledné štúdie poukazujú na fakt, ako ekosystémy poskytujú služby 
v hodnote 33 miliárd USD za rok, z čoho 4,9 miliardy USD pripadá na 
mokrade. 

• Mokrade zadržiavajú iba 10% vodných zásob, nachádzajúcich sa 
v jazerách a ostatných povrchových vodných zdrojoch.   

• Mokrade fungujú ako špongie, absorbujú nadbytočné množstvo vody 
počas období vysokých zrážok a vysokých prílivov. Následne, počas 
obdobia sucha, postupne uvoľňujú zásoby vody. 

• Zvyčajne citované vyhlásenie poukazuje na fakt, že takmer 50% všetkých 
mokradí, ktoré sa vyskytovali v roku 1900, zaniklo na konci 90-tych rokov, 
ako následok transformácie pôdy v poľnohospodárskych oblastiach. 

(Autor: Samuel Lago) 

• Mokrade v Juhovýchodnej Ázii sú pravdepodobne najzdevastovanejšie na 
Zemi, najmä kvôli vysokej hustote populácie, zvyšujúcej sa úrovni 
deforestácie (hlavne v Indonézii) a vysokému stupňu fragmentácie 
ekosystémov v Indii, kde sa nachádza cez 4000 vodných rezervoárov. 

(Autor: Amparo Berrueco) 

 

 
Informácie získané z Manuálu o Ramseskej dohode a z Druhej správy Spojených 
Národov o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
 

 



Aquanet – príručka pre vzdelávanie v oblasti efektívneho využívania vodných 
zdrojov   

 

 

1.5. NEDOSTATOK VODY  

 

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Nedostatok vody vzniká v situáciách, kedy je množstvo vody, odčerpané 
z jazier, riek, alebo podzemných vôd tak veľký, že prísuny vody už nie sú 
viac dostatočné na pokrytie všetkých ľudských potrieb a nárokov životného 
prostredia a tým sa zvyšuje konkurencieschopnosť medzi jednotlivými 
požiadavkami na vodu.   

• Nedostatok vody bol takisto definovaný ako situácia, kedy je dostupnosť 
vodných zdrojov v krajine, alebo regióne nižšia, ako 1000 m³ na osobu 
a rok. Avšak množstvo oblastí sveta trpí oveľa väčším nedostatkom, 
s objemom vody menej ako 500 m³ na osobu a rok.  

• Nedostatok vody je jedným z hlavných problémov, ktorému musí čeliť 
množstvo spoločenstiev a svet v 21. storočí. Spotreba vody počas 
posledného storočia narástla viac ako dvojnásobne oproti miere nárastu 
populácie a aj keď neexistuje globálny nedostatok vody ako taký, narastá 
počet oblastí, ktoré sú permanentne ohrozené nedostatkom vody.  

• Do roku 2025 bude 1800 miliónov ľudí žiť v regiónoch s absolútnym 
nedostatkom vody a dve tretiny celosvetovej populácie by mohli byť 
ohrozené nedostatkom vodných zdrojov. 

• Nedostatok vody spôsobuje celým populáciám a spoločnostiam enormné 
problémy. Dostupná voda nie je dostatočná na produkciu potravín a na 
zmierňovanie hladu a chudoby v niektorých regiónoch, kde je populačný 
rast často vyšší, ako je kapacita pre udržateľnú spotrebu prírodných 
zdrojov.   

• Nedostatok vody neumožňuje, aby priemyselný, turistický rozvoj a rozvoj 
miest prebiehal bez obmedzení, týkajúcich sa spotreby vodných zdrojov 
a bez implementácie legislatívnych nariadení pre ďalšie sektory, konkrétne 
poľnohospodársku výrobu.    

• V regiónoch s nedostatkom vody sú vodné zdroje pravdepodobne už 
znehodnotené, alebo podliehajúce procesom degradácie po stránke 
kvalitatívnej aj kvantitatívnej, čo následne prispieva k nedostatku vody.  



 

 

• S nedostatkom vody bežne súvisia zdravotné problémy, nielen kvôli tomu, 
že zhoršenie kvality vodných zdrojov podnecuje šírenie rôznych chorôb, 
ale takisto z dôvodu, že chudoba znemožňuje rozvoj riadnych vodných 
distribučných systémov a kanalizácie.  

• V oblastiach zužovaných nedostatkom vody sa stále vyskytujú nepokoje 
medzi miestnymi komunitami a medzi jednotlivými krajinami a to aj napriek 
právnym dohodám, keďže rozdeľovanie obmedzených zdrojov sa stáva 
veľmi zložitým a nevyhnutný zdroj je príliš nevyhnutným pre život. 

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Chudoba spojená s nedostatkom vody podnecuje neustále migračné 
nestability populácie v rámci krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, do 
ktorých sa ľudia sťahujú s očakávaním lepšieho života, no kde nemôžu byť 
z rôznych dôvodov prijatí. 

• Voda pre okolité životné prostredie sa stáva elementom s nízkou, alebo 
veľmi nízkou prioritou v regiónoch s nedostatkom vody. Voda využitá na 
udržiavanie ekosystémov je často považovaná za zbytočnú spotrebu 
v porovnaní s inými druhmi spotreby, súvisiacimi priamo s ľudským bytím, 
ako napríklad spotreba domácností alebo miest, prípadne môže viesť 
k zvyšovaniu chudoby a hladu, v prípade využitia na priemyselné, 
energetické a potravinárske účely.  Napriek tomu sa začína rozvíjať 
verejné porozumenie v zmysle, že prírodné ekosystémy, menovite 
špecifické genetické zdroje, sú významné pre napredovanie spoločnosti 
a je potrebné ich chrániť, dokonca aj v ohrozených regiónoch. 

 
Informácie z publikácie ‘Coping with Water Scarcity: A strategic issue and priority for 
system-wide action’ [PDF formát – 474 KB], z 2. Správy Spojených Národov o rozvoji 
svetového vodstva  'Water, a shared responsibility' (2006) a z Environmentálnej siete 
Spojených Národov (UNEP Net) sekcia o nedostatku vody. 
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1.6. DEZERTIFIKÁCIA  

 

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Navzdory niektorým mylným predstavám, dezertifikácia neznamená 
rozširovanie púští. 

• Jedna tretina povrchu našej planéty je pokrytá ekosystémami s vysušenou 
pôdou. Tieto oblasti sú veľmi nestabilné a citlivo reagujú na neadekvátne 
využívanie pôdy. 

• Viac ako 250 miliónov ľudí je priamo dotknutých vplyvmi dezertifikácie. 
Hlavným bodom záujmu je fakt, že jedna miliarda ľudí vo viac ako 100 
krajinách je ohrozených. 

• Viac ako 70% arídnych oblastí (okrem hyperarídnych púští) je 
zdevastovaných.  

• Obyvatelia arídnych oblastí nie sú jediný, ktorých sa týkajú devastačné 
následky týchto oblastí. Častými následkami degradácie arídnych oblastí 
sú pieskové búrky a znečistenie vzduchu a ich negatívne pôsobenie sa 
prejavuje na dlhé vzdialenosti, ako sa to stalo napríklad v Spojených 
Štátoch v 30-tych rokoch, v bývalom Sovietskom Zväze v 70-tych rokoch 
a v africkom Sahele.  

• Predpokladá sa, že negatívne vplyvy v oblastiach priamo zasiahnutých 
dezertifikáciou spôsobia ročne škody vo výške 42.000 miliónov USD. Táto 
suma pritom zahŕňa iba „priame náklady“.   

 
 
Informácie získané z web stránky Spojených Národov: Dohoda o boji proti 
dezertifikácii (CNUD). 
 

 



 

 

1.7. VODA A POĽNOHOSPODÁRSTVO  

 
(Autor: Nieves León) 

• Príjem pitnej vody zvyčajne kolíše v rozmedzí od 2 do 3 litrov na osobu 
a deň (L/osoba/d). Navyše treba zohľadniť spotrebu vody domácnosťami 
pre osobnú hygienu a potreby domácnosti, ktoré sú uvádzané v rozsahu 
od 30 až do 300 L/osoba/d. No jednako, produkcia potravín vyžaduje 
oveľa väčšie množstvá vody, a to v rozmedzí od 2000 do 5000 L/osoba/d.  

• Veľká väčšina vody, spotrebovaného v poľnohospodárskej výrobe, 
pochádza zo zrážkovej vody, uloženej v podpovrchových vodách. 

• Vo všeobecnosti zabezpečujú zrážky okolo 90% vody, potrebnej na 
produkciu poľnohospodárskych plodín.  

• Z celkovej svetovej rozlohy krajiny 13000 miliónov hektárov je 12% 
kultivovaných a približne 27% je využitých na pasienky. Z celkovej rozlohy 
1500 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy je 277 miliónov hektárov 
zavlažovaných, čo predstavuje 18% z poľnohospodárskej pôdy. 

• Z populačného hľadiska, výmera poľnohospodárskej pôdy na jedného 
obyvateľa Zeme je 0,25 hektára.    
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• Zavlažovanie sa podieľa na celkovej spotrebe vodných zdrojov v rozmedzí 
od 70 do 80%, v niektorých krajinách toto percento presahuje 90%. 

• Vďaka zvyšujúcej sa intenzite poľnohospodárskej výroby sa očakáva, že 
sa plocha zavlažovaných poľnohospodárskych plôch zvýši do roku 2030 o 
30%. V rámci toho istého obdobia sa množstvo vodných zdrojov, 
vhodných pre účely zavlažovania, zvýši približne o 14%.  

 

 
Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných 
zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
 

 

1.7.1. ZAVLAŽOVANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE  

 

(Autor: Amparo Berrueco) 
 

• Pojem “Irigácia” bol definovaný FAO (Potravinová a poľnohospodárska 
organizácia Spojených Národov) ako voda umelo aplikovaná na pôdny 
povrch v určitom časovom období a priestore. Umožňuje napĺňať potreby 
plodín na príjem vody v danom časovom úseku a vegetačnom cykle, 
prípadne priviesť pôdny profil do požadovaného stavu, čo sa týka úrovne 
pôdnej vlhkosti, mimo vegetačného obdobia.   

• Počas 20. storočia narástla svetová populácia takmer štvornásobne, zatiaľ 
čo potreby vodných zdrojov, využívaných na zavlažovanie 
v poľnohospodárskej výrobe vzrástli šesťnásobne a niektoré väčšie vodné 
toky dosiahli pokročilú úroveň redukcie vodného stavu.   

• V celosvetovom meradle vyžaduje zavlažovanie v poľnohospodárstve 
okolo 70% objemu sladkej vody, získanej z prírodných zdrojov. 

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Zatiaľ čo na zavlažovanie sa v súčasnosti spotrebuje z jazier 
a zvodneného horizontu okolo 2300 km3 sladkej vody za rok, iba približne 
900 km3 je efektívne spotrebovaných poľnohospodárskymi plodinami. 



 

 

• Takmer 40% zavlažovacích systémov je koncentrovaných v arídnych 
a semiarídnych oblastiach, kde sa podieľa na významnej časti kultivovanej 
poľnohospodárskej pôdy, takisto aj vo vlhkých oblastiach Juhovýchodnej 
Ázie, kde umožňuje zvýšiť produkciu ryže z jedného zberu na dva až tri 
zbery ročne.   

• Z celosvetovej rozlohy pôdy 13000 miliónov hektárov je 12% 
obhospodarovaných a približne 27% sa využíva ako pasienky. Z 1500 
miliónov hektárov ornej pôdy je 277 miliónov ha zavlažovaných, čo 
predstavuje 18% z celkovej poľnohospodárskej pôdy.  

• V roku 2030 by sa mohlo poľnohospodárstvo, využívajúce závlahové 
techniky, podieľať na plánovanom zvýšení produkcie cereálií viac ako 
70%. V krajinách využívajúcich závlahové systémy sa očakáva zvýšenie 
plochy, vybavenej irigačnými systémami o 20% (40 miliónov hektárov), 
v rozmedzí rokov 1998 až 2030. Toto očakávané zvýšenie zavlažovanej 
pôdy je menej ako polovica nárastu v predchádzajúcom období (100 
miliónov ha). Kvôli zvyšovaniu intenzity poľnohospodárstva sa do roku 
2030 očakáva, že sa podiel poľnohospodárskej pôdy, využívajúcej 
závlahové systémy, zvýši o 34%. V tom istom období sa podiel vody, 
určenej na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín, zvýši o približne 14% 
na objem 2.420 km3 v roku 2030. 

• Podľa údajov z minulých období sa zavlažovanie podieľa na celkovej 
spotrebe vody v rozmedzí 70 až 80%, zatiaľ čo niektoré krajiny spotrebujú 
na zavlažovanie aj viac 90% dostupných vodných zdrojov. Toto percento 
kolíše a stále viac a viac krajín začína mať problémy s nedostatkom vody. 
Predpokladá sa, že v súčasnosti žije viac ako jedna miliarda ľudí 
v krajinách a regiónoch, kde je nedostatok vody na zabezpečenie 
základných potravín a ostatných materiálnych potrieb. 

• Zavlažovanie sa stalo priamym zdrojom živobytia pre stovky miliónov 
chudobných ľudí v rozvojových krajinách, najmä kvôli potravinám, 
možnosti zárobku a nepriamym príležitostiam, ktoré tento sektor vytvára. 

• Rozmach zavlažovacích systémov vyvolal množstvo prípadov salinizácie 
vody a pôdy, čo sa vzťahuje najmä na arídne a semiarídne oblasti. Kvôli 
odčerpávaniu vody z riek pre aplikáciu na pôdu sa zavlažovanie stáva 
urýchľovacím faktorom miery akumulácie soli na pôdnom povrchu 
a zvyšovaniu koncentrácie solí v riekach (prostredníctvom evaporácie). 
Predpokladá sa, že salinizácia vážne postihuje celosvetovo 20 až 30 
miliónov hektárov pôdy, čo predstavuje okolo 25% zavlažovanej plochy 
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v arídnych a semiarídnych oblastiach a približne 10% všetkých 
zavlažovaných území.  

(Autor: Nieves León) 

 

 
Získané zo Slovníka FAO a z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových 
vodných zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavlažovanie a jeho úloha v životnom prostredí  

Nitrátová smernica sa musí dodržiavať nie len pre zabezpečenie zníženia 
rozptýleného znečisťovania. Je tiež potrebné pozerať sa na zavlažovanie ako 
na činnosť znižujúcu produkciu CO2, treba brať do úvahy jeho prispievanie 
k udržiavaniu biodiverzity, ľudských sídiel, k zlepšovaniu turizmu a mnohé iné 
výhody. Pracovníci, ktorí pri zavlažovaní plnia rôzne úlohy, berú na seba pri 



 

 

ochrane životného prostredia veľkú zodpovednosť bez akéhokoľvek nároku na 
finančné kompenzácie, čo je veľkým prínosom pre obyvateľov žijúcich mimo 
vidieckych oblastí.   

Jedným slovom, zodpovednosť za laminárne alebo rozptýlené znečisťovanie 
je vďaka dusíku, zasoľovaniu a vyčerpaniu akviferu prenášaná na závlahové 
poľnohospodárstvo. Treba tiež povedať, že táto zodpovednosť sa s výnimkou 
prípadov nadmerného využívania alebo zlej praxe, nezhoduje so 
skutočnosťou. Závlahové poľnohospodárstvo ponúka rôzne možnosti v oblasti 
ochrany životného prostredia, napr.:   

• Nádrže pre dusíkaté a iné organické odpadové vody z miest, či už 
prešli procesom úpravy alebo nie; 
 

• Biodiverzita v rámci rôznych druhov plodín a biodiverzita v okolí 
jazier. Umelo vytvorené jazerá by mohli slúžiť ako veľké vodné 
masy obsahujúce rôzne vertikálne ekosystémy; 

 
• Zavlažovacie kanály sú biologickými priechodmi, ktoré v niektorých 

prípadoch nahrádzajú dočasne vysychajúce rieky; 
 
• Kanály, siete a zavlažované plochy majú v porovnaní so suchými 

pestovateľskými oblasťami dôležitú krajinnú hodnotu; 
 
• V niektorých prípadoch sú schopné nanovo zaviesť akvifery.  
 
• Prostredníctvom fotosyntézy prijímajú rastliny z atmosféry kysličník 

uhličitý a do atmosféry produkujú kyslík. Listová a lesná vegetácia 
znižuje množstvo CO2 v atmosfére, pričom ho udržiava v krajinných 
ekosystémoch (v pôde, vode a rastlinách). Rovnováha medzi 
kyslíkom a kysličníkom uhličitým sa vo veľkej miere obnovuje 
zvlášť  v tých plodinách, ktoré sú pestované v závlahovom 
poľnohospodárstve; v porovnaní s tropickým pralesom má 
z hľadiska trópov heterotrofný systém negatívnu bilanciu, čo sa 
týka produkcie kyslíka. Atmosférický CO2 (považovaný za 
skleníkový plyn) pohlcujú rastliny a iné fotosyntetické organizmy 
a je tiež včlenený do biomasy. Týmto spôsobom tento proces 
podporuje zmierňovanie globálneho otepľovania aj následné 
klimatické zmeny.  

 
   

Treba tiež zdôrazniť inú dôležitú skutočnosť, a to náročnosť identifikácie 
pôvodného zdroja znečisťovania, keďže suché pestovateľské oblasti sú 
väčšími znečisťovateľmi, než závlahové poľnohospodárstvo. 
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1.7.2. EFEKTÍVNOSŤ VYUŽÍVANIA VODY  

Vo všeobecnosti existuje veľké množstvo opatrení na dosiahnutie efektívneho 
využívania vody v závlahovom poľnohospodárstve. Najdôležitejšie sú:  

 

• Zavedenie nových, efektívnejších technológií zavlažovania. 
• Poskytovanie poradenských služieb pre zavlažovanie (IAS). 
• Vzdelávať pracovníkov v závlahovom poľnohospodárstve v oblasti 

nových technológií a environmentálnych aspektov. 
• Zavedenie podvojných taríf (objemy – hladiny), vrátane pokút 

v prípade prečerpania. 
• Implementácia vodných kontrolných systémov. 
• Zlepšenie vnútorných kontrol (vo vodojemoch a / alebo vlastných 

kanáloch)  
• Zlepšenie dopravy a distribučných sietí. 
• Zlepšenie systémov administratívy a manažmentu v zavlažovacích 

komunitách . 
• Zlepšenie systémov využívania hrádzí vrátane vyhodnotenia potreby 

vody pre plodiny v reálnom čase. 
 
Niektoré z týchto opatrení sa odvolávajú na problémy s administratívou 
a manažmentom, zatiaľ čo iné odkazujú na technické aspekty; tak či tak sa 
všetky dajú riadne implementovať a dosiahnuť tak úspory vody a energetickú 
efektívnosť.   

(Author: Garrastatxu) 



 

 

Je potrebné podotknúť, že absencia elektronických taríf v závlahovom 
poľnohospodárstve spôsobuje hlavne modernejším zavlažovacím komunitám 
s narastajúcim množstvom elektronických faktúr značné škody. Tento 
a mnoho iných dôležitých problémov bránia modernizácii zavlažovania 
v poľnohospodárskom sektore. Štúdie vypracované Federáciou zavlažovacích 
komunít oblasti „Cuenca del Ebro“ konštatujú, že existuje veľké množstvo 
problémov spojených so zavlažovacími komunitami s nesprávnym vodným 
manažmentom. 

1.7.3. ŠTRUKTURÁLNE POTREBY 

Vo všeobecnosti panujú obavy kvôli zabezpečeniu prítoku vody súčasným 
a prípadným budúcim užívateľom, jedným slovom, bolo by vhodné mať kanály 
s dostatočnou kapacitou na zabezpečenie dodávok súčasným aj budúcim 
užívateľom. 

Ďalšou myšlienkou v rámci navrhovaných opatrení je dosiahnuť vyššiu 
efektívnosť v hospodárení s vodou a jej využívaním za účelom dosiahnutia 
konkurencieschopného a ziskového poľnohospodárstva s nasledovnými 
výhodami: 

• Modernizácia tradičného závlahového poľnohospodárstva, zlepšenie 
distribučných a zásobovacích sietí prostredníctvom zmien 
v zavlažovacích systémoch (od zavlažovania prítokom vody 
k zavlažovaniu tlakom), pokiaľ je to nevyhnutné  a vždy podľa 
environmentálnej a ekonomickej rovnováhy. 
 

• Transformácia zo suchého na závlahové poľnohospodárstvo so 
zavlažovaním tlakom. 

 
• Nové rozdelenie pozemkov (reparcelling)  za účelom zjednodušenia 

a optimalizácie vyššie uvedenej transformácie . 
 

• Automatizácia sietí, implementácia regulačných a kontrolných prvkov. 

Za účelom ich štúdia a zhodnotenia sa uvažuje o rôznych „modeloch“ štruktúr 
a / alebo činností: 

a) Úprava kanalizácií: 
a.1.) Zlepšenie a / alebo regulácia kanalizácií v mestách. 
 
a.2.) Zlepšenie rezervných „prvkov“ alebo veľkých priehrad . 
 
a.3.) Diverzné a kontrolné prvky, priehrady. 
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b) Doprava pomocou veľkých kanálov spájajúcich rezervoáre so 
zavlažovanými oblasťami. 
 

b.1.) Nové implementácie, tesnenia a zlepšenia kanálov a 
potrubí. 
 
b.2). Automatizácia s minimálnym zásahom manažmentu. 

 
c) Stredná štruktúra distribúcie (medzi veľkými kanálmi a priamou 
implementáciou v teréne) . 
 

c.1.) Nové potrubia, kryty a zlepšenie už existujúcich sietí (pre 
zavlažovanie prítokom vody a zavlažovanie tlakom). 
 
c.2.) Automatizácia pre minimalizovanie zásahov manažmentu 
v sieťach, regulácii a kontrolných prvkoch, atď. 
 
c.3.) Regulačné vodné nádrže a rezervoáre pre zavlažovanie a 
/ alebo iné účely. 

 
d) Územný rozvoj 
 

d.1.) Nové rozdelenie pozemkov (reparcelling) a cestná sieť. 
 
d.2.) Modernizácia tradičných spôsobov zavlažovania. 
 
d.3.) Tvorba nových zavlažovacích jednotiek. 
 
d.4.) Implementácia elektrickej siete na podporu modernizácie 
a zlepšenia daného sektora. 

 
e) Životné prostredie 
 
e.1.) Environmentálna kontrola zadržiavaných a odpadových vôd 
(riasy, lastúry, huby, atď.) 
 
e.2.) Úprava vôd z priemyselných a antropologických procesov. 

 



 

 

1.8. VODA A ZDRAVIE 

 

(Autor: Amparo Berrueco) 
 

• Na začiatku 21. storočia je druhým najčastejším dôvodom úmrtia detí 
znečistená voda.  

• Každý rok na svete zomrie 1,8 milióna detí následkom rôznych 
hnačkových ochorení a iných chorôb, vyvolaných konzumáciou 
znečistenej vody a slabou hygienou. Toto predstavuje 4900 úmrtí denne, 
alebo zodpovedá veľkosti populácie detí vo veku pod päť rokov, 
obývajúcich Londýn a New York.     

• Choroby a podmienky nezdravého spôsobu života, priamo súvisiace 
s vodou, zdravotníckymi opatreniami a hygienou, zahŕňajú ochorenia ako 
hnačky (cholera, salmonelóza, šigelóza, amébiáza a množstvo ďalších 
bakteriálnych a vírusových hnačkových ochorení), týfus a paratýfus, 
akútna hepatitída typu A, E a F, fluoróza, otrava arzénom, legionelóza, 
metaemoglobinaémia, schistosomóza, trachóm, črevné parazitické 
ochorenia (helminty, vrátane askariázy, trichuriázy a napadnutie hlístami), 
drakunkulóza, svrab, tropická horúčka dengue, filariózy (vrátane 
lymfatickej filariózy a onchocerkózy), malária, japonská encefalitída, 
vírusová horúčka Západného Nílu, žltá zimnica a impetigo.           

• Zlý zdravotný stav, súvisiaci s nedostatkom vody a hygieny, má negatívny 
vplyv na produktivitu a ekonomický rast a iba posilňuje hlboké nerovnosti, 
ktoré charakterizujú súčasné modely globalizácie a uväzňuje zraniteľné 
domácnosti v kruhu chudoby.     

• Okolo 1,1 miliardy ľudí v rozvojových krajinách nemá prístup ani 
k minimálnemu množstvu nezávadnej vody. Podľa územných štatistík 
najhoršie vychádza sub-saharská Afrika, no najväčší počet ľudí bez 
prístupu k čistým vodným zdrojom žije v Ázii.  

• Nedostatok hygieny je stále viac rozšíreným javom. Okolo 2600 miliónov 
ľudí (polovica populácie rozvojového sveta) nemá prístup k základným 
sanitárnym opatreniam. Oveľa viac má znemožnený prístup k hygienickým 
službám s dobrou kvalitou. Územné štatistiky sú šokujúco nepriaznivé 
v množstve najchudobnejších krajinách sveta: iba približne 1 z troch ľudí 
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v sub-saharskej Afrike a Južnej Ázii má prístup k hygienickým službám (v 
Etiópii tento pomer klesá k približne 1 ku 7). 

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Počet úmrtí na hnačkové ochorenia bol v roku 2004 6 krát vyšší, ako 
priemerný ročný počet úmrtí v ozbrojených konfliktoch v 90-tych rokoch. 

• Choroby, súvisiace s kvalitou vodných zdrojov, vytvárajú stratu 443 
miliónov školských hodín za rok.  

• Takmer polovica ľudí v rozvojových krajinách trpí nejakým druhom 
zdravotných problémov, spôsobených zlou kvalitou vody a hygienickou 
nedostatočnosťou.  

• Malária vyvoláva ochorenie u približne 400 miliónov ľudí ročne. S týmto 
podielom celosvetovej záťaže na zvyšovaní chorobnosti je jedným 
z najakútnejších zdravotných problémov.  

• V Afrike je zaznamenaný výskyt viac ako polovice všetkých ochorení na 
onchocerkózu (97%), maláriu (88%), schistosomózu (78%) a trachóm 
(52%). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Región Juhovýchodnej 
Ázie zaznamenáva viac ako polovicu celosvetových prípadov ochorení na 
tropickú horúčku dengue (62%) a lymfatickú filariózu (56%). 

 
Informácie získané z Prvej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných 
zásob “Water for all, water for life” (2003) a z Druhej správy Spojených Národov 
o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
 
 

1.8.1. VODA A HYGIENA  

 

• Choroby súvisiace s vodnými zdrojmi, vrátane hnačkových ochorení, sú 
v rozvojových krajinách jedným z hlavných príčin úmrtí detí. Avšak týmto 
chorobám sa dá predchádzať prostredníctvom zlepšeného prístupu 
k pitnej vode a zdravotným službám, ako aj zlepšením osobnej hygieny 
a hygieny v domácnostiach.   

(Autor: Amparo Berrueco) 



 

 

• Cieľom 10 v rámci Miléniových rozvojových cieľov (MDG) je do roku 2015 
znížiť pomer populácie bez udržateľného prístupu k nezávadnej pitnej 
vode a základnej hygiene na polovicu. 

• Očakáva sa, že celosvetovo je možné dosiahnuť tento cieľ v rámci 
Miléniových rozvojových cieľov, avšak cieľ, týkajúci sa základnej hygieny 
nebude možné dosiahnuť do roku 2015 bez výrazného prispenia 
externých zdrojov a úsilia.   

• V roku 1990 využívalo 77% svetovej populácie upravovanú pitnú vodu. 
Výrazný pokrok v tejto oblasti bol zaznamenaný v rokoch 1990 až 2002, 
kedy sa umožnil prístup k zdrojom pitnej vody ďalším približne  1100 
miliónom ľudí. Celosvetové pokrytie dosiahlo v roku 2002 83%; avšak stále 
sú prítomné obrovské regionálne rozdiely v prístupe k pitnej vode. 

• V sub-saharskej Afrike poukazujú trendy vývoja, pozorované od roku 1990 
na fakt, že ani cieľ zabezpečenia hygieny ani pitnej vody nebude do roku 
2015 splnený. Región, ktorý preukázal najväčší pokrok, je Južná Ázia, kde 
sa pokrytie regiónov s nezávadnou vodou v rokoch 1990 až 2002 zvýšilo 
zo 71 na 84%. Tento skok bol zapríčinený najmä zvýšeným využívaním 
vhodných vodných zdrojov v Indii, ktorá je domovom viac ako 1 miliardy 
ľudí.   

• Celosvetové pokrytie zdravotníckou starostlivosťou sa zvýšilo zo 49% 
v roku 1990 na 58% v roku 2002. Avšak to je stále málo na dosiahnutie 
stanovených Miléniových rozvojových cieľov, s očakávaným pokrytím 75% 
v roku 2015. Stále okolo 2600 miliónov ľudí (polovica populácie 
rozvojových krajín, z ktorých 2 miliardy žijú vo vidieckych oblastiach) žije 
v zlých hygienických podmienkach. Pokrytie vhodnými hygienickými 
podmienkami v rozvojových krajinách (40%) je stále iba necelá polovica 
miery dostupnosti vo vyspelých krajinách sveta (98%). Pomer svetovej 
populácie s rozvinutými hygienickými podmienkami vzrástol od roku 1990 
iba o t 9%, čo je oveľa pomalší nárast, ako je potrebný na splnenie 
Miléniových rozvojových cieľov. 

 

 
Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných 
zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
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1.8.2. ODPADOVÉ VODY 

 

(Autor: László Pátsztohy) 
 

• Odpadová voda sa definuje ako voda vypustená z okolia po tom ako bola 
znečistená rôznym používaním a odpadom ktorý obsahuje, ako napríklad 
tekutinami alebo pevným materiálom. Môže to byť kombinácia tekutého 
alebo vodou naplaveného domáceho, komunálneho, alebo priemyselného 
odpadu a taktiež môže byť prítomná voda podzemná, povrchová, 
záplavová. 

• Rast populácie, rapídna urbanizácia a vzrastajúci dopyt po vode a hygiene 
vytvárajú narastajúce problémy s znečistením odpadovej vody. 

• Predpokladá sa že globálne množstvo vyprodukovanej odpadovej vody v 
roku 1995 bolo viac ako 1.500 km3. 

• Rozumie sa, že každý liter odpadov vody znečisťuje najmenej 8 litrov vody 
sladkej, takže za tohto predpokladu 12 000 km3 zdrojov zemskej vody sa 
ročne nedá použiť. Ak tento model drží krok s rastom populácie, potom pre  
predpokladanú populáciu 9 miliárd v roku 2050 budú ročné zdroje vody 
znížené na 18 000 km3 ročne. 

• V súčasnosti asi iba 10 % z domácej odpadovej vody z rozvojových krajín 
sa zhromažďuje a asi iba 10 %  zo súčasných tovární zaoberajúcich sa 
odpadovými vodami pracuje spoľahlivo a efektívne.  

• Niektoré škody, spojené s neadekvátnym zaobchádzaním s odpadovou 
vodou sú nasledujúce: 

• nárast priamych alebo nepriamych nákladov zapríčinených 
nárastom chorôb a úmrtnosťou. 

• vyššie náklady pri výrobe pitnej a priemyselnej vody čo zapríčinuje 
vyššie ceny. 

• strata príjmu z rybolovu a vodných kultúr. 

• nízka kvalita vody, čo demotivuje turistov s okamžitým poklesom 
príjmu z turizmu. 



 

 

• strata cennej biologickej biodiverzity. 

• strata hodnoty nehnuteľností, keď sa zhoršuje kvalita okolia : čo sa 
hlavne týka obyvateľov chudobných mestských častí kde je bývanie 
hlavne o hodnote majetku. 

• Nespracovaný odpad ovplyvňuje viac ako 70 % koralových útesov a ich 
vzácny obyvatelia sa vytrácajú a tým klesá zastúpenie rôznorodého života, 
rybárstvo a poľnohospodársky potenciál sa vytráca, zatiaľ čo veľmi nízka 
kvalita vody znižuje príjem  z turizmu a cien  nehnuteľností. 

• Globálne bremeno ľudských chorôb zapríčinené znečistenými vodami na 
pobrežiach si vyžiada  predpokladané 4 milióny ľudských životov ročne. 

• V marci 2003 Svetová Porota Financovania infraštruktúry vody 
predpokladala že 56 000 miliónov amerických dolárov bolo ročne 
spotrebovaných na spracúvanie odpadovej vody za účelom hygieny. 

• V štáte Mexiko sa odpadová voda tvorí rýchlosťou asi 30m3 za sekundu, 
z ktorej asi 19 % je priamo vypustených bez akýchkoľvek opatrení. 

 
Informácie získané z The International Glossary of Hydrology, z Prvej správy 
Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob “Water for all, water for life” 
(2003) a z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob: 
“Water, a shared responsibility” (2006) a z časopisu “Our Planet” (PDF format – 1,12 
MB) United Nations Environment Programme (UNEP). 
 

 

1.8.3. VODA A AIDS 
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(Autor: ) 
 

• Ročne zomrie na AIDS 2,8 miliónov ľudí. 

• Zlepšenie výživy a bezpečnosti potravín znižuje podozrenie na chorobu 
vrátane HIV/AIDS. 

• Zlepšenie dodávok vody a hygieny znižuje podozrenie na závažnosť 
HIV/AIDS a ďalších závažných ochorení. 

• Bezpečný prístup k pitnej vode a základná hygiena znižuje trpiacim riziko 
aj infekcií imunitného systému  súvisiacich s HIV/AIDS a umožňuje tým 
zlepšenie zdravotného stavu. 

• Existuje i spojenie medzi epidémiami a ľudskou schopnosťou reagovať na 
následný stres a šok. Napríklad obyvateľstvo vidieka, ktoré je zasiahnuté 
Aidsom je menej schopné zvládať stres zo sucha. Podobne jednotlivci 
s chronickými alebo smrteľnými chorobami sú náchylnejší na mimoriadne 
situácie. 

 
Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných 
zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
 

 

1.8.4. VODA A ZDRAVIE DETÍ  

 

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Hnačky zostávajú hlavnou príčinou smrti u detí v rozvojových krajinách. Aj 
keď sa počet už znížil, hnačkové ochorenia sú hlavnou príčinou smrti 
spojených s chorobami z vody u detí, u 21% všetkých úmrtí detí pod 
hranicou piateho roku života v rozvojových krajinách. 

• Skoro 61% úmrtí spojených s hnačkou u malých detí je kvôli ich nízkej 
hmotnosti (vzhľadom na ich vek). 

• Každý rok asi 10,8 milióna detí zomrie pred dovŕšením piateho roku života 
a z tých 4 milióny zomrú pred dovŕšením jedného mesiaca. Asi 92% 
všetkých úmrtí detí pred dovŕšením piateho roku života sa objavuje v 42 



 

 

krajinách s nízkym príjmom. Predpokladá sa, že 63% všetkým úmrtiam 
pod piatym rokom života, sa dá zabrániť používaním obvyklých metód, u 
hnačiek dostatočnou hydratáciou organizmu, antibiotikami pri zápaloch 
pľúc, sieťami proti komárom a liekmi proti malárii. Ďalšie riešenia obsahujú 
lepší prístup k vode, hygiene a hygiene v domácnosti.  

• V najchudobnejších krajinách jedno z piatich detí nedosiahne piaty rok 
života,  hlavne kvôli infekčným chorobám a chorobám z prostredia ktoré sú 
zapríčinené veľmi nízkou kvalitou vody. 

(Autor: Amparo Berrueco) 

• Asi 3 800 detí zomrie každý deň na choroby spojené s nedostatočným 
prístupom k bezpečnej pitnej vode, nevhodnej hygiene a veľmi slabej 
hygiene. 

• Deti pod piatym rokom života sú obzvlášť zraniteľné a ohrozované 
prostredím, každodenným nebezpečenstvom spôsobeným nevhodnou  
hygienou  a nedostatkom pitnej vody, smrťou a rôznymi defektami 
spôsobené katastrofami a ich následkami. Posttraumaticé psychologické 
poruchy sú taktiež veľkou hrozbou. 

 

 
Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných 
zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
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1.9. VODA A VZDELÁVANIE 
 

(Autor: Fundación San Valero) 

• Efektivita v manažovaní a používaní vody ľuďmi je realizovateľná iba 
poskytnutím základného vzdelania o vode a hygiene. 

• Pre poskytovanie informácii o témach týkajúcich sa vody a zdrojov je 
potrebný dobrý vzdelávací základ ako aj vhodní odborníci schopní 
pozorovať a manažovať vodné zdroje. Za posledných 30 rokov rozvojové 
krajiny urobili veľký krok v rozširovaní záznamov  vo všetkých odvetviach: 
v roku 1960 bola do základných škôl zapísaná menej než polovica detí 
rozvojového sveta  medzi šiestym a jedenástym rokom života, dnes je to 
79%. 

• Ak sa deti učia o správnej hygiene, základné školy z nich môžu urobiť 
zdravotných vychovávateľov pre ich rodiny a tým môžu posunúť životne 
dôležité informácie a zručnosti ktoré môžu znížiť domácu náchylnosť na 
smrteľné hnačkové ochorenia minimálne o 40 %. 

• Zvýšený a bezpečný prístup k základnému vzdelaniu dievčatám vydláždi 
cestu k viac pohlavne–vyrovnaným rozhodnutiam týkajúcich sa 
manažmentu vody, v spojení s Miléniovým rozvojovým cieľom číslo 3 a 
podpory pohlavnej rovnoprávnosti a postavenia žien. 

• Dievčatá v súčasnosti tvoria väčšinu z 115 miliónov detí mimo školu. 80 % 
detí nenavštevujúcich základnú školu v Západnej a Strednej Afrike, Južnej 
Ázii a strednej, východnej a severnej Afrike majú matky bez oficiálneho 
vzdelania. Dôvodom je, že dievčatá a ženy musia pešo prekonávať veľké 
vzdialenosti aby priniesli vodu domov a/ alebo nedostatok hygienických 
zariadení v školách, nútiacich dievčatá hľadať útočisko v lesoch a riskovať 
sexuálne útoky, posmešky alebo hanbu. 

• Súčasná štúdia v Bangladéši poukazuje že oddelené toalety môžu zvýšiť 
počet dievčat v školách až o 15%. 

• Choroby súvisiace s vodou ako napr. hnačka a parazitické infekcie sa 
vykalkulovali na 443 miliónov dní v škole každý rok, čím sa zmenšuje 
vzdelávací potenciál, čo sa rovná celému školskému roku pre všetky 
sedem ročné deti v Etiópii. 



 

 

• Parazitické infekcie prenášané vodou a nízkou hygienou  eventuálne 
bránia výučbe viac ako 150 miliónom detí. 

• Súvislosť medzi nedostatočnosťou vody a zdravím a vzdelávaním sa 
tiahne až do dospelosti. Prieskum v mnohých krajinách ukázal úzky vzťah 
medzi príjmom a váhou v dospelosti. Deti, ktoré opakovane trpia 
záchvatmi infekčných chorôb  ako hnačky pravdepodobne dosiahnu 
mladosť a dospelosť so zníženou hmotnosťou čo je zase spojené  
s nízkou vzdelanosťou. Takže záchvaty hnačky v detstve môžu vydláždiť 
cestu k zníženému príjmu a chudobe v dospelosti. 

 

 
Informácie získané zo Správy o ľudských právach 2006: ‘Beyond Scarcity: Power, 
Poverty and the Global Water Crisis’ (http://hdr.undp.org/hdr2006/) a z Druhej správy 
Spojených Národov o Vývoji svetových vodných zásob: “Water, a shared 
responsibility” (2006) (http://www.unesco.org/water/wwap/wwd...ontents.shtml). 
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1.10. INTEGROVANÝ MANAŽMENT VODNÝCH 
ZDROJOV  

 

(Autor: Nieves León) 

• Kvôli celkovému pohľadu na neistotu a stúpajúcu zraniteľnosť prírodných a 
ľudských systémov, sa manažéri vody z celého sveta zhodujú  na tom, že 
jediný spôsob vývoja je navrhnúť komplexný a kompletný manažment 
vodných zdrojov (IMHR), ktorý rozpoznáva nevyhnutnosť garantovania 
globálneho systému ochrany. 

• IMHR podporuje nielen spoluprácu medzi sektormi ale aj rozvoj a 
koordináciu manažmentu vody (povrchovej a podzemnej) a pôdy ako aj 
ďalších súvisiacich zdrojov s cieľom maximalizovať bezúhonným 
spôsobom východiskový sociálny a ekonomický prínos bez ústupkov na 
životnom prostredí. Prínos IMHR ráta nielen s vodnými nádržami ale aj 
s priľahlým pobrežným a morským prostredím. 

• Tento prístup zdôrazňuje rozvrhnute manažmentu vody v rámci možných 
ekonomických limitov a hlavne dbajúc na tri hlavné aspekty: poctivosť, 
efektivitu a podporu životného prostredia. 

• Summit o trvalom svetovom rozvoji (SDWS), ktorý sa konal v roku 2002 
v Johannesburgu,  prijal (ako súčasť širšej medzinárodnej stratégie na 
Miléniové ciele rozvoja) koncept IMHR, ktorý udáva trendy v rámci  vývoja 
spojeného s kontrolou vody, vyvinutých v roku 1992 na Medzinárodnej 
Konferencii vody. 

• Summit v Johannesburgu vyzval všetky krajiny aby v päťročnom horizonte 
vytvorili stratégie pre integrálny manažment vodných zdrojov. Tento cieľ 
nebol reálny a musel sa prepracovať kvôli nedostatku kapacít. Na konci 
roku 2005 iba 20 krajín z 95, ktoré boli skúmané Svetovou Vodnou 
Organizáciou (World Water Asociation) vytvorilo plán alebo mali 
rozpracované plány. Iba päť z nich boli zo sub-saharskej Afriky a jedna 
z Latinskej Ameriky (Brazília). 

• Úloha SDWD zmení umiestnenie rozvojovej fázy každej krajiny. Rozvojové 
krajiny, krajiny v prechodnom štádiu a vyspelé krajiny uskutočňujú proces 
SDWS rôzne a tým získavajú aj rôzne výhody.  Rozvojové krajiny zoberú 
do úvahy racionálny manažment vodných zdrojov ako prostriedok ako čeliť 



 

 

chudobe, hladu, ako podporiť zdravotný stav a životné prostredie – MDGs 
– vrátane ich vlastnej zodpovednosti ako do tohto procesu zapojiť ženy a 
tým im ponúknuť lepšie životné zdroje. Krajiny vo vývoji môžu SDWS 
vnímať ako racionálny cieľ ako zlepšiť ich manažment zdrojov a ako 
podporiť trvalý vývoj ich ekonomík. Vyspelé krajiny môžu v procese SDWS 
nájsť cenný zdroj inšpirácie a môžu si dokonca vytvoriť svoj vlastný 
proces, ako napríklad vzniknutá Smernica Vodného rámca Európskej únie. 

• Jeden z najspomínanejších modelov dobrých metód v SDWS je sústava 
Murray-Darling z Austrálskeho juhozápadu, ktorá zahŕňa 20 riek a veľké 
množstvo podzemnej vody tečúcej cez 5 štátov. Tento krok je výsledkom 
spoločného úsilia vytvoriť integrovaný manažment vody ako odpoveď na 
krízu vytvorenú degradáciou prostredia a prílišnými dotáciami závlahovej 
vody v polosuchých regiónoch. Rozsah tejto spolupráce je impozantný. 
Komisia sústavy Murray-Darling, vytvorená v roku 1988, stanovila vrchný 
limit spotreby vody uvedomujúc si potreby životného prostredia udržať 
integritu prostredia. Práva na množstevnú spotrebu vody sú určené štátom 
a potom sú rozširované medzi rôznych užívateľov. Nezhody sa riešia 
danými postupmi a výnimkami, kde štáty a ľudia medzi sebou si môžu 
vymieňať práva na vodu. Zapojenie verejnosti do vlády sa časom rozvinulo 
a dnes zahrňuje environmentálne skupiny, komisie vodných sústav, 
organizácie poľnohospodárskych pestovateľov a ich zástupcov, ktorí sa 
zúčastňujú na konzultácii. Taktiež existuje Poradenská Komunitná 
Komisia, ktorá šíri technické informácie týkajúce sa ustanovení vody. 

 

 
Informácie vyňaté z druhej národnej správy o vývoji svetových vodných zdrojov: 
„Voda, spoločná zodpovednosť“ (2006) a správy Vývoj ľudstva (2006), publikácie pre 
Svetovú vodnú asociáciu „Integrovaný manažment vodných zdrojov“ a z Programu 
efektívnosti vody pre rok 2005. 
 

 

1.10.1. VODNÝ MANAŽMENT V MESTSKÝCH OBLASTIACH  

 

(Zdroj: www.artecrea.com) 
 

• Od roku 1950 do roku 2000 pomer globálnej populácie žijúcej v mestách 
vzrástol z 29% na 47%.  
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• Predpokladá sa, že do rokov 2010 viac ako 50% svetovej populácie bude 
obývať mestá. Do roku 2020 by tento model mohol vzrásť na 56%. 

• V Afrike a Ázii bol tento nárast omnoho dramatickejší. Na týchto dvoch 
kontinentoch časť mestskej populácie sa takmer strojnásobila za 
posledných 50 rokov. 

• Zhruba 3% Zemského povrchu sú obsadené mestskými časťami. 

• Taktiež sa predpokladá, že v Afrike mestské obyvateľstvo vzrastie z 130 
miliónov v roku 1990 na 500 miliónov v roku 2020. 

• Dodávky vody a hygiena v mestských častiach sa vyvíjajú pomalším 
tempom ako demografický nárast vo väčšine krajín s nízkym alebo 
stredným príjmom. 

• Aby sa do roku 2015 získalo MDG zníženie počtu ľudí s nedostatkom 
neobmedzeného prístupu k pitnej vode a základnej hygiene o polovicu, 
961 miliónov ľudí žijúcich v mestských častiach by malo mať zlepšený 
prístup k zásobám vody a viac ako 1 000 miliónov k zlepšenej hygiene. 

• Viac ako 90 miliónov obyvateľov mestských častí žijú v chudobných 
štvrtiach, čo je jedna tretina celkovej mestskej populácie. Medzi 25% a 
50% chudobných obyvateľov majú nedostatočný prístup k zásobám pitnej 
vody a hygiene potrebnej na zápolenie so znečistením a 
chorobami, spôsobenými fekálno-orálnymi patogénmi. 

 

 
Informácie získané z Druhej správy Spojených Národov o Vývoji svetových vodných 
zásob: “Water, a shared responsibility” (2006). 
 

 

 



 

 

2. ŠETRENIE VODNÝCH ZDROJOV 

Šetrenie vodou, zníženie vypúšťaných znečisťujúch látok a hlavne efektívne 
používanie vody v každom cykle používania vedie k veľmi pozitívnym 
energetickým, ekonomickým a environmentálnym výsledkom. 

Ďalšie praktické riešenia, ktoré by mohli zaujímať študentov, učiteľov, rodiny a 
školy, sú prezentované nižšie. 
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2.1. DOMÁCNOSTI A MALÉ A STREDNÉ 
PODNIKY 

2.1.1. RECYKLÁCIA ODPADOVÝCH VÔD Z DOMÁCNOSTÍ 

• Odpadová voda zo spŕch, umývadiel a práčok môže byť následne využitá 
na splachovanie v splachovacích toaletách a na zavlažovanie rastlín, 
pokiaľ neobsahuje detergenty, alebo iné nebezpečné látky, ktoré môžu byť 
nebezpečné pre životné prostredie. 

• V tomto prípade je potrebná inštalácia druhej nezávislej siete potrubí, ktoré 
sú pripojené na systém úpravy odpadovej vody, ako aj montáž zásobníka 
vody, z ktorého je voda prečerpávaná do splachovacej nádrže pomocou 
nezávislého potrubia. 

• Návrh tohto systému je náročný a pomerne nákladný na už existujúce 
zabudované sanitárne zariadenia, avšak pri správnom plánovaní sa môže 
efektívne naprojektovať pre zariadenia, ktoré sú vo výstavbe. 

 

2.1.2. VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY  

• Dažďová voda dopadá na zemský povrch mierne znečistená 
atmosférickými polutantmi, avšak zvyčajne končí v kanalizačnom systéme. 
Čo skutočne znečisťuje dažďovú vodu je jej zmiešavanie s odpadovými 
vodami. 

• S príchodom intenzívnych dažďov tečú prúdy nadbytočnej vody do 
kanalizačného systému a následne do čističiek odpadových vôd, avšak 
tieto čističky nemajú zvyčajne kapacitu spracovať také množstvá vody 
v krátkom časovom úseku, čo môže spôsobovať záplavy rôzneho stupňa. 

• Aj keď dažďová voda nie je vhodná na priamu spotrebu, vykazuje 
pomerne nízke hladiny znečistenia. Po predbežnej úprave môže byť 
vhodná na ďalšie využitie (zavlažovanie, toalety atď.).   

• Pre využívanie dažďovej vody je nutný rozvoj súkromnej, verejnej, 
rezidenčnej a priemyselnej infraštruktúry s uzavretým okruhom, ktorá by 



 

 

bola schopná zachytávať dažďovú a závlahovú vodu z parkov, záhrad 
a trávnikov. Táto voda môže byť znovu použitá na splachovanie toaliet, 
závlahu trávnikov a iných plôch. 

• Pri nových budovách, parkoch, záhradách a inej infraštruktúre je ich 
plánovanie a výstavba vhodným momentom na začlenenie zásobníkov 
vody, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu zo striech a iných povrchov 
a takisto budú zachytávať nadbytočnú vodu z parkov a záhrad. Táto voda 
potom môže byť znovu využitá.   

(Autor: Nieves León) 

• Po krátkom procese úpravy môže byť táto voda vhodná pre rôzne druhy 
využitia (okrem konzumácie). 

 

2.1.3. AERÁTORY VODOVODNÝCH BATÉRIÍ 

• Aerátory vodovodných batérií sú zariadenia, ktoré zmiešavajú vzduch 
s vodou s využitím tlaku prostredníctvom takzvaného Venturi efektu, čo 
následne redukuje spotrebu vody a energie, potrebnej na zohriatie daného 
objemu spotrebovanej vody.  

• S tlakom 2,5 kg je miera šetrenia 35 and 50%. S tlakom 3 kg sa ušetrí až 
63% vody. 

 

 
(Zdroj: ) 

 

Comentado [AP1]: Todas la figuras del manual deben ser 
originales o bien de dominio público. Las que se ponen aquí 
son simplemente orientativas, pero ha de ser SEAS quien 
obtenga las imágenes definitivas sobre las que ha de tener 
todos los derechos de reproducción y difusión- 
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2.1.4. ZARIADENIA NA OBMEDZENIE PRIETOKU VODY 

• Tieto zariadenia redukujú množstvo vody, vychádzajúcej z vodovodnej 
batérie. Správne fungujú pod pracovným tlakom medzi 1 až 3 baru. 

• “Škrtiče” redukujú úsek úsek potrubia prostredníctvom zväčšenia hrúbky 
stien potrubia.   

• Ďalšie modely zase nahrádzajú vodovodný filter a pridávajú výhody 
aerátorov, avšak bez možnosti dynamickej spätnej väzby na tlak vody. 

• Niektoré modely sa umiestňujú medzi hlavný ventil a hadicové potrubie- 
v prípade kúpeľňových a drezových vodovodných batérií. V sprchách sa 
umiestňujú medzi batériu a sprchovú hadicu.   

• Montáž týchto zariadení je veľmi jednoduchá, ich zaobstarávacia cena je 
nízka a umožnia úsporu vody v rozmedzí 40 až 60%, v závislosti od 
vstupného tlaku.   

• Ich využívanie v oblasti priemyslu zaistí výrazné úspory vodných zdrojov. 
Umožňujú nastavovanie prietoku vody, v závislosti od špecifického 
výrobného procesu alebo cyklu.  

 

 

 



 

 

2.1.5. ZARIADENIA PROTI ÚNIKU VODY 

• Zabraňujú úniku vody v prípade prasknutia/ roztrhnutia prívodových hadíc 
vody. Pri strate tlaku zastaví interný ventil prietok vody.  

• Inštalujú sa na prítokovú hadicu práčok, umývačiek riadu, predajných 
automatov, kávovarov a ďalšie podobné zariadenia.  

 

 

 

2.1.6. VODOVODNÉ BATÉRIE 

2.1.6.1. JEDNOPÁKOVÉ VODOVODNÉ BATÉRIE 

• Jednopákové batérie vykazujú nižšie straty vody, ako tradičné vodovodné 
batérie, najmä vďaka ich kompaktnému mechanizmu. 
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TEXTO DE LA FIGURA: 

Palanca: Páka 

Embellecedor: Ozdobný kryt 

Tuerca de compression del cartucho: Matica náboja 

Cartucho: Náboj 

Junta: Spojka 

Difusor: Difúzor 

Junta de estanqueidad: Tesnenie 

Latiguillo flexible: Pružná prívodná hadica 



 

 

Výhody: 

• Znižujú riziko vytečenia alebo odkvapkávania. 

• Znižujú spotrebu vo fáze nastavovania teploty vody. 

• Zastavenie vodného prietoku je pri týchto vodovodných batériách 
jednoduchšie. 

• Nevýhody: 

• Ponúkajú možnosť plného otvorenia, čím sa podporuje nepotrebný 
plný prietok. 

• Rukoväť umiestnená v strednej pozícii zbytočne umožňuje prietok 
studenej aj teplej vody súčasne, aj keď to nie je práve potrebné. 

• Technické riešenia: 

• Jednopákové vodovodné batérie s dvojfázovým otváracím 
systémom: mechanizmus má priebežnú poistku, ktorá umožňuje 
regulovať prúd vody pre bežné používanie. Keď je potrebný väčší 
prietok vody, väčšie zatlačenie na páku umožňuje zosilnenie 
prietoku vody (úspora vody nad 50%). 

• Jednopákové vodovodné batérie s regulátorom prietoku: obsahujú 
mechanizmus, ktorý umožňuje reguláciu prietoku vody podľa 
požiadaviek.   

• Jednopákové vodovodné batérie s prednostným otváraním 
studenej vody: Tieto vodovodné batérie púšťajú studenú vodu, aj 
keď sa páka nachádza v strednej polohe. Na púšťanie teplej vody 
musí byť páka posunutá mimo centrálnej polohy smerom doľava 
(príp. doprava).   
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2.1.6.2. TERMOSTATICKÉ VODOVODNÉ BATÉRIE  

• Termostatické vodovodné batérie majú teplotný senzor, ktorý umožňuje 
užívateľovi nastaviť požadovanú teplotu. Následne batéria automaticky 
reguluje podiel studenej a teplej vody. 

• Výhody: 

• Úspora vody, spotrebovanej v rámci času potrebného na 
nastavenie požadovanej teploty, v rozmedzí od 6 do 16%. 

• Energetická úspora medzi 7 až 17%. 

• Nevýhody: 

• Riziko usadzovania vodného kameňa na regulačnom mechanizme. 
Tomuto sa dá predchádzať inštaláciou odstraňovačov vodného 
kameňa.  

 



 

 

 

2.1.6.3. ČASOVATEĽNÉ VODOVODNÉ BATÉRIE  

• Zabezpečujú dodávku vody počas určitého časového úseku po aktivácii 
zatlačením tlačidla. Predchádzajú ponechaniu otvoreného prietoku vody, 
najmä na verejných priestranstvách (verejné toalety ap.).  

• Existujú takisto modely s teplotnou reguláciou a alternatívnym vypínacím 
tlačidlom (najčastejšie druhé zatlačenie). 

 

 
(Zdroj: www.nautilus.com) 

 

2.1.6.4. ELEKTRONICKÉ VODOVODNÉ BATÉRIE 

• Tento typ vodovodných batérií sa zapína, keď sa pred/pod nimi umiestni 
objekt (napr. ruky) a vypína sa, keď je objekt znovu odstránený; systém je 
riadený fotoelektrickým článkom.   

• Tieto vodovodné batérie umožňujú prietok vody iba počas minimálneho 
času, potrebného pre konkrétneho používateľa. Navyše nevyžadujú 
priamy fyzický kontakt medzi užívateľom a sanitárnym zariadením, čím sú 
veľmi vhodné na využívanie na verejných toaletách.   

• Je dôležité spomenúť, že tieto zariadenia vyžadujú napájanie z elektrickej 
siete, alebo batériami. To znamená, že musia byť pravidelne kontrolované 
odborným servisom, aby sa zabezpečilo ich bezproblémové fungovanie.  
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2.1.7. ĎALŠIE SANITÁRNE ZARIADENIA 

2.1.7.1. SPRCHY S NÍZKOU SPOTREBOU VODY  

• Štandardná sprchová hlavica má prietok okolo 20 litrov za minútu pri 
bežnom pracovnom tlaku vody.  

• Tento prietok môže byť znížený o 9 až 10 litrov za minútu bez zníženia 
komfortu. Toto umožňuje úsporu v rozmedzí 40 až 50%. 

• Existuje množstvo výkonných sprchových hlavíc, ktoré využívajú rôzne 
systémy na zníženie prietoku: miešanie so vzduchom, redukcia 
rozptylového poľa, rýchlo-vypínateľné sprchy a zariadenia 
s obmedzovaním/ riadením prietoku vody.   

• Tento typ zariadení môže byť kombinovaný s inými technológiami 
a zariadeniami, opísanými v tejto príručke (časovateľné vodovodné 
batérie, termostatické batérie, jednopákové vodovodné batérie, 
odstraňovače vodného kameňa). 
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2.1.7.2. EFEKTÍVNE TOALETY 

• Samospádové systémy sú najpoužívanejšie. Niektoré verejné priestory 
využívajú zabudované splachovacie nádrže, najmä kvôli zabráneniu 
vandalizmu, na zlepšenie vzhľadu a uľahčenie čistenia.  

• Za účelom zmeny konvenčného splachovacieho zariadenia na efektívne je 
možné využiť niekoľko technológií: 

 

2.1.7.2.1. SYSTÉMY S MOŽNOSŤOU PRERUŠENIA SPLACHOVANIA  

• Umožňujú prerušenie splachovania stlačením vypínacieho tlačidla, 
prípadne opätovným zatlačením splachovača. 

 

 



 

 

2.1.7.2.2. SYSTÉMY SO ZDVOJENÝM SPLACHOVACÍM TLAČIDLOM  

• Tieto systémy majú dve tlačidlá, jedno pre čiastočné spláchnutie a druhé 
pre úplné spláchnutie. 

 
(Autor: Nieves León) 

 

2.1.7.2.3. SYSTÉMY REDUKCIE KAPACITY 

• Sú to systémy, využívané na zníženia spotreby vody pri splachovaní 
prostredníctvom vyplnenia časti splachovacej nádrže určitým druhom 
výplne (špeciálne vrecká, vodné nádržky atď.).   

 

2.1.7.2.4. SYSTÉMY AUTOMATICKÉHO VYPÍNANIA  

• Tieto systémy sa využívajú pri splachovacích nádržiach s retiazkovým 
splachovačom. Jedna z metód pozostáva s použitia závažového systému, 
keď pri zatiahnutí splachovača pôsobí spätná záťaž na zastavenie 
splachovacieho cyklu a na  plné vyprázdnenie splachovacej nádrže je 
potrebné držať splachovač otvorený. 
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2.1.8. ODSTRAŇOVAČE VODNÉHO KAMEŇA  

• Akumulované nánosy vodného kameňa výrazne zvyšujú spotrebu energie, 
potrebnej na prípravu teplej úžitkovej vody.  

• Akumulácia vodného kameňa spôsobuje: 

• Upchávanie potrubia: Nižší tlak a prietok. 

• Zvýšené energetické náklady a náklady na opravy a údržbu. 
Následne je nutná predčasná výmena domácich spotrebičov, 
mechanických súčastí, ventilov, potrubí a tesnení. 

• Existujú systémy na chemickom a magnetickom princípe, pričom 
magnetické zariadenia sú z hľadiska montáže v domácnostiach 
najjednoduchšie. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. 

 
(Zdroj: Sanymax) 

 

• Magnetické odstraňovače vodného kameňa pomáhajú predchádzať vzniku 
vodného kameňa a jeho usádzaniu. Zvyčajne pracujú v plne automatickom 
režime, nevyžadujú elektrické napájanie a údržbu a ich efektivita je 
zaručená počas mnohých rokov prevádzky, vďaka ich stálemu 
magnetickému systému.   

• Fungovanie: 

• Tieto systémy úpravy vody pôsobia na fyzikálnom princípe; neprichádzajú 
do priameho kontaktu s vodou, ani nemenia jej chemické vlastnosti. Menia 
iba kryštalickú štruktúru obsiahnutých solí, čím sa stráca schopnosť 



 

 

uhličitanu vápenatého viazať sa na povrchy, s ktorými je voda v neustálom 
kontakte. 

• Tieto zariadenia pomáhajú predchádzať usádzaniu na komponentoch 
vodovodných batérií a potrubiach a takisto majú ďalšie výhody: 

• Predchádzajú vzniku nových nánosov vodného kameňa. 

• Postupne odstraňujú existujúce nánosy. 

• Znižujú riziko korózie. 

• Predchádzajú množeniu mikroorganizmov (ako sú napríklad 
baktérie a huby) ničením ich prirodzeného prostredia.   

• Zabezpečujú výrazné energetické úspory, pretože zanedbávanie 
ukladania vodného kameňa spôsobuje straty efektivity elektrických 
zariadení až do výšky 40%. 

• Môžu byť nainštalované v priebehu pár minút bez vynaloženia 
veľkého úsilia. 

 

2.1.9. ELEKTRICKÉ ZARIADENIA 

2.1.9.1. PRÁČKY  

• Niektoré práčky spotrebujú 110 až 220 litrov vody na jedno pranie. Je 
doporučené prať iba pri plnom naplnení práčky.  

• Pri kúpe novej práčky by mali byť zohľadnené nasledujúce faktory: 

• Práčky s predným plnením spotrebujú až o 40% menej vody, ako 
práčky s horným plnením.   

• Existujú niektoré modely, ktoré regulujú spotrebu vody v závislosti 
od naplnenia práčky prádlom. Niektoré ďalšie typy znovu využívajú 
vodu, použitú na plákanie a iné majú zase ekonomické pracie 
programy.   
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• Z pohľadu energetickej efektivity je odporúčané používať tie 
najefektívnejšie (trieda A).  

 

 

 

(Zdroj: www.dolceta.eu) 

 

2.1.9.2. UMÝVAČKY RIADU 

• Na umývanie riadov pre 4 ľudí klasickým spôsobom, v dreze plnom vody, 
sa spotrebuje od 25 do 40 litrov vody za deň. Umývačka riadu spotrebuje 
približne 17 až 30 litrov na jedno naplnenie. Preto je veľmi dôležité 
používať umývačky riadu plne naplnené znečisteným riadom. 

• Existujú umývačky riadu s redukovanou kapacitou, ďalšie disponujú 
riadením spotreby v závislosti od znečistenia oplachovaného riadu, takisto 
sú modely so znemožnením štartu pri iba čiastočnom naplnení. 

• Z pohľadu energetickej efektivity je odporúčané používať tie 
najefektívnejšie (trieda A).  



 

 

  
(Zdroj: www.dolceta.eu) 

 

2.1.10. VODOMERY 

• Prvým krokom pri plánovaní systému úspory vody v rámci všetkých 
spotrebiteľských odvetví je poznať skutočnú mieru spotreby, najmä 
v poľnohospodárstve, priemysle a verejných službách (napr. zavlažovanie 
verejných parkov), pretože v domácom prostredí je tento spôsob kontroly 
bežne prevádzaný.   
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• Informácie o miere spotreby umožňuje užívateľovi stanoviť, či je jeho 
spotreba nízka, stredná, alebo vysoká, ako aj získať rôzne parametre, ako 
sú: spotreba litrov za hodinu – deň - mesiac – produkt atď.. 

• Zvýšenie, alebo zníženie týchto parametrov, v porovnaní s priemernými 
hodnotami, umožňuje identifikáciu potenciálneho zlého využívania 
vodných zdrojov, prípadne porúch na vodovodnej sieti (upchanie, príp. 
priesaky, úniky vody). 

• Ak sú vodomery integrované v irigačnom systéme, môže byť aplikovaný 
algoritmus, ktorý bude varovať pred nežiaducimi zmenami v dodávke 
vody, oproti preddefinovaným požiadavkám. 

• V súčasnosti sa začína presadzovať používanie elektronických 
vodomerov, najmä kvôli možnosti využívania telemetrie. 

 
(Zdroj: www.coaat-se.es) 

 



 

 

2.2. ZÁHRADKÁRSTVO 

• Voda pre zavlažovanie verejných a súkromných záhrad sa môže pri 
dodržiavaní určitých špecifických praktík využívať oveľa efektívnejšie . 

 

2.2.1. VÝBER AUTOCHTÓNNYCH DRUHOV 
RASTLÍN PRE ZÁHRADY 

• Autochtónne druhy (špecifické druhy rastlín z každej oblasti, regiónu alebo 
krajiny) sú menej náročné na starostlivosť, pretože sa lepšie prispôsobujú 
rôznym typom pôd a klímy a sú odolnejšie voči nedostatku vody, živelným 
pohromám a chorobám. 

(Author: Nieves León) 

• Napríklad druhy ako rozmarín, tymian, šalvia alebo levanduľa ponúkajú 
veľké množstvo výhod a v klimatických podmienkach Stredomoria sú 
menej časovo náročné a kladú tiež menšie nároky na spotrebu vody . 

• Toto opatrenie je dôležité v kontexte ochrany európskych prírodných 
biotopov, ktoré vo väčšej miere podporuje sieť chránených území 
NATURA 2000. Ochrana autochtónnych a kontrola inváznych druhov 
rastlín je jedným z postulátov stanovených v smernici Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín. 

• Na druhej strane však nútia klimatické zmeny niektoré druhy migrovať do 
oblastí, ktoré v súčasnosti lepšie vyhovujú ich požiadavkám na klímu. To 
ponúka inváznym druhom možnosť vstúpiť do ich oblasti. 

• Toto opatrenie tak nielenže podporuje šetrenie vodou (hlavný cieľ tohto 
projektu), ale tiež postupuje v zmysle spomínanej legislatívy, pričom kladie 
dôraz na boj proti klimatickým zmenám.  
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2.2.2. XEROGARDENING 

• Xerogardening predstavuje koncept vytvorený v USA (Xeriscape) na 
začiatku osemdesiatych rokov. Predpona “xero” (z gréckeho “xeros”) 
znamená suchý. 

• Hlavnou myšlienkou takéhoto typu záhrad je racionálne využívanie vody 
na zavlažovanie bez toho, aby sa ňou plytvalo. 

 

(Author: Nieves León) 

• Šetrenie vodou nie je jediným cieľom. Táto technika tiež predstavuje 
environmentálny rozmer, s dôrazom na hľadanie možností znižovania 
stupňa starostlivosti. Príklad: obmedzenie používania rastlinolekárskych 
produktov, podpora zriedkavejšieho používania strojov spotrebujúcich 
palivá, recyklovanie, atď.  

 

2.2.3. SÚSTREĎOVANIE RASTLINNÝCH DRUHOV PODĽA 
POŽIADAVIEK NA VODU  

• rastlinné druhy delíme podľa ich nárokov na vodu do troch stupňov: nízky, 
stredný alebo vysoký : 

• Suchá zóna, pokrytá autochtónnymi druhmi. V tejto oblasti sa 
počas roka využíva zavlažovanie minimálne. Potrebné je len 
podporné zavlažovanie.  

• Mierne vlhká zóna, kde sa voda využíva príležitostne, a to len pre 
druhy, ktoré si ju najviac vyžadujú a pre rastliny, ktoré tvoria 
prirodzený koberec a pri svojom šírení potrebujú počiatočnú 
pomoc. 

• Vlhká zóna, s vyššími požiadavkami na zavlažovanie. 

• Tip: Umiestnite rastliny s vyššími nárokmi na vodu na miesta okolo 
trávnikov, kde je dostatok vody. 



 

 

 

2.2.4. OBMEDZENIA V ZAVLAŽOVANÍ (VODNÝ STRES) 

• Rastliny si postupne zvykajú na znižujúci sa prísun vody.  

• Pôda sa pred ďalším zavlažovaním potrebuje mierne vysušiť, aby sa 
korene rastlín stimulovali na hľadanie vody v hĺbke. 

• Ak je cieľom premeniť bežnú záhradu na záhradu s nižším stupňom 
zavlažovania, rastliny budú potrebovať niekoľko rokov na postupné 
prispôsobenie sa novej situácii. . 

 

(Mapa FAO s vyznačenými zónami, v ktorých je využívanie vodných zdrojov v poľnohospodárstve na 
kritickej úrovni (kategória 5) a s vyznačenými zónami s vodným deficitom (kategória 4) 

TEXT K OBRÁZKU: 

Categoría: Kategória 

Porcentaje: Percento  

 

2.2.5. TRÁVA A ALTERNATÍVNE RIEŠENIA  

• Pre vytvorenie efektívnejších záhrad (podľa ich požiadaviek na vodu) 
môže byť tráva nahradená krovinami, kobercovými rastlinami, štrkom, 
pieskom a / alebo kôrou z borovíc. 
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• Na pokrytie povrchu záhrad sa môžu použiť nasledujúce prvky: 

• Kobercové rastliny 

• Kroviny  

• Kôra z borovíc 

• Štrk a dekoračný piesok 

• Dlažba  

 

 

(Author: Nieves León) 

 

2.2.6. POKRÝVANIE PÔDY NA UDRŽANIE VLHKOSTI 
(MULČOVANIE) 

• Podstata spočíva v pokrývaní pôdy organickými materiálmi (kôra 
z borovíc, popínavé kobercové rastliny, napr. brečtan (Hedera helix), 
zimozeleň (Vinca minor alebo Vinca major), Hypericum, Hypericum 
calcium a Juniperus horizontalis – borievka) alebo inertné materiály 
rôznych druhov, textúr a farieb (napr. farebné štrky). 

(Author: Nieves León) 

• Tieto vrstvy pomôžu znížiť vyparovanie vody, ako aj udržať pôdnu vlhkosť. 
Výsledkom bude stála úspora vody.  

 



 

 

2.2.7. ZAVLAŽOVANIE 

2.2.7.1. JEDNODUCHÉ RADY PRE ÚČINNÉ ZAVLAŽOVANIE 

• Držať sa týchto rád je jednoduché, prispejete tým k úspore značného 
množstva vody: 

• Vyhýbajte sa zavlažovaniu počas hodín, keď vrcholia horúčavy 
a stupeň vyparovania je veľmi vysoký. 

• Aspoň jedenkrát v roku skontrolujte každú časť vo vašom 
zavlažovacom systéme, aby ste zistili prípadné netesnosti. Strata 
11 kvapiek za minútu znamená stratu 2 200 litrov za rok.  

• Čistite filtre kvapkovačov. Keď sa nečistoty nahromadia vo filtroch, 
zavlažovanie je menej účinné. 

• Je dôležité regulovať rotáciu a dosah kvapkovačov, difuzérov 
a postrekovačov tak, aby dopravovali vodu priamo do záhrad. 

• Každej rastline dodajte presné množstvo vody, aby ste sa vyhli 
tvorbe kaluží. 

• Je lepšie zavlažovať niekoľko krát v kratšom časovom úseku ako 
zalievať jeden krát v dlhšom časovom úseku. 

• Kvapková závlaha je najefektívnejšou technikou zavlažovania 
spomedzi bežných zavlažovacích techník. Pôda namokne a vodné 
straty v dôsledku vyparovania sú minimálne. Predchádza sa tým aj 
tomu, aby voda zostala na listoch rastlín, čo by bolo pre ne 
škodlivé. 

• Čo sa týka druhov rastúcich v kvetináčoch, je užitočné pod 
kvetináče podložiť nádoby, v ktorých sa po zalievaní udrží 
zostatková voda. 
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2.2.7.2. VÝBER ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMOV PODĽA 
DOSTUPNOSTI A DRUHU PLODINY (S DÔRAZOM NA KVAPKOVÚ 
A BODOVÚ ZÁVLAHU) 

• Kvapkové a bodové zavlažovacie systémy sú spomedzi existujúcich 
systémov najefektívnejšie. Bodové zavlažovacie systémy pozostávajú z 
polystyrénových membrán, ktoré tvoria pletivá s pórmi o veľkosti 4 až 5 
mikrónov.   

 

Potrubie na bodovú závlahu (Zdroj: www.elriego.com) 

. 

• Potrubie vytláča vodu cez póry pri tlaku 2 až 3 metrov vodného stĺpca. To 
zabezpečuje prietok 1 až 1,75 l/h na pás dlhý 1 meter.  

• Umožňuje to prácu pri veľmi nízkom tlaku. V takýchto podmienkach možno 
zavlažovať pri nízkych tlakoch. Póry sa vďaka svojej malej veľkosti veľmi 
ľahko upchávajú. 

• Keďže svetlo napomáha rozvoju vodných rastlín, odporúča sa uložiť 
systém pod povrch do hĺbky 3 až 8 cm.  



 

 

 

Systém kvapkovej závlahy (Zdroj: www.floresyjardin.com) 

 

2.2.7.3. PLÁNOVANIE ZÁVLAH 

• Najjednoduchšie metódy plánovania umožňujú (napr.) stanovenie dĺžky 
zavlažovania podľa druhu rastlín, frekvenciu zavlažovania podľa ročného 
obdobia a obdobia vývoja rastlín a čas zavlažovania podľa intenzity 
slnečného žiarenia v daných ročných obdobiach. 

• Najvyspelejšie metódy umožňujú kontrolovanie závlah podľa rôznych 
faktorov: 

• Predpoveď poveternostných podmienok (vystavenie sneženiu, 
dažďu, vetru a slnečnému žiareniu). 

• Vodný stres a nároky rastlín. 

• Zdroje podzemnej vody. 

• Automatická inteligentná alebo manuálna kontrola systému, príp. 
režim ovládania na diaľku cez internet. 

• Bezdrôtová komunikácia medzi jednotlivými systémami. 

• Stanovenie rôzne zavlažovaných oblastí, aby sa vyhovelo 
potrebám každej z nich. 
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• Rozhodnutia na základe porovnania súčasnej situácie 
s predchádzajúcimi dátami. 

• Kontrola rastu plodín. 

• Na prevádzku systémov alebo aspoň ich častí použiť obnoviteľné 
zdroje energie. 

 

2.2.7.4. TECHNOLÓGIE GPRS A WIFI NA KONTROLU 
ZAVLAŽOVANIA 

• V poľnohospodárskych a záhradkárskych oblastiach sa zavlažovanie 
veľmi často kontroluje na veľké vzdialenosti (verejné záhrady, 
zavlažovacie komunity, rozľahlé polia, atď.). 

• Na druhej strane však elektrické vedenia potrebné na spojenie snímačov 
a iných častí systémov poukazujú na veľké riziko škôd vďaka 
obhospodarovaniu záhrad a polí. 

• Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) vyriešil obidva 
problémy. Prvý používaním kontrolných systémov zavlažovania cez 
internet (GSM, GPRS, UMTS), druhý používaním bezdrôtového rádiového 
spojenia medzi snímačmi, zavlažovacími systémami a vysielačmi. 

 

2.2.8. METEOROLOGICKÁ STANICA  

• Správne poveternostné podmienky sú počas zavlažovania dôležité. 
Rastliny sú tak schopné maximalizovať spotrebu vody a živín.  

• Meteorologická stanica je kľúčovým prvkom na dosiahnutie efektivity 
a úspor vody v každom automatickom systéme zavlažovania. Takto 
môžeme predísť zavlažovaniu počas dažďa, mrazu, veľkej intenzity 
slnečného žiarenia, silného vetra, atď. 

• Meteorologická stanica poskytuje zavlažovacím systémom informácie o 
teplote, relatívnej vlhkosti, zrážkach, rýchlosti a smere vetra, 
atmosférickom tlaku a slnečnom žiarení. 



 

 

• Všetky tieto údaje (ako aj niektoré iné) pomôžu prispôsobiť zavlažovanie 
optimálnym podmienkam, čo umožní jeho maximálnu efektivitu. 

 
(Zdroj; ) 
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2.3. POĽNOHOSPODÁRSTVO 

• Okrem nástrojov a techník, ktoré sú plne aplikované v poľnohospodárstve 
a a ktoré boli popísané v kapitole Záhradkárstvo, existujú aj iné opatrenia 
a nástroje, ktoré by mohli napomáhať integrovanému manažmentu 
vodných zdrojov. 

 

2.3.1. TENZIOMETRE, KAPACITANČNÉ SONDY  

• Pomocou tenziometrov možno určiť schopnosť koreňov rastlín extrahovať 
vlhkosť z pôdy. Pracujú na princípe umelých koreňov. 

• Kapacitančné sondy sú snímače na meranie dielektrickej konštanty alebo 
volumetrického obsahu vody v materiáloch. 

• Umožňujú kontrolovať vlhkosť v okolí koreňov rastlín, aby sa zavlažovanie 
prispôsobilo zásobám podzemnej vody. 

 

 
(Author: ) 

 



 

 

2.3.2. DENDROMETRE 

• Dendrometre sú zariadenia na meranie obvodu kmeňov stromov. Sú 
to presné mikrometre upevnené okolo stromu a pracujú podobne ako 
obyčajné posuvné meradlo. 

• Umožňujú zber informácií o zmenách v radiálnom raste v dôsledku 
zavlažovania, hnojenia, orezávania, atď. Tieto údaje pomôžu kontrolovať 
vývoj rastlín a vodný stres.  

 
(Author: ) 

 

2.3.3. SOFTVÉR  

• Účinný zavlažovací systém by mal byť vybavený prístrojmi 
(samoprogramovacie automaty – PLC, počítače – PC alebo iné nástroje 
na kontrolu zavlažovania), ktoré umožnia jeho kontrolu pomocou 
algoritmov schopných aktivovať a deaktivovať zariadenie napr. podľa:  

• Momentálnych alebo predpovedaných poveternostných 
podmienok. 

• Zdrojov podzemnej vody. 

• Nárokov rastlín na vodu. 

• Najvhodnejší je výber voľných zariadení a softvéru (nie zameraných na 
značkové technológie),  odstupňovaných (takých, ktoré umožňujú pridať 
alebo odobrať niektoré prístroje, ako aj modulárnu expanziu rôznych 
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prvkov) a mnohostranných (schopných prispôsobiť sa novým parametrom 
alebo variáciám v rozsahu detekcie a funkčnosti). 

 

2.3.4. VODNÉ ZÁSOBNÍKY A KONTROLA VODY NA 
ZAVLAŽOVANIE 

• Zachytávanie dažďovej vody je pri šetrení vodou dôležité, pretože 
zachytená a neskôr použitá dažďová voda nepochádza zo zásobovacích 
systémov. Táto voda však musí byť upravená a uskladnená pre jej ďalšie 
použitie. 

• Vodné zásobovacie systémy vyrobené zo sklenených vlákien a umiestené 
pod povrchom pôdy sú najlepšie vďaka svojej cene, kvalite 
a environmentálnym prínosom. Znižujú riziko možnej degradácie 
uskladnenej vody a zabraňujú vyparovaniu povrchových vrstiev.  

• Dôležité je prispôsobiť objem týchto zásobníkov podľa: 

• úhrnu zrážok, 

• využívania vlastných zariadení, 

• predpokladanej frekvencie dopĺňania a spotreby. 

• Zariadenie musí byť vhodne navrhnuté a musí mať racionálny systém 
fungovania, aby bolo využitie dažďovej vody maximálne. Zásobovací 
systém bude použitý len v prípade, že v zásobníku bude nedostatok vody.  

 

2.3.5. GRAVITAČNÉ SYSTÉMY PRE TRANSPORT VODY A 
ZAVLAŽOVANIE 

• Ak orografia umožní stanovenie výškových rozdielov medzi rôznymi 
zásobníkmi vody navzájom alebo medzi zásobníkmi a oblasťami spotreby 
(na zavlažovanie alebo iné), malo by sa brať do úvahy, že sila gravitácie je 
niekedy postačujúca na zabezpečenie systému dostatočným tlakom na 
transport vody alebo jej spotrebu (1 atmosféra / 10 metrov) . 



 

 

• Pri navrhovaní „sifónového systému“ a aplikácii princípu „spojených 
nádob“ je niekedy vonkajšia sila dostatočne veľká na „naštartovanie“           
(naplnenie) sifónu. Následne bude voda dodávaná pôsobením gravitácie.  

 

2.3.6. HLAVNÉ ZBERNÉ REZERVOÁRE  

• Malo by sa uvažovať o možnostiach uskutočnenia niektorých zmien 
v záujme zvýšenia efektivity vodného manažmentu zberných rezervoárov 
v zavlažovacích komunitách.  

 

• Jedni z potrebných zmien sú: 

• Zvýšenie kapacity rezervoárov. 

• Zlepšiť pokrytie. 

• Čistiť, kontrolovať a udržiavať vstupné a výstupné kanály a 
výpusty. 

• Úplná izolácia rezervoárov, aby sa zredukovali straty v dôsledku 
vyparovania. 

• Zabrániť tvorbe blata (čistením dna). 

 

2.3.7. EFEKTIVITA ZAVLAŽOVANIA ZATOPENÍM (PRIAME 
NAPOJENIE, VENTILY, PRUŽNÉ HADICE, ATĎ.)  

• Toto opatrenie sa snaží zlepšiť efektívnosť povrchového zavlažovania 
(zatopenie, brázdové zavlažovanie), zvlášť keď nie je možné použiť 
efektívnejšie metódy zavlažovania (postrekovače, kvapková závlaha). 
Cieľom je zvýšiť efektívnosť distribučných systémov (úniky z priekop 
a brázd) a upraviť dobu zavlažovania závislú od prietoku, plodiny 
a nárokov vegetačného cyklu (prvé zavlažovanie alebo následné).   
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• Na dosiahnutie daného cieľa sa nám núka viacero možností:  

• Nainštalovať potrubia do priekop a použiť kontrolné ventily 
(automatické alebo manuálne). Príklady niektorých ventilov: 

o Šupátka: Pootočením uzatvoria potrubie panelom 
pohybujúcim sa zhora nadol. Používajú sa na izoláciu 
rôznych častí systému, nepoužívajú sa však na 
reguláciu prietoku vody. 

o  Motýlikové ventily: Uzatváracím prvkom je disk 
s rovnakým priemerom ako potrubie. Používajú sa na 
izoláciu rôznych častí a tiež na reguláciu prietoku. 

o  Hydraulické ventily, regulačné ventily, guličkové a 
guľové ventily a iné. 

• Použiť výfukové zariadenia, ako napr. sifóny, ktoré nebudú mať 
vplyv na distribúciu vody. 

• Ako alternatívne riešenia k brázdam a / alebo priekopám použiť 
jemne pružné hadice. 

• Zrovnávať zavlažovanú oblasť: čím viac nerovností, tým väčšie 
množstvo vody je potrebné. Vyžaduje sa rovný alebo mierne 
naklonený povrch. Neodporúča sa zavlažovať na pôdach 
s vysokým stupňom priepustnosti alebo s tendenciami k praskaniu 
(hlina).   

• Uvoľniť prietok vody znížením povrchových nerovností (napr. 
odstrániť trávu spomedzi ovocných stromov).  

 

2.3.8. MULČOVANIE (PESTOVANIE OVOCIA 
A ZÁHRADNÍCTVO) 

• Výsev do mulču alebo mulčovanie sme už spomínali v časti 
Záhradkárstvo. Je to technika obrábania pôdy, pri ktorej sa pôda pokryje 
organickým materiálom, ktorý chráni pôdu, zabraňuje rastu bylín príp. 
pôdu hnojí. Táto vrstva znižuje vyparovanie a udržuje v pôde vlhkosť.  



 

 

• Mulčovanie sa zvlášť odporúča v záhradníctve a pestovaní ovocia. 

 

2.3.9. DIAĽKOVO OVLÁDANÉ SYSTÉMY 
V ZAVLAŽOVACÍCH KOMUNITÁCH A KOLEKTÍVNE 
ZAVLAŽOVACIE SIETE 

• Keď už raz bola zavlažovacia komunita vytvorená, je vhodné zvážiť, ako 
bude zavlažovanie monitorované. 

• Inštalovaním diaľkovo ovládaných zariadení umožníme vytvorenie 
zavlažovacích zmien (s maximálnym využitím zavlažovania v noci) 
a plánovanie prietokov a kapacít podľa fenologických cyklov. 

• Súčasne sa vytvára možnosť spoločnej účinnej politiky a prispôsobenia 
aktivít Smerniciam Spoločenstva v oblasti vody a životného prostredia. 

 

2.3.10. ÚDRŽBA A DISTRIBUČNÉ SIETE 

• Údržba je dôležitá zvlášť v prípade povrchového zavlažovania (zatopením, 
brázdové zavlažovanie), hoci údržba distribučných sietí by sa mala brať do 
úvahy bez ohľadu na použité techniky zavlažovania.  

• Na zlepšenie efektívnosti distribúcie sa odporúča skontrolovať spoje, 
zväčšiť alebo zmeniť ramená v nepostačujúcich úsekoch a skontrolovať 
stav výpustov, ktoré privádzajú vodu na parcely.  

• Je dôležité zdôrazniť, že viac než 5% vody použitej na zavlažovanie v 
Španielsku, sa v distribučných sieťach stráca. Tieto straty sú spôsobené 
presakovaním cez trhliny v spojoch alebo cez netesnosti v zavlažovacích 
priekopách, rôznymi výpustami pozdĺž zavlažovacích priekop a pretekaním 
v úsekoch, ktoré sú pre zavlažovaciu jednotku nepostačujúce.   
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2.3.11. AUTOMATICKÉ VÝPUSTY PRE ZAVLAŽOVACIE 
KANÁLY A PRIEKOPY 

• Automatické výpusty umožňujú zefektívnenie distribučných sietí. Odporúča 
sa nahradiť nimi manuálne výpusty, ktoré sú v kolektívnych zavlažovacích 
sieťach a v oblastiach, kde sa zavlažovanie zatopením používa, bežné. 
Využitie obnoviteľných zdrojov energie ako zdroja zjednoduší 
implementáciu týchto výpustov vo všetkých geografických podmienkach. 

(Author: Nieves León) 

 

2.3.12. VODOMERY PRE ZÁSOBOVACIE SIETE 
V POĽNOHOSPODÁRSTVE  

• Inštaláciou vodomerov u rôznych spotrebiteľov (sektorovanie) alebo len na 
jednom mieste (hlavná zásobovacia sieť) budeme mať prehľad o celkovej 
spotrebe, ako aj o objeme dodávanej vody danou sieťou pri stanovenom 
limite dodávok. 

• Ak budeme mať prehľad o spotrebe vody v poľnohospodárstve, budeme 
schopní vykalkulovať  : 

• Metre kubické / deň – hodina - mesiac. 

• Metre kubické/plodina: % odhadovanej spotreby vody 

• Spotrebované kubické metre. 

• Inštalácia vodomerov podľa sektorov a / alebo spotrebiteľov uľahčuje 
sledovanie a kontrolu úspor. Dnes prevažuje používanie elektronických 
vodomerov, hlavne preto, že ponúkajú možnosť diaľkového merania. 

2.3.13. REGULÁTORY TLAKU  

• Používajú sa na kontrolu tlaku z daného bodu systému. 

• Tieto zariadenia zabraňujú vzniku pretlaku, čím by mohlo prísť 
k poškodeniu potrubia alebo vysielačov. Normálne udržiavajú tlak v rozpätí 
0,2 až 8 kg / cm2.  



 

 

• Je dôležité umiestniť regulátor na vstup každej zavlažovacej čiastkovej 
jednotky, aby sa pri práci vysielačov udržiaval konštantný tlak. Jeho 
používanie je dôležité hlavne pri nerovnostiach pôdy, ktoré spôsobujú 
veľké rozdiely tlaku v rôznych bodoch systému.  

 

 
(Zdroj: ) 

 

2.3.14. REGULÁTORY PRIETOKU 

• Umožňujú kontrolovať prietok pri cirkulácii v danom systéme. Je vhodné 
umiestniť regulátor na výstup každej zavlažovacej jednotky a kontrolovať 
tak množstvo vody smerujúce ku každej terciárnej a laterálnej odchýlke. 

• Najbežnejšie sa používajú membránové regulátory, ktoré udržujú prietok 
medzi 2 až 50 litrami za sekundu. Ich činnosť je založená na elastickej 
membráne, ktorá sa deformuje za účelom otvorenia alebo uzatvorenia 
úsekov potrubia, čím umožní požadovaný prietok vody.  
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(Zdroj: ) 

 

2.3.15. REGULAČNÉ VENTILY PRE ZÁSOBOVACIE SIETE 

• Pridaním regulačných ventilov do zásobovacích sietí umožníme kontrolu 
dodávaného množstva vody. Jedná sa o jednoduchý hydraulický ventil 
pripojený k vodomeru (napr. vodomer Woltman).  

• Prepínačom sa dá manuálne nastaviť potrebné množstvo vody. Ak 
vodomer dosiahne dané množstvo, hydraulický signál uzavrie ventil. Jeho 
používanie v kombinácii s predchádzajúcimi kalkuláciami umožní zvýšenie 
efektívnosti a významné environmentálne prínosy. 

 
(Zdroj: ) 

 



 

 

2.3.16. ELEKTRONICKÉ VENTILY NA KONTROLU 
ZAVLAŽOVANIA A PRIETOKU V ZÁSOBOVACÍCH 
SIEŤACH 

• Automatické zavlažovanie spúšťa programátor, ktorý zapína elektronický 
ventil pomocou elektrických impulzov. 

• Možnosť jeho aktivácie na diaľku umožňuje jeho použitie ako 
bezpečnostného prvku pri zásobovaní vodou. Ďalej umožňuje 
načasovanie zavlažovania a súčasne zvyšuje efektívnosť. 

• Zvyčajne ide o hydraulické ventily s elektromagnetickým prístrojom, ktorý 
naštartuje daný mechanizmus, pričom ventil otvorí alebo zatvorí. 

• Môžu sa normálne otvoriť alebo uzatvoriť, niektoré modely však pri 
aktivovaní potrebujú zdroj energie. Aby sa tomu predišlo, je možné 
inštalovať LACH ventily (používajú energiu len na otvorenie alebo 
zatvorenie).  

2.3.17. OPÄTOVNÉ POUŽITIE ODPARENEJ, ODPADOVEJ 
A POLOSLANEJ VODY NA ZAVLAŽOVANIE 
V SKLENÍKOCH  

 

• Tieto projekty majú za úlohu informovať o výskume a vývoji v rámci 
efektívneho šetrenia vodou. 

• V konkrétnom prípade ide o vytvorenie prototypu uzavretého skleníka, 
v ktorom bude vnútorná klíma kontrolovaná len solárnou energiou. Na 
dosiahnutie toho bol pomocou vlhkého vzduchu vyvinutý solárny zberný 
systém. Tvorí ho skleník a solárna veža, ktorá má vo vnútri výmenník 
tepla, ktorý ochladzuje prostredie a zadržiava teplo na jeho opätovné 
použitie.   

• Veža prirodzeným spôsobom privádza vlhký vzduch do výmenníka, kde sa 
ochladí. Vlhkosť sa kondenzuje a voda sa môže nanovo získať zo 
vzduchu. Inak povedané, jedným zo skvelých výsledkov projektu Watergy 
je možnosť nanovo získať odparenú vodu a použiť ju na zavlažovanie. 
Druhá fáza projektu ponúka možnosť upraviť odpadovú vodu a / alebo 
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odsoliť poloslanú vodu. Obe fázy boli úspešne ukončené. Preto sa môže 
v krátkom čase začať s implementáciou prototypu v záhradníctve. 

• Experimentálny projekt bol vyvinutý v rámci 5. rámcového programu EÚ 
(podprogram Energia, životné prostredie a rozvoj) (NNE5 – 2001 – 683) 
v období apríl 2003 až marec 2006.  

• Názov projektu je „Nový solárny kolektor založený na použití vlhkého 
vzduch na úpravu vody a kontrolu klímy”. 

 



 

 

2.3.18. TECHNIKA ZAVLAŽOVANIA LEPA  

• Jedná sa o techniku rozprašovaním pri použití nízkotlakových 
rozprašovačov, o 80% účinnejších ako normálne rozprašovače. 

• Navrhovaný systém zavlažovania rozprašovaním sa označuje ako systém 
LEPA (Low Energy Precision Application – Presná nízkoenergetická 
aplikácia). 

• Rozprašovače privádzajú vodu priamo k rastlinám pomocou kvapkových 
trubiek vertikálne roztiahnutých z ramena rozprašovača. 

• Kombinovaním tohto systému s inými technikami (napr. príprava terénu 
pre lepšie udržanie vlhkosti – mulčovanie) môžeme dosiahnuť zlepšenie 
až o 95%. Pri práci systému pri nízkych tlakoch môžeme znížiť 
energetické náklady o 20% až 50%.  

 
(Zdroj: ) 

TEXTO DE LA FIGURA: 

Burbuja: Bublina 

Atomizador: Rozprašovač  

Aplicación agroquímicos: Agrochemické použitie  
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2.3.19. TECHNOLÓGIE, SOFTVÉR, A PRÍSTROJE NA 
KONTROLU A REGULÁCIU ZAVLAŽOVACÍCH 
KANÁLOV A PRIEKOP  

• Toto opatrenie sa zameriava na plánovanie jednotlivých i skupinových 
technológií na kontrolu a reguláciu zásobovacích sietí, hlavne 
zavlažovacích priekop a kolektívnych zavlažovacích sietí. 

• Kontrola sa môže vykonávať pomocou plochých sond a výpustov 
poháňaných motorom. To uľahčí kontrolu a reguláciu prietoku v rôznych 
častiach systému podľa predchádzajúcich odhadov a požiadaviek. 

 

2.3.20. INTERNETOVÉ ZDROJE PRE VÝPOČET 
DOPADOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
V POĽNOHOSPODÁRSTVE, OBJEMY ZÁVLAH, 
FERTIGÁCIA (HNOJENIE SPOJENÉ SO ZÁVLAHOU), 
ATĎ. 

• Je zaujímavé, aké množstvo služieb a publikácií ponúkajú vo všeobecnosti 
poľnohospodárske organizácie farmárom a zvlášť potom členstvo v nich. 
Tieto publikácie sa zaoberajú témami, ako meranie dopadov na životné 
prostredie, kalkulovanie závlah, fertigačné systémy, živelné pohromy, atď. 

• Príklad: 

• Webová stránka Konfederácie farmárov Talianska z Livorna, na ktorej 
môžu používatelia získať prístup k programom umožňujúcim kontrolu 
účinnosti systémov zavlažovania, umožňuje výpočet objemu a množstva 
závlah, plánovanie fertigácie (aplikácie hnojiva do pôdy pomocou vody na 
zavlažovanie) a umožňuje tiež vyhľadávanie množstva údajov 
zaujímavých pre poľnohospodárstvo. 

 



 

 

2.3.21. PROGRAM ADOR. 

Program ADOR je financovaný Národným plánom pre výskum a vývoj 
(Španielsko) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Bol 
vytvorený na pomoc zavlažovacím komunitám k lepšiemu vývoju vodného 
manažmentu a k uľahčeniu rozhodovacích procesov v oblasti modernizácie 
závlahového poľnohospodárstva a plánovania zavlažovacích kampaní. 
Program pracuje na základe rozsiahlej databázy schopnej dynamizovať 
procesy manažmentu a uľahčiť fakturovanie pomocou kontroly spotreby vody 
a energie.   

Program možno použiť v zavlažovacích komunitách, ktoré používajú všetky 
druhy zavlažovacích systémov (povrchová, kvapková závlaha alebo závlaha 
postrekom) a distribučných sietí (kanály alebo potrubia).     
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2.4. PRIEMYSEL A HOTELY   

2.4.1. NAHRADENIE TRADIČNÝCH METÓD ČISTENIA 
SUCHÝMI METÓDAMI – CLEARING IN PLACE (CIP – 
ČISTENIE NA MIESTE) 

• Čistiace práce sú súčasťou každého výrobného procesu, či už v samotnej 
výrobe alebo ako súčasť údržbárskych prác na zariadeniach. V druhom 
prípade sa voda stále používa ako prvok na odstránenie nečistôt. Táto 
metóda je veľmi zaužívaná a hlboko zakorenená, treba ju však zmeniť. 
Ponúka sa nám možnosť vypracovania špecifického plánu čistenia 
založeného na: 

• Podpore suchých metód čistenia potrubí, ventilov a ložísk. 

• Zvážení možností systémov CIP. 

• Analýze výrobných procesov, aby sa predišlo zbytočným čistiacim 
prácam. 

• Okrem prínosov pre životné prostredie, ktoré získame aplikáciou tohto 
opatrenia, zvýši sa tiež produktivita vďaka skráteniu času na čistenie 
a implementáciu v zariadeniach (nebude nutná montáž a demontáž 
súčiastok). 

 

2.4.2. KOLEKTORY KVAPALNÝCH NEČISTÔT (SUCHÉ 
ČISTENIE) 

• Zavedením kolektorov kvapalných nečistôt zredukujeme tvorbu mastných 
škvŕn a vyhneme sa šíreniu odpadu (oleje). 

• Pomôže nám to zredukovať niektoré konkrétne čistiace úkony (tlakové 
čistenie) alebo odstraňovanie nečistôt vodou. 

• Podporte používanie kolektorov kvapalných nečistôt na zachytenie 
nežiaducich pretekajúcich kvapalín (pretekanie ložísk, trhliny). 



 

 

• Prikrývajte kontajnery a stroje, aby ste sa vyhli prenikaniu prachu 
do atmosféry alebo do zariadení (zbytočné čistenie). 

• Prenášajte výrobky z jedného miesta na druhé uzavreté. 

 

2.4.3. PRACHOVO – TEKUTÉ VÁKUOVÉ ČISTIČE (SUCHÉ 
ČISTENIE) 

• Podporou používania techník suchého čistenia sa vyhneme šíreniu 
nečistôt (prachových častíc), čím znížime spotrebu vody: 

• Nasávanie. 

• Manuálne alebo mechanické zachytávanie nečistôt. 

 
(Zdroj: ) 
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2.4.4. CELULÓZA A DÁVKOVAČE ABSORPČNÝCH 
MATERIÁLOV  

• Dávkovače používajú absorpčné materiály, ako: 

• Celulóza 

• Piliny  

• Absorpčné piesky  

• Rýchly prístup k týmto materiálom výrazne znižuje potrebu používania 
iných metód čistenia, napr. čistenie vodou. 

 
(Zdroj: ) 

 



 

 

2.4.5. ZAMETAČE (SUCHÉ ČISTENIE) 

• Pokiaľ si to rozmery a druh povrchu, ako aj plán čistenia vyžadujú, zaveďte 
používanie strojov na čistenie povrchov alebo mechanické zametače. 

• Používanie týchto strojov výrazne zníži spotrebu vody pri čistení povrchov. 

 
(Zdroj: ) 

 

2.4.6. KEFY A RUČNÉ HRABLE (SUCHÉ ČISTENIE) 

• Používajú sa na suché zametanie povrchov alebo hrabanie. 

• Pred čistením s hadicou, alebo ak nie je možné nečistoty odstrániť 
vákuovo, odporúča sa väčšie tuhé nečistoty najprv pozametať.  

• To pomôže pri čistení povrchu minimalizovať spotrebu vody. 

 

2.4.7. VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIACE SYSTÉMY  

• Vysokotlakové systémy sú pri čistení účinnejšie a spotrebovávajú menšie 
množstvo vody. 
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• Používaním náustkov a vysokotlakových striekacích pištolí na 
konvenčných hadiciach dosiahneme nezanedbateľné úspory vody. 

 

 (Zdroj: ). 

 

2.4.8. SYSTÉMY S MANUÁLNYM UZATVÁRANÍM   

• Odporúča sa používanie hadíc s manuálnym systémom uzatvárania 
náustku. Pokiaľ systém uzatvárania na náustku nebude, pohybom ku 
kohútiku, s ktorým je hadica spojená, stratíme veľa vody. Odporúča sa tiež 
použitie guličkových ventilov. 

• Ich používaním môžeme významne znížiť spotrebu vody pri čistení 
povrchov. 



 

 

 

 (Zdroj: ). 

 

2.4.9. PRIETOKOMERY  

• Tieto prístroje umožňujú meranie prietoku v danom zásobovacom 
systéme.  

• Poskytujú informácie, pomocou ktorých môžeme odhadnúť spotrebu 
a plánované úspory. 

• Môžu sa použiť pri údržbárskych prácach a / alebo pri detekcii trhlín 
a príčin strát tlaku. 

• V priemysle sa používajú: 

• Hromadné prietokomery . 

• Ultrazvukové prietokomery. 

• Elektromagnetické prietokomery.  
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 (Zdroj: ). 

 

2.4.10. SONDY A / ALEBO SNÍMAČE HLADINY 

• Umožňujú zistiť hladinu uskladnenej vody v danom rezervoári a / alebo 
uskladňovacom zariadení.  

• Sú vhodné na kontrolu skutočnej spotreby. V kombinácii s prietokomermi 
a manometrami sú veľmi účinné v detekcii trhlín.  

• V kombinácii s kontrolnými systémami zavlažovania umožňujú zmenu 
zdroja energie podľa dostupnosti.  

• Niektoré modely sú schopné prispôsobiť sa všetkým typom kvapalín 
a umiestnenia.  

 

 (Zdroj: ). 

 



 

 

2.4.11. MANOMETRE  

• Tlakové manometre sa používajú na určenie absolútneho tlaku, vákua 
alebo diferenciálneho tlaku v danej sieti. Manuálne manometre umožňujú 
kontrolovať všetky typy obvodov, najmä: 

• Vykurovacie obvody. 

• Systémy prevencie pred požiarom. 

• Recirkulačné obvody a obvody na opätovné použitie vody. 

• Niektoré manometre umožňujú prenos údajov (datametre). Táto vlastnosť 
ich robí zaujímavými z dôvodu zníženia času na odozvu v prípade výskytu 
trhliny. 

 

 (Zdroj: ). 

 

2.4.12. REGULÁTORY TLAKU A REDUKTORY PRE 
ZÁSOBOVACIE SIETE  

• Prístroje na vyrovnávanie tlaku vstupných spojov alebo prívodných 
potrubí, pričom zabezpečujú správnu kontrolu a reguláciu požadovaného 
tlaku. 

• Vďaka nižšiemu dodávanému tlaku umožňujú úspory bez straty tlaku. 
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• Napríklad, pod tlakom 6 barov dostaneme prietok 25 litrov za minútu. Ak 
znížime tlak na 3 bary, dostaneme prietok 17 litrov za minútu (domáce 
siete). 

 

2.4.13. ANALYZÁTORY RIADENIA SPOTREBY VODY   

• Tieto prístroje fungujú ako automatické ventily a bezpečnostné príručky 
v zásobovacích systémoch vody, pričom kontrolujú a porovnávajú úroveň 
spotreby. Ak je úroveň spotreby rovnaká ako úroveň, ktorá je v ich pamäti 
uložená ako abnormálna alebo neobvyklá, uzavrú prívod vody. 

• Obsahujú tiež vypínacie súčiastky, ktoré fungujú ako tradičné vypínacie 
kľúče. 

 

 (Zdroj: ). 

 



 

 

2.4.14. PRIEMYSELNÉ TERMOSTATICKÉ VENTILY   

• Používajú sa na kontrolu teploty vody vo výrobných procesoch a veľkých 
zásobovacích zariadeniach. 

• Pomáhajú ušetriť veľké množstvá vody a energie (5%, resp. 20%). 

• Na zníženie množstva vápenca usadeného v regulačnom mechanizme sa 
odporúča kombinovať ich s prípravkami na odstránenie vodného kameňa. 

• Priemyselné procesy s požiadavkami na diaľkové meranie by mali 
používať elektronické zmiešané prístroje, ktoré by boli kontrolovateľné na 
diaľku pomocou špeciálneho softvéru. 

 

 (Zdroj: ). 

 

2.4.15. ELEKTRONICKÉ VENTILY, AUTOMATICKY 
VYPÍNANÉ VENTILY, ČASOVANÉ VENTILY, 
DETEKTORY   

• Používaním týchto prístrojov pri riadení výrobných procesov (umývačky 
áut, chladiace obvody a systémy s obvodmi na opätovné používanie vody) 
dosiahneme veľké úspory vody.   

• Je vhodné nahradiť tradičné ventily s manuálnym vypínaním 
elektronickými ventilmi, opticko – elektronickými detektormi, ventilmi 
s automatickým vypínaním a inými automatickými prístrojmi.  
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• Svojím potenciálom sa vyznačujú: 

• Elektronické ventily pre uzatváranie studenej a / alebo horúcej 
vody. 

• Systémy s automatickým vypínaním. 

• Existuje možnosť kombinovať tieto vyspelé prístroje s diaľkovým riadením. 

 

2.4.16. STABILIZÁTORY TLAKU 

• Zavedením prístrojov na ustálenie tlaku v zásobovacích sieťach 
zredukujeme problémy spojené s tlakom, hlavne vo vykurovacích 
obvodoch a v obvodoch s teplou vodou.  

• Problémy s tlakom spôsobujú prietok nad účinný limit. Stabilizátory 
regulujú tlak aj prietok. Najvýkonnejšie stabilizátory sú schopné uzavrieť 
prísun teplej vody v prípade nedostatku studenej vody alebo naopak. 

 

 (Zdroj: ). 

 



 

 

2.4.17. SPÄTNÉ OBVODY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE 
VODY V PRIEMYSELNÝCH PROCESOCH   

• V priemyselných procesoch, ktoré k svojmu rozvoju vyžadujú vodu 
(spracovanie koží, konzervovanie potravín), by sa malo začať uvažovať 
o možnosti opätovného použitia vody. 

• Toto opatrenie vyžaduje zmenu výrobného procesu spojením obvodu na 
opätovné použitie s fázou úpravy vody (recyklácia).   

• Tento typ činnosti vytvorí nasledovné prínosy pre životné prostredie: 

• Zníži sa spotreba vody vo výrobných procesoch. 

• Minimalizuje sa úprava vody vo vnútri procesu. 

• Zníži sa objem odvádzanej odpadovej a následne upravovanej 
vody. 

 

2.4.18. RECIRKULÁCIA A OKRUHY NA OPÄTOVNÉ 
POUŽITIE (PRIEMYSELNÉ PARNÉ OBVODY) 

• Začlenenie recirkulácie a okruhov na opätovné použitie do parného 
obvodu v daných priemyselných procesoch (napr. textilný priemysel) 
umožní významné zníženie spotreby vody na vytvorenie priemyselnej 
pary. Ako prvé sa nám núkajú nasledujúce možnosti: 

• Recirkulácia kondenzovanej vody (pary). 

• Opätovné použitie kondenzovanej vody (pary). 

• Opätovné použitie očistenej vody (pary). 

• Opätovné použitie chladiacej vody (na ostatné účely). 

• Vzhľadom na ich tvar sa odporúča čo najviac skrátiť dĺžku obvodu. Taktiež 
sa odporúča kontrolovať ich pomocou elektrónových ventilov, prístrojov na 
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meranie teploty prietoku (ventily alebo termostatické zmiešavače), 
diaľkovej kontroly a systému na kontrolu trhlín. 

 

 (Zdroj: ). 

TEXTO DE LA FIGURA: 

Aire: Vzduch 

Gas: Plyn 

Turbogenerador de gas: Plynový turbo generátor 

Chimenea: Komín 

Vapor: Para 

Turbogenerador de vapor: Parný turbo generátor 

Condensador: Kondenzátor  

Torre de refrigeración: Ochladzovacia veža 

Alimentador: Privádzač 

Caldera: Kotol  

Combustión: Spaľovanie  

Cenizas: Popol 

Tratamiento de gases: Úprava plynu 

Chimenea: Komín  



 

 

2.4.19. ROZDELENIE PRIEMYSELNEJ SIETE (OBNOVA, 
RECYKLÁCIA, OPÄTOVNÉ POUŽITIE SIVEJ, 
DAŽĎOVEJ VODY A ODPADOVEJ VODY 
Z PRIEMYSLU) 

• Členenie priemyselnej siete pri navrhovaní či už jednej továrne alebo celej 
priemyselnej zóny, ponúka zaujímavé opätovné využitie vody a možnosti 
recyklácie: 

• A) Sieť na obnovu dažďovej vody 

• Ako sme mali možnosť vidieť v predchádzajúcich kapitolách, núka sa nám 
možnosť obnovovania vody  pre neskoršie opätovné použitie v čistiacich 
prácach v priemysle, poľnohospodárstve a záhradkárstve. V tomto prípade 
však ide o aplikáciu obnovovania v priemyselnom prostredí. 

• B) Sivá voda, odpadová voda z miest a siete priemyselných kvapalných 
nečistôt 

• Odkanalizovanie takejto vody do úpravovní odpadových vôd by mohlo 
pomôcť (ak to bude možné) pri obnove recyklovanej vody vo výrobných 
procesoch. Toto opatrenie je zaujímavé v oblastiach, kde je úpravovňa 
umiestnená v priemyselnej zóne (Úprava mestského a priemyselného 
odpadu).  

• Ak by bolo toto opatrenie implementované v prípravnej fáze, mohlo by byť 
hodnotné pre životné prostredie a bolo by preň prínosom. . 

 

2.4.20. PRÍRODNÉ ALEBO UMELÉ ODTOKOVÉ SYSTÉMY 
NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY 

• Využite pri zachytávaní dažďovej vody výhody orografie (priemyselné 
oblasti s brehmi a svahmi naokolo). Ak to nie je možné, mohol by sa 
naplánovať umelý odtokový systém využívajúci hlinený podklad a umelý 
svah umožní využitie dažďovej vody v sieti. 

• Ak by sa toto opatrenie implementovalo počas fázy navrhovania závodu 
alebo priemyselnej zóny, bolo by veľkým prínosom pre životné prostredie.  
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2.4.21. TEPELNÉ OLEJOVÉ KOTLY   

• Pri tvorbe alebo renovácii priemyselných procesov, ktoré vyžadujú parné 
kotly, by sa malo uvažovať o inštalácii tepelných olejových kotlov. 

• Tradícia však núti mnohé podniky používať vo výrobnom procese paru aj 
tam, kde by sa mohli využiť tepelné oleje, čím by sa ušetrila voda 
a predišlo by sa vysokej spotrebe energie, potrebe odsoľovania, čisteniu 
a úpravám pred privedením vody do vodného cyklu. 

• Okrem toho, že sa odstráni používanie vody vo výrobnom procese, 
odstráni sa tiež množstvo činností spojených s výrobou a používaním 
pary: 

• Potreba udržať stabilnú teplotu vody pre zmenu jej stavu.. 

• Čistenie od soli a blata. 

• Ak zoberieme do úvahy len hĺbkové čistenie, všetky tieto procesy 
znamenajú celkovú stratu vody 300 až 350 litrov za hodinu. Uvažuje sa pri 
tom o využití 100% kondenzovanej vody s odhadovanou kvalitou 0,25 
gramu nečistôt na 1 liter (plus priame odsolenie), pri celkovej produkcii 
okolo 4000 kg pary za hodinu.. 

• Pri použití termálnych kotlov nedôjde k žiadnej spotrebe vody. 



 

 

 

 (Zdroj: ). 

 

2.4.22. OPTIMÁLNE DIMENZOVANIE VÝMENNÍKOV 
TEPLA A / ALEBO AKUMULAČNÝCH SYSTÉMOV  

• Optimálna veľkosť výmenníkov tepla a / alebo akumulačných systémov 
inštalovaných v transportných potrubiach (parných alebo vodných) 
významne zníži spotrebu energie a vody. 

• Zníženie spotreby vody nastane vďaka niekoľkým faktorom: pri čistení 
potrubí dostaneme nižší objem vytečenej vody a súčasne jej aj menej 
budeme potrebovať. Na druhej strane znížením objemu skladovanej vody, 
ako aj nižšou hladinou prietoku zabránime plytvaniu vodnými zdrojmi 
v dôsledku trhlín a čistení.  
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2.4.23. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTENIA (ÚPLNÁ 
KONTROLA ROZPUSTENÝCH TUHÝCH LÁTOK)  

• Čistenie kotlov (extrahujúcich vodu) je potrebné na elimináciu 
rozpustených tuhých látok. 

• Vodná para je prostriedok na prenos tepla do rôznych procesov, táto voda 
však nie je čistá a v nej rozpustené častice môžu nepriaznivo vplývať na 
potrubia a narušiť tak rozvod tepla. 

• Na redukciu tuhých ložísk a povlakov na povrchu vykurovacích telies je tak 
nutná údržba kotlov, aby sa zaistila ich efektívnosť a predĺžila životnosť. 

• Niektoré soli sa do kotlov dostávajú spolu s vodou, hoci vodná para je 
takmer bez nečistôt. Zostávajúca voda je tak bohatšia na rozpustené tuhé 
látky. Čistenie je potrebné na udržanie rozpustených tuhých látok 
v medziach, ktoré sa požadujú na ideálne fungovanie systémov 
produkujúcich paru. Privádzaná voda dopĺňa odtečenú vodu a znižuje 
množstvo rozpustených častíc vo vode, ktorá cirkuluje v kotly, na 
požadovanú úroveň.  

• Stále je bežné manuálne čistenie, založené na skúsenostiach alebo pláne 
údržby, pričom je stále považované za najlepšie riešenie. 

• Aplikáciou automatických kontrol čistenia ponúka toto opatrenie 
automatizáciu a optimalizáciu procesov čistenia na najvyššiu možnú 
úroveň. To významne zníži objem vody potrebnej na opätovné naplnenie, 
ako aj objem zmesí potrebných na úpravu vody. 

• Ako príklad uvádzame predpoklad spotreby vody v čistiacom procese: 

• Pri hĺbkovom čistení spôsobujú soľ a blato straty vody približne 300 až 350 
litrov za hodinu. Uvažuje sa pri tom o využití 100% kondenzovanej vody 
s odhadovanou kvalitou 0,25 gramu nečistôt na 1 liter (plus priame 
odsolenie), pri celkovej produkcii okolo 4000 kg pary za hodinu. 

 

 



 

 

2.4.24. ČISTENIE PRACOVNÉHO OBLEČENIA  

• Toto opatrenie ponúka možnosť hromadného čistenia pracovných odevov. 
Takéto rozhodnutie musí padnúť na strane zamestnancov aj 
zamestnávateľa, pričom treba brať do úvahy „ekonomický“ faktor.  

• Pri takomto rozhodnutí sa musia brať do úvahy nasledujúce 
environmentálne ukazovatele: m3 vody spotrebovanej pri čistení / počet 
vyčistených kusov.  

• V rámci spotreby vody na jednu čistiareň má priemyselná čistiareň 
nasledujúce výhody: 

• Pracovné odevy sa doma zvyčajne perú oddelene (pri spotrebe cca 40 
litrov na vypratý kus odevu, oddelene od ostatných odevov).  

• Domácnosti nemajú zariadenie na recykláciu vody z práčky (odtekanie 
odpadovej vody).  

• Priemyselné čistiarne znižujú spotrebu energie a vody maximálnymi 
dávkami bielizne, teplotami čistenia, špecifickými čistiacimi cyklami 
a recyklovaním a opätovným použitím vody na pranie).  

 

2.4.25. PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY VO 
VZDIALENÝCH OBLASTIACH 

• Tieto prístroje umožňujú uspokojiť požiadavky na teplú vodu v miestach 
mimo okruhov s teplou vodou.  

• Sú schopné zohriať vodu bez predchádzajúceho uskladnenia. Ponúkajú 
tiež možnosť úpravy prietoku a teploty. Sú umiestnené pri mieste spotreby, 
aby sa skrátila dĺžka okruhu s teplou vodou.   

• Pri pohľade na energetickú náročnosť by sa mohli využiť na miestach, kde 
by recirkulačný systém nemusel byť prínosom pre životné prostredie.   

• Tiež sa pri nich uvažuje o šetrení vody v potrubiach, kedy nie je možné 
vodu v recirkulačnom okruhu dopraviť do miesta spotreby. 
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 (Zdroj: ). 

 



 

 

3. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 

Energetická účinnosť (Energy Efficiency – EE) je súbor činností, ktoré 
umožňujú optimalizáciu vzťahu medzi množstvom spotrebovanej energie, 
konečnými produktmi a získanými výkonmi. Dosiahneme ju implementáciou 
rôznych opatrení, vkladov (na technologickej úrovni a na úrovni manažmentu) 
a kultúrnych zvyklostí v komunite.    

Nasledujúce podkapitoly sa venujú energetickej účinnosti v súvislosti 
s využívaním vody.   
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3.1. RECIRKULAČNÉ OKRUHY S HYGIENICKY 
NEZÁVADNOU TEPLOU VODOU (SANITARY 
HOT WATER – SHW) 

• Vždy keď otvoríte kohútik s teplou vodou, musíte nejaký čas počkať, kým 
odtečie studená voda a začne tiecť teplá voda s požadovanou teplotou. 
Tento čas závisí na vzdialenosti medzi zdrojom teplej vody (ak ide 
o centrálny ohrev) a spotrebiteľom. 

• Je potrebné navrhnúť recirkulačné obvody pre domácnosti a hotely tak, 
aby sa  skrátila vzdialenosť medzi zdrojom a spotrebiteľom a aby sa 
zamedzilo plytvaniu vody v potrubiach, kým odtečie studená voda a začne 
tiecť teplá.  

 

 

 (Zdroj: ). 

 



 

 

3.2. SIEŤOVÉ POLYETYLÉNOVÉ TRUBKY (PEX)  

• Výberom tohto materiálu počas konštrukčnej fázy znížime náklady na 
inštaláciu. Znížia sa tiež poplatky za kúrenie  teplú vodu. Udržiavaním 
tlaku a prietoku v sieti zabránime usadzovaniu vápenca. Materiál je pevný 
a odolný a chemicky nereaguje s vodou.  

 

 

 (Zdroj: ). 
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TEXT K OBRÁZKU: 

Estrato interno en polietileno reticulado: Vnútorná vrstva zo sieťového 
plyetylénu 

Barrera para el oxígeno en EVCH: Kyslíková prepážka z EVCH  

Estrato externo en polietileno reticulado: Vonkajšia vrstva zo sieťového 
plyetylénu 

Estratos adhesivos: Adhezívne vrstvy  

Producto recomendado: COESIVE ® LL15S: Odporúčaný produkt: 
COESIVE ® LL15S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. ZNIŽOVANIE NÁKLADOV NA ENERGIU 
PROSTREDNÍCTVOM ÚČASTI VO 
VETERNÝCH PARKOCH  

Prostredníctvom účasti vo veterných parkoch znížia pracovníci v závlahovom 
poľnohospodárstve spotrebu energie o 20 %. Vytvorenie spoločnosti „Podpora 
obnoviteľných zdrojov energie v zavlažovacích komunitách v Aragónsku“ 
(spoločne vytvorená 16 zavlažovacími komunitami a autonómnou vládou 
prostredníctvom spoločnosti Sirasa) umožní pracovníkom v závlahách znížiť 
energetické náklady o 15 – 20 %.  

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je umožniť zavlažovacím komunitám 
v Aragónsku, autonómnej vláde a iným verejným orgánom zásahy vo vývoji 
a podpore projektov obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom ich účasti 
vo vlastníctve kapitálu podnikov a spoločností zameraných na výrobu, 
obchodovanie a distribúciu obnoviteľných energií.     

Konečným cieľom je znížiť energetické náklady dodávok do zavlažovacích 
komunít prostredníctvom ich účasti v nových projektoch v oblasti veternej 
energie. Novovytvorená spoločnosť bude preto vyjednávať so súkromnými 
investormi svoju účasť v manažmente veterných parkov.  

Získané výstupy budú rozdelené medzi zavlažovacie komunity združené 
v novovytvorenej spoločnosti podľa účastníckych sadzieb, pričom dané zisky 
budú využité na zníženie energetických nákladov pracovníkov v závlahách.   
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4. INFORMÁCIE  



 

 

4.1. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV 

• Informujú spotrebiteľa o implementácii úsporných opatrení. Zvyšujú 
účinnosť týchto opatrení. Užitočné sú hlavne na prístrojoch 
nainštalovaných na verejných miestach, napr. v hoteloch, reštauráciách, 
baroch alebo v závodoch.    

• Tie isté štítky by mali byť nalepené na výrobkoch a mali by spotrebiteľom 
poskytovať základné informácie.  

 

 

 

(Zdroj: ). 
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4.2. EKOLOGICKÉ ŠTÍTKOVANIE  

• Tieto štítky identifikujú vybrané produkty s environmentálnym označením 
prideleným na základe autorizovaných alebo akreditovaných noriem.  

 

 
 

 (Zdroj: ). 

TEXT K OBRÁZKU: 

Energía: Energia 

Etiqueta ecológica de la Unión Europea: Ekologický štítok EÚ 

Concedida a productos y servicios que cumplen los requisitos del 
sistema de etiquetado ecológico de la Unión Europea: Pridelené 
výrobkom a službám, ktoré spĺňajú požiadavky systému ekologického 
štítkovania EÚ.  

 



 

 

4.3. ZVYŠOVANIE POVEDOMIA  

4.3.1. OPATRENIA NA ZVÝŠENIE MOTIVÁCIE  

• Tieto opatrenia oceňujú spotrebiteľov pre ich príspevky k šetreniu vodou, 
napr.: 

• Úprava daňového systému, implementácia „objektívnej ceny za vodu“, 
špecifické vlastnosti územia, dostupnosť zdrojov, profil klímy, náklady na 
dodávky, podmienky spotrebiteľov a zaznamenaný vývoj spotreby vody.   

• Príklady implementácie: 

• Výmery madridskej vlády za Canal de Isabel II: Pre veľké rodiny je 
určená zľava. Vzťahuje sa na domácnosti s viac ako štyri členmi 
rodiny. Zľava sa súčasne vzťahuje aj na domácnosti so zvýšenou 
spotrebou. Canal de Isabel II po prvýkrát zaviedol v boji proti 
chudobe a v prípade vysokých nárokov zľavy v rámci sociálnych 
výnimiek.    

(Author: Nieves León) 

 

• Systém Ecofluvis medziiným oceňuje aj úspory vody v Zaragoze.   

 

4.3.2. VZDELÁVACIE KAMPANE  

• Mnohé inštitúcie a organizácie viedli vzdelávacie kampane na zvýšenie 
povedomia ľudí o používaní vody a jej šetrení. Tieto kampane a zvlášť 
kampane venované deťom boli veľmi úspešné.   

• Ako príklad môžeme uviesť do pozornosti nasledujúce iniciatívy: 

• Vzdelávacia kampaň Úradu mesta Zaragoza (Španielsko) 
o životnom prostredí.  
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• Kampaň Katalánskej agentúry pre vodu a Oddelenia katalánskej 
regionálnej vlády pre životné prostredie a biotopy (Španielsko).  

• Kampaň Nadácie pre ekológiu a rozvoj.  

• Kampaň Centra pre environmentálnu politiku.  

4.3.3. VÝZVY NA OCENENIA A SÚŤAŽE V RÁMCI 
EFEKTÍVNEHO VODNÉHO HOSPODÁRSTVA  

• Výzvy na ocenenia a verejné alebo neverejné súťaže, kde sa hodnotia 
činnosti v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou, sú iniciatívami, ktoré 
podporujú disemináciu a vytváranie dôležitej súčinnosti vo sfére verejnej, 
súkromnej a v oblasti vzdelávania.   

(Zdroj: Myrcas project) 

• Príklad: 

• Ocenenie “Aquacivit Award za efektívne vodné hospodárstvo”. 
Zámerom je verejne oceniť a podporiť najlepšie projekty, ktoré 
riešia správne používanie vody a vodné hospodárstvo v mestských 
komunitách a úradoch v Španielsku.     

• V oblasti štátnej správy je to súťaž „Nové technológie a efektívne 
vodné hospodárstvo“. Podporuje ju španielske Ministerstvo 
životného prostredia a predseda firmy Telefónica Univerzity 
v Zaragoze. Projekt kombinuje používanie informačných 
a komunikačných technológií a efektívneho vodného hospodárstva 
v rámci akýchkoľvek hospodárskych aktivít verejnej správy či 
domácností.      

 



 

 

5. LEGISLATÍVA A MANAŽMENT  
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5.1. PRÍKLADY Z LEGISLATÍVY  

• Verejné správy môžu podporiť legislatívne iniciatívy a vytvoriť z nich 
modely efektívneho hospodárenia s vodou pomocou zavedenia takýchto 
opatrení vo verejných budovách.  

• Mnohé verejné správy už podnikli kroky na to, aby ich verejné budovy 
slúžili ako vzor pre občanov.  

• Niektoré z nich (vždy sa bral do úvahy hierarchický kontext rôznych správ) 
podporujú odmeňovanie miest s vysoko výkonnými sieťami.  

 



 

 

5.2. PLÁN OBNOVY NA NÁKUP ÚČINNÝCH 
ZARIADENÍ. PODPORA A DOTÁCIE 

• Ciele týchto programov, ktoré sú podporené verejnou správou a niektorými 
spoločnosťami, sú nasledovné: 

1. Podporiť vedomosti, implementáciu technológií a konzumné 
návyky, ktoré zvýšia efektívnosť pri spotrebe vody.   

2. Podporiť implementáciu výrobkov šetriacich vodu a zakúpenie 
efektívnych domácich spotrebičov.  

• Napríklad, v regióne Kantábria (Španielsko) zlepšili efektívnosť využívania 
vody v domácnostiach pomocou implementácie prístrojov šetriacich vodu 
a efektívnych domácich spotrebičov. Zmenili tiež konzumné návyky ľudí.  
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5.3. ROZVOJ VEREJNÝCH ÚRADOV, 
OBSERVATÓRIÍ A MEDZINÁRODNÝCH 
PODUJATÍ NA PODPORU EFEKTÍVNEHO 
VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A TRVALEJ 
UDRŽATEĽNOSTI VODY  

• Na dosiahnutie požadovaných cieľov existujú užitočné nástroje, ako 
spojenie verejných a súkromných činiteľov, vytvorenie observatórií na 
ďalšie sledovanie a disemináciu metód, techniky a technológie pre trvalo 
udržateľné vodné hospodárstvo, vzbudenie uvedomelosti a diseminačné 
aktivity.  

(Zdroj: Nieves León) 

• Ako príklad by sme mohli uviesť: 

• Úrad OSN na podporu medzinárodnej dekády pre akciu „Voda pre 
život 2005 – 2015“ s centrálou v Zaragoze.  

• Medzinárodný výstava „Expo Zaragoza 2008“ s hlavnou témou: 
voda ako kľúčový prvok pre život a vývoj ľudstva z hľadiska trvalej 
udržateľnosti a etických záväzkov. 

• Medzinárodný úrad pre vodu (IOW),ktorý združuje verejných 
a súkromných partnerov v oblasti manažmentu a ochrany vodných 
zdrojov vo Francúzsku, Európe a vo svete.  

• Španielske Observatórium pre trvalú udržateľnosť (OSE) je 
nezávislý projekt, ktorá začal vyvíjať svoje aktivity na základe 
podpisu dohody medzi španielskym Ministerstvom životného 
prostredia, Nadáciou pre biodiverzitu a Generálnou nadáciou 
Univerzity v Alcalá (Španielsko). OSE ašpiruje na Štátne 
referenčné centrum, ktoré bude vypracovávať a vyhodnocovať 
základné informácie o trvalej udržateľnosti v Španielsku a 
stimulovať sociálne zmeny vo vzťahu k trvalej udržateľnosti 
poskytovaním najlepších dostupných informácií.    



 

 

5.4. VZDELÁVACIE AKTIVITY NA VZBUDENIE 
POVEDOMIA O  ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 

• Vzdelávanie ľudí zodpovedných za implementáciu Najlepších dostupných 
techník a Dobrej praxe (GP) v oblasti techník, systémov, vybraných metód 
a environmentálnych diagnóz na technickej a environmentálnej úrovni.  

• Na  doplnenie sa vytvorí tréningový materiál pre efektívne hospodárenie  s 
vodou: didaktické príručky, CD, DVD, SMS, e – mail a web. Takto 
prispejeme k zapojeniu hlavných aktérov do procesu vzdelávania.  

 

 

(Zdroj: )                                                                            (Author: Nieves León) 
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5.5. PODPORA KOMUNÍT UŽÍVATEĽOV ALEBO 
ZAVLAŽOVACÍCH KOMUNÍT 

• Zoskupovanie do Komunít užívateľov alebo Zavlažovacích komunít 
podporuje vytvorenie a / alebo rozvoj zavlažovacích sietí, ktoré umožňujú: 

• Implementáciu lepších systémov distribúcie vody oproti tradičným 
systémom „dulas“ a „chorrito“.  

• Striedanie manažmentu, automatické zavlažovanie (ovládanie na 
diaľku) a zníženie nákladov.  

• Zlepšenie kvality vody a systémov na opätovné použitie.  

• Na národnej úrovni sa v Španielsku, konkrétne v rôznych 
poľnohospodárskych odboroch, poskytujú zavlažovacím spoločenstvám 
poradenské služby v oblasti zavlažovania (Programy komplexných 
poradenských služieb v oblasti závlah).    

Zoskupovanie zavlažovacích komunít do federácií 

Ide o zoskupovanie zavlažovacích komunít, korporácií alebo jednotlivých 
zavlažovacích subjektov a individuálnych operátorov zameraných na 
využívanie verejných vodných zdrojov na zavlažovanie, do federácií, akou je 
napr. Zavlažovacia federácia oblasti “Cuenca del Ebro”. Vo všeobecnosti je 
cieľom týchto zoskupení spoločné úsilie na dosiahnutie jednotného využívania 
zdrojov vo svojich oblastiach prostredníctvom aktivít zameraných na 
starostlivosť a lepšie využívanie dostupných zdrojov. Zoskupovanie tiež 
podporí poradenské a konzultačné aktivity v oblasti zavlažovacích techník 
a ich možného zlepšovania a konzultácie zamerané na riešenie problémov 
priamo alebo nepriamo spojené s vodnými zdrojmi a ich využívaním, ochranou 
a kvalitou.     

 

 



 

 

5.6. VYHODNOTENIE VLASTNÝCH NÁVYKOV 
A SPOTREBY, DETEKCIA TRHLÍN  

• Tvorba a distribúcia softvéru, ktorý umožňuje konečným užívateľom 
vodných zdrojov vyhodnotiť ich spotrebu a optimalizovať ju.  

• Na príklad, na uvedených stránkach sú dostupné nasledovné dotazníky: 

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/consumo/1.asp 

http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Consejos/serv_do
m/agua/ahorro_agua/PAgua.html 

• Jednoduchý program v španielskom jazyku, ktorý pomáha 
vyhodnotiť spotrebu a identifikovať, koho efektivita by sa mala 
zvýšiť.  

http://www.agua-dulce.org/htm/programas/perdidas/# 

• Ďalší jednoduchý program v španielčine, ktorý vyráta straty vody 
v zásobovacích zariadeniach v dôsledku trhlín a ponúka návod na 
ich detekciu.  
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5.7. AUDIT / ENVIRONMENTÁLNA DIAGNÓZA 

• Vykonajte audit a / alebo environmentálnu diagnózu podľa nasledujúceho 
návodu: 

• Vyhodnoťte stav zariadení, odhadnite optimálnu spotrebu a určite 
environmentálne ukazovatele spotreby vody (spotreba / 
vyprodukované tony, spotreba / zamestnanci, spotreba / oblasti so 
zeleňou). 

• Identifikujte možnosti, ako minimalizovať spotrebu vody.  

• Zaveďte opatrenia a činnosti zamerané na efektívne hospodárenie 
s vodou.  

• Stanovte ciele, následné činnosti, kontrolu činností a zverejnite 
výsledky.  

 



 

 

5.8. INVESTÍCIE DO VÝSKUMU A ZLEPŠENIA 
DISTRIBUČNÝCH SIETÍ NA DOSIAHNUTIE 
VYŠŠEJ ÚČINNOSTI  

• Existuje niekoľko kľúčových faktorov, ktoré podporujú rozvoj komplexných 
plánov pre efektívne hospodárenie s vodou. Tieto plány sa zameriavajú na 
zlepšenie zásobovacích sietí a na racionalizáciu spotreby. Niektoré 
z týchto faktorov sú: rozvoj výskumných štúdií o dostupnosti vodných 
zdrojov a spotrebe, zber údajov, diagnostikovanie, rozvoj pilotných 
skúseností a implementácia podnetných opatrení.   
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¨ ZHRNUTIE 

INFORMAČNÁ PRÍRUČKA PROJEKTU AQUANET PRE EFEKTÍVNE 
VYUŽITIE VODY má dve rôzne časti: 

Prvá ponúka viacero vecných obrázkov a údajov o vodnom cykle. Informuje 
tiež o rôznych spôsoboch využitia vody a ich dopadoch na ľudskú spoločnosť.   

Druhá ponúka prehľad o správnej praxi pre účinné a trvalé využitie vodných 
zdrojov. Ponúka tiež mnoho dostupných techník uplatňovaných v odborných 
sektoroch a praxi.  

Nasledujúca príloha ponúka zoznam webových stránok zhromaždených počas 
vývoja projektu Aquanet. Môžu sa požiť ako prídavný zdroj informácií pri 
aplikácii opatrení správnej praxe, navrhovaných v tejto príručke.  

 



 

 

¨ REFERENČNÉ STRÁNKY 

 

 
HLAVNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ A REFERENČNÉ 

STRÁNKY 
 

 
ORGANIZÁCIA ALEBO 

ZDROJ INFORMÁCIÍ 
SPOLOČNOSŤ  

 

REFERENČNÉ STRÁNKY 

LIFE Project “Optimizagua” 
[LIFE03 ENV/E/000164] http://www.life-optimizagua.org/  

AFRE (Spanish Association 
of Irrigation Equipment 

Manufacturers) 
http://www.afre.es 

Catalonian Water Agency http://mediambient.gencat.net/aca/es//participacio/re
c_pedagogics/inici.jsp  

Local Agenda 21 - City 
Council of Zaragoza (Spain) 

(SWITCH project) 

http://cmisapp.ayto-
zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/switch
.htm  
http://www.switchurbanwater.eu 

Sustainable Construction 
Agenda http://www2.csostenible.net/es_es/  

Agro-information www.agroinformacion.com  
Municipal Water 

of Vitoria, S.A. (Spain) http://www.amvisa.org/es/html/  

SUSTAINABLEWATER http://www.aguasostenible.com  
AKUA Systems and 

Professional Cleaning 
Equipments 

http://www.farandu.com/akua/productos/productos.ht
ml  

ARMSTRONG (Intelligent 
System Solutions) 

http://www.armstronginternational.com/es/water-
temperature-mixing-units  

ARU Timed Faucets http://griferiastemporizadas.com/aru.htm  

City Council of Zaragoza 
(Spain) 

http://cmisapp.ayto-
zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocument
acion/educacion_ambiental.htm  

Caleffi Hidronic Solutions http://es.caleffi.com/  

Canal de Isabel II – Madrid 
(Spain) 

http://www.cyii.es/cyii.es/web/atencion_cliente/bonific
aciones.html  
http://www.cyii.es/cyii.es/web/home.html 
http://www.elretodelagua.com/descargas/mapa_ahor
ro.swf 
 

Regional Activity Centre for 
Clean Production (CAR/PL) 
(Mediterranean Action Plan) 

(PAM)  
http://www.gencat.net/mediamb/cema/car/es/  
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HLAVNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ A REFERENČNÉ 

STRÁNKY 
 

 
ORGANIZÁCIA ALEBO 

ZDROJ INFORMÁCIÍ 
SPOLOČNOSŤ  

 

REFERENČNÉ STRÁNKY 

Environmental Policy Centre 
Independent and non profit 

Research Centre and TERRA 
Ecogest S.L., 

http://www.terracentro.org/  

Regional Centre for Water 
Studies. University of 

Castilla-La Mancha (Spain) 
http://crea.uclm.es/crea/index.htm  

CEPEX http://www.cepex.com/  
COMEVAL  http://www.comeval.es/contenido_esp_2007.htm  

National Commission for 
Energy Saving (Mexico) http://www.conae.gob.mx  

Italian Farmers 
Confederation – Livorno 

(Italy) 
http://www.irri.it/  

National Congress for 
Environment (8th Edition) http://www.conama8.org  

Zaragoza and Water  
Advices for Water Saving http://www.zaragozaconelagua.org/consejos.asp  

ECOSIETE, S.L. http://ecosiete.com/index.html  
Horticulture Editions, S.L. http://www.ediho.es/ediciones_horticultura/index.php  

 “Ecofluvis” portal http://www.ecofluvis.com/asp/ahorro_agua.asp  
EMASESA, Metropolitan 

Company for Water Supply 
and Water Treatment in 

Sevilla, SA (Spain) 
http://www.aguasdesevilla.com/  

In Good Hands (Sections: 
Ecology and Healthy life) http://www.enbuenasmanos.com  

Technical School of Agrarian 
Engineering 

University of Valladolid 
(Spain) 

http://www.inea.uva.es/web/materiales/  

Expo Zaragoza 2008 
“Water and Sustainable 

development” 
http://www.expozaragoza2008.es/  

Ecology and Development 
Foundation 

http://www.ecodes.org  
http://www.agua-dulce.org 
http://www.consumoresponsable.org/  

Sustainable Life Foundation http://www.vidasostenible.org/  
GEA Process Engineering  http://www.gea-niro.com.mx/  

Government of Aragón 
(Water Institute of Aragón) 

(Spain) 
 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/ABAST
ECIMIENTO/POTABLE/FOLL1.PDF 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/P
RACTICAS/CONSUMO 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/P
RACTICAS/CALIDAD_AGUA.PDF 



 

 

 
HLAVNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ A REFERENČNÉ 

STRÁNKY 
 

 
ORGANIZÁCIA ALEBO 

ZDROJ INFORMÁCIÍ 
SPOLOČNOSŤ  

 

REFERENČNÉ STRÁNKY 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAA/USO/Z
ARAGOZA 

Government of Cantabria 
(Spain) http://www.plandeahorrodeagua.com/  

Government of La Rioja 
(S.I.A.R) (Spain) 

http://ias1.larioja.org/estaciones/estaciones/siar/porta
da/index.jsp  

Uralita Group http://www.uralita.com/Uralita/Divisiones/TuberiasYRi
ego/018_Home_TuberiasYRiego.htm?DivID=UST  

H2OPOINT (Home Water) http://www.h2opoint.com/  

Holiska.net http://www.holistika.net/busqueda/articulo.asp?artid=
829&s=mulching  

Iulia Salaria High School - 
Sabiote (Jaén) (Spain) 

http://www.parqueciencias.com/educacion/asomateC
iencia/CienciaAula/participantes/2006/documentos/J
ardinAutoctono.pdf  

Infoagro (Website 
specialised in agriculture 

techniques) 
http://www.infoagro.com/  

Inforgarden http://www.infojardin.com/  
Agriculture Extension 
Engineering, 

Agriculture Engineering 
Department, Texas A&M 

University System, College 
Station, TX 77843. 

http://www.unesco.org.uy/phi/libros/uso_eficiente/fipp
s.html  

Spanish Ministry of 
Agriculture, Fisheries and 

Food 
www.mapya.es  

Spanish Ministry of 
Environment, Rural and 

Marine Affairs 
www.mma.es  

Spanish Ministry of Labour 
and Social Affairs  www.mtas.es  

Sustainability Observatory in 
Spain (OE) 

http://www.sostenibilidad-
es.org/observatorio%20sostenibilidad/  

UN Office for the Water 
Decade - Zaragoza (Spain) http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/  

Water international Office 
(OIA) - France http://www.oieau.fr/espagnol/index.htm  

Plants and Home http://www.plantasyhogar.com/  

Aquacivit Award http://www.directivamarco.es/2006/10/premios-
aquacivit-2007-la-gestin/  

Preserveplanet – Costa Rica http://www.preserveplanet.org/  
AQUAMAC Project (Interreg 

III.b): http://aquamac.itccanarias.org/  

LIFE Project “Eco-Mining” http://www.life-ecomining.org/  
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HLAVNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ A REFERENČNÉ 

STRÁNKY 
 

 
ORGANIZÁCIA ALEBO 

ZDROJ INFORMÁCIÍ 
SPOLOČNOSŤ  

 

REFERENČNÉ STRÁNKY 

[LIFE04 ENV/ES/000251 ] 
LIFE Project “EmasFarming" http://www.life-emasfarming.org/  

Iberoamerican Network on 
Hydric Resources http://www.hidrored.com  

Regaber http://www.regaber.com/productes/agricultura.htm  
RiegoSalz, S.L. http://www.riegosalz.com/inicio.html  

GROHE Sanitaries http://www.grohe.es/  
SOLICLIMA http://www.soliclima.com/  

Energy Technology for 
Hotels and Saving Systems. 

S.L. (TEHSA) 
http://www.tehsa.com/  
http://www.ahorraragua.com/html/index.php 

University of Lérida 
(Agroforest Engineering 

Department) (Spain) 
http://www.etsea.udl.es/dept/ea/spa/  

UPONOR (Cross-linked 
polyethilene) http://www.uponor.es/  

WATERGY  
Project title: “A new solar 

collector based on humid air 
to treat water and to control 

areas climate”. 5th 
Framework Programme of 

the EU (Subprogramme 
Energy, Environment and 

Development) (NNE5-2001-
683), between April 2003 and 

March 2006. 

http://www.watergy.de/neu/es/es_Details_EnergieWa
sser.shtml  

To save water http://www.ahorraragua.org/index.php 
The water challenge http://www.elretodelagua.com/index.htm 

Save water, nothing can 
replace it! http://www.savedallaswater.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¨ PRÍLOHA: EURÓPSKA LEGISLATÍVA Z OBLASTI 
VODNÝCH ZDROJOV 

 

Približne 70% zemského povrchu pokrývajú moria a 
oceány, ktoré produkujú takmer tri štvrtiny kyslíka, 
ktorý dýchame. Priamo využívame zhruba 1% z tohto 
množstva vody, no mnoho foriem ľudských činností 
ohrozuje tieto zdroje. Znečistené vodné zdroje, bez 
ohľadu na zdroj znečistenia, prúdia jednak z ich 

prirodzeného prostredia a takisto sa vracajú naspäť do prírody- do morí a 
podzemných vôd, kde môžu mať negatívny dopad na ľudské zdravie a na 
životné prostredie. Jedným z najdôležitejších legislatívnych nástrojov v tejto 
oblasti je Rámcová smernica o vodách.   

VŠEOBECNÉ SMERNICE 

• Rámcová smernica o vodách 

Smernica 2000/60/EC Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 
2000.   

Orientuje sa na vytváranie podmienok pre trvalo udržateľné využívanie 
zdrojov vody, prostredníctvom ich integrovaného manažmentu v 
povodiach. Kladie sa dôraz na zachovanie hydroekologických potrieb 
krajiny. Tento meniaci sa vzťah človeka k vode vyžaduje zo strany 
štátnych orgánov a inštitúcií zavedenie nových prístupov v chápaní a 
zabezpečovaní jej ochrany, ktoré vychádzajú z požiadavky 
zabezpečenia potrebného množstva vody v zodpovedajúcej kvalite pre 
je využitie, za podmienky zachovania prírodných funkcií vodných tokov 
a prírodného ekosystému a krajiny.. 

• Oceňovanie a dlhodobý manažment vôd  

Komunikácia medzi Komisiou a Radou, Európskym parlamentom a 
Ekonomickým a sociálnym výborom: Oceňovanie a dlhodobý 
manažment vodných zdrojov [COM(2000) 477 – nebolo publikované v 
Official Journal]. 
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Komisia prezentuje otázky a možnosti v súvislosti s definovaním 
legislatívy ohľadne oceňovania vôd, umožňujúce nárast trvalej 
udržateľnosti vodných zdrojov. 

• Hodnotenie a manažment povodňových rizík 

Smernica 2007/60/EC Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 
2007. 

Účelom tejto smernice je riadiť a redukovať riziká záplav, špeciálne v 
povodiach riek a v pobrežných oblastiach. Zabezpečuje hodnotenie 
povodňových rizík v povodiach riek, mapovanie záplavových rizík vo 
všetkých regiónoch, kde je vysoké riziko záplav a načrtáva plány 
riadenia povodňových rizík v kontexte úzkej spolupráce medzi 
členskými štátmi EÚ.   

• Sucho a nedostatok vody v Európskej únii. 

Oznámenie Komisie z 18. júla 2007 Európskemu parlamentu a Rade o  
riešení problému nedostatku vody a súch v Európskej únii [COM(2007) 
414 final – nepublikované v Official Journal]. 

Komisia predkladá usmernenia, zaoberajúce sa sporadickými suchami 
a stredno a dlhodobým nedostatkom vody. Usmernenia sa zaoberajú 
cenovou politikou vody, rozmiestnením vody, prevenciou pred suchom 
a rýchlou odozvou v prípade sucha, ako aj vysoko kvalitnými 
informáciami a technologickými riešeniami, zaoberajúcimi sa 
nedostatkom vody a suchom.   

ŠPECIFICKÉ VYUŽITIE VODNÝCH ZDROJOV  

• Kvalita pitnej vody 

Smernica Komisie  98/83/EC z 3. novembra 1998. 

EÚ definuje nevyhnutné štandarty kvality, ktoré musí spĺňať pitná voda. 

• Úžitková voda  

Smernica Komisie 76/160/EEC z 8. decembra 1975. 



 

 

Smernica 2006/7/EC Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 
2006. 

EÚ nastolila pravidlá pre monitoring, hodnotenie a manažment kvality 
úžitkovej vody a na poskytovanie informácií o kvalite. 

• Úprava mestských odpadových vôd 

Smernica Komisie  91/271/EEC z 21. mája 1991. 

Z hľadiska objemu sú mestské odpadové vody druhou najzávažnejšou 
príčinou znečistenia vodných zdrojov. Smernica sa zaoberá 
zosúladením opatrení na úpravu týchto vôd na úrovni Spoločenstva.   

• Voda vhodná na chov rýb  

Smernica Komisie  2006/44/EC zo 6. septembra 2006. 

Táto smernica sa zameriava na ochranu sladkovodných zdrojov za 
účelom ochrany chovu sladkovodných rybích druhov. 

• Kvalita vôd pre kôrovce  

Smernica 2006/113/EC Európskeho parlamentu a Rady z 12.  
decembra 2006. 

EÚ nastoľuje povinné criteria kvality pre všetky členské štáty.  

ZNEČISTENIE MORÍ 

• Stratégia pre morské prostredie  

Smernica 2008/56/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 
2008. 

Smernica určuje spoločný rámec a ciele pre ochranu morského 
prostredia. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov musia členské štáty 
vyhodnotiť špecifické požiadavky relevantných morských oblastí. 
Potom navrhnú plány spoločného manažmentu každého regiónu a 
budú monitorovať ich realizáciu. 
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• Havarijné znečistenie morí 

Rozhodnutie 2850/2000/EC Európskeho parlamentu a Rady z 20. 
decembra 2000. 

Rozhodnutím sa ustanovuje rámec spoločenstva pre spoluprácu 
v oblasti havarijného alebo úmyselného znečisťovania morí. 

• Námorná bezpečnosť: kompenzačný fond pre znečistenie 
ropnými látkami  

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o založení fondu pre 
znečistenie ropnými látkami v európskych vodách a súvisiace 
nariadenia [COM (2000) 802 final - Official Journal C 120 E, 24 April 
2001]. 

Tento návrh sa zameriava na zdokonalenie systému finančných 
záväzkov a kompenzačných scenárov v prípade znečistenia, 
spôsobeného námornými aktivitami. 

• Námorná bezpečnosť: prevencia znečistenia z lodí  

Smernica 2002/84/EC Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 
2002. 

• Námorná bezpečnosť: znečisťovanie morí z lodí a zavedeni 
sankcií za porušenia zákona  

Smernica 2005/35/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 7. 
septembra 2005. 

EÚ vytvára právny rámec na zavádzanie pokút, najmä sankcií za 
porušenia zákona v prípade úniku ropných látok z lodí v rámci vôd 
Spoločenstva.   



 

 

• Námorná bezpečnosť: zákaz organociničitých zlúčenín na lodiach  

Smernica (EC) 782/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 14. apríla 
2003. 

Táto smernica zakazuje organociničné zlúčeniny na lodiach, vstupujíce 
do vôd Společenstva, za účelom redukcie, alebo eliminácie 
negativných dopadov týchto produktov na morské prostredie a čudské 
zdravie.   

• Námorná bezpečnosť: Zásobníkový dohovor  

Rozhodnutie Rady Komisie  2002/762/EC z 19. septembra 2002. 

Splnomocňuje členské štáty, aby v záujme spoločenstva podpísali, 
ratifikovali alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o 
občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku 
znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001. 

 

 

 

• (Zdroj: Logo spoločnej implementačnej stratégie Rámcová smernica o vodách) 

) 


