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ÚVOD 
 

Akumulácia sedimentov je jedným z najzá-
važnejších faktorov, ktoré ohrozujú všetky ty-
py vodných nádrží. Spôsobujú celý rad nega-
tívnych dôsledkov, najzávažnejšími sú strata 
úžitkového objemu, poškodenie manipulač-
ných zariadení, ovplyvňuje zmeny biologickej 
a ekologickej kvality vody, vedie až k postup-
nému zániku nádrží (AHMED a SANCHEZ 
2011, PRADHAN et al. 2011, RISTIĆ et al. 
2013). Téma je vo svete vysoko aktuálna 
(CHANG et al. 2003, BODDY a GANSKE 
2005, MCALISTER et al. 2013). Aby bolo 
možné dlhodobo udržať životnosť nádrží, ich 
dôležitú retenčnú schopnosť, poznať rýchlosť 
sedimentácie a zachovať kvalitu vody je po-
trebné poznať ich aktuálne batymetrické údaje 
a prebiehajúce zmeny. Pravidelná aktualizácia 
údajov o objeme vody a dnového sedimentu 
v nádrži umožňujú zreálnenie prognóz zanáša-

nia. Z dlhodobého hľadiska to umožňuje vy-
tvorenie relevantných predpokladov pre návrh 
efektívnych ochranných opatrení na minimali-
záciu prísunu sedimentov a ďalších negatív-
nych dôsledkov. Z tohto dôvodu by mali byť 
pravidelne vyhotovované batymetrické mapy. 
Následnou realizáciou účinných opatrení v po-
vodí, ako aj pri prevádzke vodnej nádrže, môže 
byť dosiahnuté zmiernenie negatívnych dôsled-
kov, najmä v súčasnej dobe stúpajúcich nákla-
dov na prevádzku a údržbu nádrží.  

Viaceré štúdie zamerané pre určenie zmien 
objemu a získavanie údajov v teréne na Slo-
vensku aj v zahraničí využívali moderné geo-
detické technológie a akustické zariadenia 
(CHILDS et al. 2003, JORDAN a FONSTAD 
2005, KRESS et al., 2005, AWULACHEW 
2006, DOST a MANNAERTS 2008, ELÇI et 
al. 2009, CHOIŃSKI a PTAK 2009, CEYLAN 
et al. 2011, YUN a CHO 2011). Na Slovensku 
sa problematike dlhoročne venuje Výskumný 
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ústav vodného hospodárstva (ďalej VÚVH), 
niektoré súkromné spoločnosti a v posledných 
rokoch aj Fakulta prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Využitie tých-
to metód bolo použité aj pri výskume ďaľších 
historických vodných nádrží v okolí Banskej 
Štiavnice, napr. Veľkej Kolpašskej nádrže 
(KUBINSKÝ et al. 2014). 

Pre zhodnotenie sedimentačných procesov 
je potrebné poznať rozsah a príčiny zanášania 
ako aj prebiehajúce zmeny brehovej zóny 
ovplyvňujúcej brehovú eróziu a transport teres-
trického materiálu do priestoru nádrže. Breho-
vá zóna je komplexná entita interakcie akvatic-
kých a terestrických prírodných systémov, je 
dôležité jej poznávanie a manažment (NAI-
MAN et al. 2005). Často sa označuje ako bre-
hová alebo pririečna nárazníková (bufrová) zó-
na, ktorá výrazne ovplyvňuje transportno-sedi-
mentačné procesy (MALANSON 1993, HUPP 
a OSTERKAMP 1996, HALAJ et al. 2011, 
CEBECAUEROVÁ a LEHOTSKÝ 2012).  

Cieľom štúdie je na základe batymetrických 
meraní zistiť aktuálny (pre rok 2013) reliéf dna 
umelej vodnej nádrže Veľká Richňavská a jeho 
porovnaním s historickými údajmi z roku 1888 
určiť objem sedimentov v nádrži a intenzitu jej 
zanášania ako aj analýza súčasného stavu a vý-
voja štruktúry krajinnej pokrývky brehovej zó-
ny vodnej nádrže ako areálov diferencujúcich 
potenciálne zdroje prísunu sedimentov do ná-
drže za obdobie rokov 1949 – 2013 a určiť 
možné príčiny trendu zanášania.  

 
SKÚMANÉ  ÚZEMIE 

 
Vodná nádrž Veľká Richňavská je súčasťou 

historického vodohospodárskeho systému, kto-

rý je spolu s mestom Banská Štiavnica uvede-
ný pod č. 400 Banská Štiavnica a technické pa-
miatky v jej okolí ako súčasť svetového prírod-
ného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to 
významná technická pamiatka, ktorá dokumen-
tuje vyspelosť vodohospodárskych stavieb 
v minulosti. Pôvodne existovala len jedna vod-
ná nádrž Richňava, ktorá bola postavená v roku 
1738 – 1740 svetoznámym konštruktérom Sa-
muelom Mikovínim. Pre netesnosti hrádze bola 
táto ešte v roku 1746 rozdelená, čím vznikla 
Malá a Veľká Richňavská. Po zániku baníctva 
v 2. pol. 20. storočia stratil tento vodohospo-
dársky systém svoj primárny účel, a to posky-
tovať vodu pre potreby banského priemyslu, 
alebo pre odvodňovanie banského podzemia. 
Napriek tomu sa vodná nádrž Veľká Richňav-
ská dodnes vo veľkej miere využíva na rekreá-
ciu, extenzívny chov rýb, významne prispieva 
k protipovodňovej ochrane a má potenciál zá-
sobárne s pitnou vodou. Situovaná je v katastri 
obce Štiavnické Bane, 12 km od Banskej Štiav-
nice, na Slovensku (Obr. 1) na rozvodnici po-
vodí, takmer bez vlastného mikropovodia. Zá-
sobovaná je vodou predovšetkým zo systému 
zberných jarkov a vodných štôlní. Maximálny 
objem nádrže v roku 1888 bol 776 657 m³ 
(KAMENÁR a MUZSNAI 1888).  

 
METÓDY 

 
TOPOGRAFICKÉ A BATYMETRICKÉ MERANIA 

 
Terénny výskum bol realizovaný 10. júla 

2013. Meranie bolo vykonané pomocou bez-
kontaktného systému meracou zostavou pozos-
távajúcou z GPS prijímača Leica 1200+ prepo-
jeného so sonarom Garmin GPSmap 421s (200 

Obr. 1 Poloha vodnej nádrže Veľká Richňavská v rámci Slovenska 
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kHz sonda s meracím lúčom 14°/45°). Meracia 
zostava bola fixovaná na raftovom člne pohá-
ňanom elektromotorom. Použitý GPS prijímač 
umožňuje zber údajov RTK metódou (Real ti-
me kinematic), pri ktorej výrobca udáva pres-
nosť merania 10 mm + 1 ppm v polohe 
(horizontálna presnosť) a 20 mm + 1 ppm vo 
výške (vertikálna presnosť) (LEICA GEOSYS-
TEMS 2005). Zameranie prebehlo v profiloch 
vo vzdialenosti 20 m. Pre zachytenie súčasnej 
brehovej línie bola zameraná séria topografic-
kých bodov. Počas meraní bolo zaznamena-
ných celkom 4747 bodov charakterizujúcich 
priebeh reliéfu dna (Obr. 2), vrátane spresňu-
júcich meraní v blízkosti brehovej čiary. 

Zdrojom dát o pôvodnom reliéfe dna nádrže 
bola historická mapa s izobatami, konštruovaná 
pre výpočet jej kubatúry pod názvom Mapa 
výpočtu kubatúry Malého a Veľkého Richňav-
ského jazera v Štiavnických Baniach – pôdorys 
z roku 1888 (Obr. 3) v mierke 1:1 000 (KA-
MENÁR a MUZSNAI 1888).  

Mapa bola skenovaná s 300 dpi rozlíšením 
vo formáte TIFF. Jednotlivé vrstevnice boli 
vektorizované v GIS softvéri Surfer. Vrstevni-
ciam bola priradená výšková hodnota Z. Tá bo-

la upravená z jadranského výškového systému 
na baltský výškový systém po vyrovnaní, pou-
žívaný na území Slovenska v súčasnosti. Vek-
tor bol následne registrovaný do S-JTSK (Křo-
vákovo zobrazenie) v softvérovom prostredí 
ArcGIS 10.2. Ako referenčný kartografický 
podklad so známym súradnicovým systémom 
(S-JTSK) boli zvolené letecké snímky (Eu-
rosence, 2006 a mapové podklady ZM 1:10 
000). Registrácia bola spracovaná na základe 
výberu vhodných známych bodov, ktoré sa na 
obidvoch podkladoch dali jednoznačne identi-
fikovať.  

Vektor historického plánu ako aj údaje zís-
kané z terénneho merania v priestore ohraniče-
nom zátopovou čiarou, boli napojené na jed-
notný vektorový podklad získaný z máp Slo-
venskej republiky 1:10 000, stav k roku 2006 
(Mapové podklady ZM, 2006). Ďalšie modelo-
vanie bralo do úvahy iba zmeny reliéfu dna sa-
motnej nádrže. 

Dáta z obidvoch zdrojov (časových hori-
zontov 1988 a 2013) boli spracované v softvé-
rovom prostredí Surfer 8, Golden Software. 
Interpolačnou metódou Kriging (WEBSTER 
a OLIVER 2001) boli vygenerované gridy 

Obr. 2 Lokalizácia meracích bodov 
reliéfu dna Veľkej Richňavskej vodnej 
nádrže: 1) batymetrické body, 2) topo-
grafické body 
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s rozmerom bunky 2x2 m. Kvalita predikcie 
bola verifikovaná procedúrou Cross-Validation 
(DEUTSCH 2002). Rozdelenie početnosti rezi-
duálov bolo normálne, s priemerom blížiacim 
sa hodnote 0.  

Súbežne prebehlo spracovanie v softvéri 
ArcGis 9.1. Z meraných dát – bodov (X, Y a 
Z) boli najprv vybrané body tak, aby ich prie-
storové usporiadanie bolo približne v štvorco-
vej sieti s rozmerom 10 x 10 m medzi bodmi. 
Z týchto bodov a z vrstevníc boli následne zho-
tovené modely pôvodného reliéfu dna (z histo-
rického vrstevnicového plánu) a sú-časného 
reliéfu dna (z meraných bodov). Oba modely 
boli vytvorené v rastrovom formáte s rozme-
rom bunky 2 x 2 m (nástrojom Topo to raster) 
a vektorovom formáte (TIN model). 

Pre determináciu a vizualizáciu zmien dna 
nádrže vplyvom sedimentácie bolo z TIN mo-
delov pôvodného a súčasného dna nádrže zho-
tovených 6 priečnych profilov (P1 – P6) a je-
den pozdĺžny profil P7. Pre charakteristiku dis-
tribúcie sedimentov bol každý profil (P1 – P6) 
rovnomerne rozdelený na 19 rovnakých seg-
mentov v šírke daného profilu. V každom seg-
mente bola zmeraná hrúbka sedimentu a na ich 
základe stanovená maximálna, priemerná hrúb-
ka v [m] a smerodajná odchýlka. Každá z 19 

hrúbok v rámci segmentu bola porovnaná a vy-
hodnotená ako percento z priemeru hrúbky 
vrstvy sedimentu daného segmentu. 
 

ANALÝZA BREHOVEJ ZÓNY 
 

Základným zdrojom informácií pre porov-
nanie zmien brehovej zóny boli ortofotosnímky 
(Eurosence, 2006) a letecké čiernobiele foto-
grafie (Topografický ústav 1949) okolia vodnej 
nádrže Veľká Richňava. V prostredí GIS boli 
historické letecké snímky registrované do sú-
radnicového systému S-JTSK. Ripariálna zóna 
bola vyčlenená ako 20 metrov široký buffer od 
brehovej línie pre oba časové horizonty. Inter-
pretáciou ortofotosnímok z roku 2006 a aktua-
lizáciou na základe terénnych pochôdzok k ro-
ku 2013 a spätnou interpretáciou leteckých 
čiernobielych fotografií z roku 1949 sme odvo-
dili a vytvorili mapu krajinnej pokrývky úze-
mia pre oba časové horizonty. Mapované boli 
nasledovné kategórie: 1) Spevnené cesty; 2) 
Nespevnené cesty; 3) Antropogénne upravova-
né plochy; 4) Rozptýlené stromy s bylinným 
podrastom;5) Kroviny; 6) Brehová vegetácia; 
7) Trvalé trávne plochy; 8) Erodované brehy 
s nízkobylinným porastom. 

Obr. 4 Porovnanie reliéfu dna nádrže v roku 1888 a 2013 
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Uvedené kategórie sme, z hľadiska náchyl-
nosti na eróziu a produkciu sedimentov a ich 
potenciálneho transportu do nádrže, expertne 
začlenili do nasledovných troch skupín: 1. ka-
tegórie veľmi silne vplývajúce na produkciu 
a transfer sedimentov do nádrže (erodované 
brehy s nízkobylinným porastom, antropogén-
ne upravované plochy, nespevnené cesty); 2. 
kategórie land coveru strongly influence (trvalé 
trávne plochy, rozptýlené stromy s bylinným 
podrastom); 3. kategórie land coveru weakly 
influence (kroviny, brehová vegetácia, spevne-
né cesty). 

Následne bolo realizované zostavenie mapy 
krajinnej pokrývky ripariálnej zóny vodnej ná-
drže pre roky 1949 a 2006, vloženie jej vrstiev 
a zostavenie kontingenčných tabuliek zmien 
kategórií krajinnej pokrývky.  

 
VÝSLEDKY  

 
Interpoláciou vstupných údajov v prostredí 

Surfer 8 boli získané dva modely dna reliéfu 

vodnej nádrže, ktoré predstavujú jej situáciu 
v roku 1889 a v roku 2012 (Obr. 2). Výpočet 
súčasného objemu realizovaný v softvéri Surfer 
8 pomocou troch výpočtových pravidiel prinie-
sol nasledovné výsledky: Trapezoidal Rule – 
665810 m³; Simpson's Rule – 664840 m³; 
Simpson's 3/8 Rule – 666512 m³. Výpočet 
zmeny objemu v softvéri ArcGis metódou Ar-
cGis – TIN: 664245 m³ a ArcGis – TopoTo-
Raster: 669411 m³. Za výslednú hodnotu pova-
žujeme vzhľadom na minimálnu odchýlku vý-
sledkov aritmetický priemer všetkých použi-
tých metód, teda 666 163 m3 vody (Smero-
dajná odchýlka σ = 2014 m3). Pôvodný akumu-
lačný objem nádrže v roku 1888 bol podľa do-
bových dokumentov 776 657 m³ vody (KA-
MENÁR a MUZSNAI 1888). Táto hodnota pre 
rok 1888 bola verifikovaná aj výpočtom v pro-
grame Surfer na základe gridu vytvoreného 
z vrstevníc historickej mapy. Porovnanie oboch 
výsledkov indikuje zníženie objemu nádrže 
Veľká Richňavská následkom uloženia cca 
110 494 m³ sedimentov o 14.22 % za 125 ro-
kov. Zmeny reliéfu dna sú vizualizované na 

Obr. 5 Umiestnenie priečnych re-
zov a hrúbka sedimentu 
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Obr. 4. Hrúbka sedimentov podľa priečnych 
rezov je prezentovaná na Obr. 5 a vyhodno-
tenie rozloženia sedimentu v profiloch na 
Obr. 6. Maximálna a priemerná hrúbka sedi-
mentu, smerodajná odchýlka a rýchlosť se-
dimentácie podľa profilov sú zhrnuté v tabuľ-
ke 1.  

Vodné nádrže banskoštiavnickej oblasti, 
konštruované tesne pod hrebeňmi po ktorých 
prebiehajú hranice hydrologických a hydrogeo-
logických povodí disponujú len veľmi nevý-
znamnou sústavou povrchových prirodzených 
vodných zdrojov (potoky a bystriny), pričom aj 
tie existujúce sú v tomto priestore svojim prie-

Profil Smerodajná odchýlka 
(m) 

Rýchlosť sedimentácie 
mm/rok 

 Maximálna Priemerná   
P1 2600 1490 0.49 20.8 
P2 2320 1480 0.71 18.6 
P3 3290 1880 0.75 26.3 
P4 3990 1410 0.77 31,9 
P5 2740 1610 0.45 21.9 
P6 1980 1080 0.61 15.8 

Hrúbka sedimentu (mm)  

Tab. 1 Hrúbka sedimentu, smerodajná odchylka a rýchlosť sedimenácie podľa profilov  

Obr. 6 Vyhodnotenie rozloženia sedimentu v profiloch P1 – P6.  
Legenda: y1 – % z priemernej hrúbky, y2 – hrúbka sedimentu v m, x – segment profilu 
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tokom celoročne veľmi rozkolísané. Nádrže 
boli dopĺňané vodou privádzanou historickými 
prívodnými jarkami zarezanými v úbočí kop-
cov tak, aby zachytávali a privádzali dažďovú 
vodu a mnohými vodnými štôlňami, ktoré po-
rušovali hydrologické hranice a prevádzali 
podzemím vodu medzi povodiami. Preto analý-
za ripariálnej zóny vodnej nádrže sa ukázala 
ako ťažisková pri analýze príčin zvýšeného prí-
nosu anorganických produktov erózie a zvetrá-
vania do priestoru nádrže. Druhá polovica 20. 
storočia znamenala prudký nárast podielu prí-
mestskej rekreácie a budovania letných chato-
vých oblastí a s nimi spojených kategórií kra-
jinnej pokrývky (spevnené cesty, upravené plo-
chy) v tesnej blízkosti nádrže (Tab. 2). Ne-
schopnosť kompetentných orgánov vhodne re-
gulovať tento typ zástavby a predovšetkým 
kontrolovať dodržiavanie platných zákonov 
v oblasti ekológie (zánik pôvodných ekostabili-
zujúcich činiteľov a vlastností voľnej krajiny) 
a hygieny (septiky a trativody verzus kanali-
začné prípojky víkendových chát) viedol k ne-
kontrolovateľnému až chaotickému manaž-
mentu ripariálnej zóny so silným vplyvom na 
produkciu sedimentov a ich transfer na dno 
vodnej nádrže.  

 

DISKUSIA  A  ZÁVER 
 

Na základe dosiahnutých výsledkov konšta-
tujeme, že za 125 rokov došlo v priestore vod-
nej nádrže k naplaveniu 110494 m3 sedimen-
tov. Priemerný ročný prísun sedimentov do ná-
drže pri predpoklade konštantnosti intenzity 
tohto procesu je ≈ 884 m3/rok. Porovnaním o-
boch detailov reliéfu dna konštatujeme, že do-
šlo k zníženiu variability vrstevníc v severnej 
oblasti nádrže. Oblasť dosahujúca najväčšiu 
hĺbku má podstatne menšiu rozlohu. Ďalšie 
značné množstvo akumulovaného sedimentu, 
ktorý výraznejšie pozmenil pôvodný reliéf 

z roku 1888 je viditeľný pri priečnych priere-
zoch P1-P3. Pri prierezoch P4-P6 vidíme mini-
málnu hrúbku sedimentu na ich západnej strane 
spôsobenú kamenným obložením hrádzového 
telesa. Vplyvom rozširujúceho sa turizmu 
a rekreácie dochádza k vzniku často erodova-
ných plôch s nízkou bylinnou vegetáciou, 
vzniknutých z trvalých trávnatých plôch ich 
sústavným narúšaním prostredníctvom zašlia-
pavania. Medzi manažmentové opatrenia, ktoré 
by súčasný stav minimálne fixovali zaraďuje-
me predovšetkým obmedzenie akejkoľvek ďal-
šej stavebnej činnosti v blízkom okolí nádrží. 
Nová výstavba spojená s terénnymi úpravami 
sa ukázala ako potenciálny zdroj vzniku eróz-
nych rýh a silnej deštrukcie pôvodne spevnené-
ho povrchu, rovnako pribúdajú akumulácie ne-
spevneného materiálu a ich následný transport 
do vodnej nádrže a neskoršie zníženie kvality 
vody. Podľa geologickej mapy Slovenska 
(ŠGÚDŠ 2013) sa blízke okolie nádrže nachá-
dza na plochách deluviálno-polygenetických 
sedimentov (hlinito-ílovité a piesčité svahové 
hliny) a deluviálnych sedimentov prevažne hli-
nito-kamenitých (piesčito-kamenité) svahoviny 
a sutiny. Tento geologický podklad je silne ná-
chylný na eróziu a akékoľvek odkrytie trávna-
tého podrastu, alebo iné porušenie môže viesť 
k vzniku eróznych plôch. Porovnaním zmien 
krajinnej pokrývky ripariálnej zóny vidíme vý-
razný nárast brehovej vegetácie. Je predpoklad, 
že značná časť sedimentov ma organický pô-
vod, predovšetkým z opadu lístia v jesennom 
období. Zodpovedá tomu aj konzistencia a zlo-
ženie týchto sedimentov v blízkosti brehov 
s listnatou vegetáciou stromovej etáže, rovnako 
ako vysoký podiel zástupcov deštruentov vo 
vzorkách bentosu . 

Nádrž Veľká Richňavská patrí k najväčším 
a najhlbším nádržiam v regióne Banská Štiav-
nica, svojou rozlohou a vysokým zásobným 
objemom poskytuje veľkú akumulačnú kapaci-
tu. Richňavské nádrže majú dná položené vo 
veľkej nadmorskej výške, najvyššie z okolitých 

Kategórie krajinnej pokrývky 
 1949 2013 
Spevnené cesty 0 1666 
Nespevnené cesty 2106 440 
Antropogénne upravené plochy 0 1534 
Solitérne stromy s bylinným podrastom 0 1360 
Kroviny 253 0 
Brehová vegetácia 5534 10480 
Trvalé trávne plochy 12840 0 
Erodované brehy s nízkobylinným porastom 0 5253 
Spolu 20733 20733 

Plocha (m2)  

Tab. 2 Plocha kategórií krajinnej pokrývky ripariálnej zóny Veľkej Richňavskej (1949 
a 2013) 
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nádrží (Vindšachta a Bakomi), čo svedčí o ich 
významnosti z pohľadu zaniknutej historickej 
banskej činnosti, pretože zabezpečovali dosta-
tok energetickej vody aj pre úpravárenské 
a vodočerpacie prevádzky, ktoré sa nachádzali 
v nepriaznivej hydrologickej pozícii. Aj na-
priek skutočnosti, že nádrže so zánikom baníc-
tva v okolí Banskej Štiavnice koncom 20. sto-
ročia stratili svoju primárnu funkciu, dodnes sú 
využívané na chov rýb a rekreáciu. Taktiež sú 
biotopom pre mnohé organizmy (fytoplanktón, 
zooplanktón, bentos a tiež ryby predovšetkým 
kapor obyčajný, jalec hlavatý, plotica červeno-
oká). Podľa viacerých ukazovateľov (rozpuste-
ný kyslík, teplota vody, vodivosť, prítomnosť 
psychrofilných a fekálnych baktérií) patrí Veľ-
ká Richňavská v rámci STN EN ISO 5667-1 
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny 
na návrhy programov odberu vzoriek a techni-
ky odberu vzoriek do prvej triedy kvality vody. 
Táto vodná nádrž sa každoročne nachádza tiež 
na zozname vôd určených ako vhodné na kúpa-
nie s hodnotením Výborná kvalita (ROVNÝ 
2013). HÚSKA et al. (2013) uvádzajú, že záu-
jem verejnosti o kúpanie na takýchto vodách sa 
bude zvyšovať vplyvom prebiehajúcich klima-
tických zmien. V najbližších rokoch je naplá-
novaná rekonštrukcia kamenného obkladu ná-
vodnej strany hrádzového telesa a historického 
vypúšťacieho zariadenia na dne vodnej nádrže. 
Cieľom tejto rekonštrukcie bude predovšetkým 
navrátenie schopnosti vypúšťania a regulova-
nia množstva odtekajúcej vody z najhlbších 
častí nádrže. Rovnako dôležitým a možno dôle-
žitejším cieľom je ale dlhodobé udržanie zá-
sobnej kapacity, pretože Veľká Richňavská 
vďaka svojej vysoko položenej nivele stabilnej 
hladiny zabezpečuje udržanie hladiny spodnej 
vody v úrovni dostatočnej prečerpanie podzem-
ných vôd zo studní ako zdroja pitnej vody pre 
blízku obec Štiavnické Bane. Blízke hydrogeo-
logické vrty preukázali tesnú hydrologickú 
spojitosť medzi výškou hladiny vo vodnej ná-
drži a množstvom a kvalitou čerpanej pitnej 
vody. 

Nádrž Veľká Richňavská je súčasťou zo-
znamu technických objektov svetového prírod-
ného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Svojou 
rozlohou, objemom a polohou patrí k jedným 
z najdôležitejších vodných nádrží v okolí Ban-
skej Štiavnice.  

Pre tieto skutočnosti je nutné monitorovať 
jej stav zanášania, dokumentovať trend vývoja 
a pochopiť mechanizmy späté s procesom za-
nášania. Len tak bude možné prijať a imple-
mentovať vhodné manažmentové opatrenia, 
ktoré by dlhodobo garantovali zachovanie jej 
najdôležitejšej funkcie, tvorby dlhodobých po-
vrchových zásob vody a protipovodňovú 
ochranu. 
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