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Čomu by sa pltník čudoval
Slovensko sa nachádza v strede Európy a je položené do územia
horstva Karpát, ktoré najväčšiu výšku dosahuje vo Vysokých Tatrách.
Územie ja členité s malebnými scenériami údolí a hôr vyformovaných
horskými bystrinami a potokmi. Na území Slovenska pramenia potoky
a rieky, ktoré z najväčšej časti odtekajú na juh do povodia Dunaja.
Len malá časť vody riekou Poprad odteká na sever do povodia Visly.
Potoky a rieky vyvierajú v nadmorskej výške 600 až 1200 m
a zo Slovenska odtekajú v nadmorskej výške 105 - 170 m.
Všetky potoky a rieky prameniace na Slovensku majú charakter
horských riek s veľkým rozdielom odtokového množstva v suchom
období. Pri dlhotrvajúcich prudkých dažďoch, ktoré môžu byť na jar
spojené s topením snehu, množstvo odtekajúcej vody môže dosiahnuť
katastrofálne rozmery s katastrofálnymi následkami.
Napríklad vo Váhu, pri Hričove pod Žilinou, bol nameraný najmenší prietok vody 18,5m3/sek. ale prietok, ktorý je charakterizovaný ako
100 ročný má prietok 2500m3/sek a prietok 1000 ročný má 3500m3/sek.
Priemerný prietok je 124m3/sek.
Jedna z najväčších povodní, aká bola zaznamenaná,
podľa vtedajšieho popisu vypočítali pre Váh v Trenčíne na 3800 m3/
sek. Povodeň popísal český historik František Palacký, ktorý sa práve
vtedy zdržoval v Trenčíne. Pôvodne sa mal ubytovať v hostinci na Sihoti,
ale zmenil rozhodnutie, zastavil sa u priateľa, ktorý ho ubytoval.
To mu zachránilo život. František Palacký píše: „Té zaisté samé noci tak
se náhle rozvodnil Váh, že nejen dolejší mesto, ale i celé údolí trenčanské
potopil, mosty, domy, ba vesnice celá proudem svým zboril a zachvátil,
až na mnohých místech ani znamení jejich nekdejšího domú nezústalo.
Strašný nárek lidu a temná hučení řeky, rozlévajíci se o po pul noci
po celom meste, prebudili ma ze sna k hroznému divadlu. Řeka po ulicích
dolejšího města vysokým a mocným proudem tekla“. Dúm po dome bořili
se, pádom svým záhubou sousedúm byla. Lidé vystupovali na strechy
domú svých, když sa již nad okná lila, ale když domové posléze sami
se pohybovati počali, mnozí strachem omráčení lézt na blízke stromy
utéct mohli. Ja jsem zatím vystoupil na trenčanský zámek a tu nové ješte
strašlivější divadlo se představilo očím mým. Od hory do hory všecko
3

stálo pod vodou, a z té hrozné potopy jen tu a tam někteří stromové nebo
střechy o samote ješte vynikali. Mezi tím celé vesnice, jako na ostrově
mezi oběma mosty docela zmizeli. Ani oné hospody pod sihotěmi nebylo
vice videti, kterou jsem ja v prvnim plánu cesty byl práve v tu osudnou
noc sobe za nocleh ustanovil. Uprostred ohromného proudu plavili
se domové a mlýnové dol a na střeše jich často celá familie obkročne
sedíce, tiše a smutne očekávaly, kam je řeka zanese. Okolo nich hemžili
se ve vode lidmi a dobytčaty, ježto buď na deskách, buď na jiných náradích
po vode plouli. V té všeobecné záhubě podjímale mne zvlášte hrúza jakási
tajomná, když jsem spatřil na plavícim se dolu mlýny, ktoří opuštení od lidí
ježte v živé ochotnosti na prázdno mleli a k dovŕšení veškery rozmanitosti
této hrúzy se stalo, že jeden z nich ústavičným trením posléze zapálil se,
v plnem plameni uprostred té povodne zpozvolna dolu se táhl.“
Pri povodni prúd zmietol dedinu Rojkov v Liptove, ktorú postavili
potom na novom mieste. Celkovo pri povodni zahynulo 287 ľudí,
586 koní, 1788 kráv, 783 teliat, 344 oslov, 2254 prasiat, 7952 kusov hydiny
a škoda sa odhadovala na 4,65 mil. zlatých.
Váh počas povodní veľmi často menil svoje koryto a preto i jeho
meno je odvodené od slova vagus - blúdivý.
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V dávnych časoch začali vnikať ľudia do údolí slovenských riek.
Prvopočiatky ich roľníctva sú spojené s drevorubačstvom. Najskôr museli
vyrúbať alebo spáliť les, aby mohli získať ornú pôdu. Drevo získané v lese
začalo mať úžitkovú hodnotu ako stavebný material a palivo. Postupom
vzrastu obchodu sa začalo vymieňať aj drevo.
Doprava po cestách bola ťažká, lebo neboli mosty a cesty boli
veľmi zlé, prípadne žiadne. A tak sa začala využívať jediná dopravná cesta,
a to vodný tok. Po slovenských riekach sa začalo plaviť drevo už v X.-XI.
storočí. Ľudia zostavili prvé plavidlo a nazvali ho plť. Pltníctvo sa rozšírilo
s rozvojom priemyslu. Veľký rozmach slovenského pltníctva nastal v 19.
a začiatkom 20. storočia. V tom čase nastalo drancovanie lesov, zatiaľ
čo ľud z toho nemal veľký úžitok.
Plť bola nielen dopravný prostriedok, ale sama bola polotovarom,
ktorý sa predal. Pltníci po odvezení plte na Dolnú zem, do Komárna
či Budapešti, vracali sa domov peši, lebo v tom čase železníc ešte nebolo.
Za rok vykonali aj 8 plavieb. Na pltiach sa vozila bryndza, plátno, lesné
plody a iné, slúžila aj ako osobná doprava.
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Plavba plťou nebola možná vždy, v každom období. Bola možná
len pri zvýšených prietokoch vody, ale nie pri katastrofálnych prietokoch.
Vo Váhu muselo pretekať aspoň 50 m3/sek, ale nesmelo byť viac ako
500 m3/sek, lebo plavba sa stávala nebezpečnou. Pltníci si vozili na pltiach
i stravu. Varenú stravu si robievali pri svojich zastávkach na brehoch,
keď prerušovali plavbu na noc.
V 19. storočí začal nastupovať technický pokrok. Po vybudovaní
železnice na Považí mohli sa pltníci vracať donov po železnici. Železnica
však začala zasahovať do pltníctva i tým, že umožňovala odvoz dreva
v každom počasí a po celý rok. Pltníctvo sa prevádzalo na riekach Váh,
Orava, Kysuca, Hron a Poprad.
V roku 1870 prišlo do Komárna približne 18 000 pltí. V 18. storočí
expedovali ročne 2 000 pltí s nákladom šindľa až do Turecka. Po roku
1918 sa stalo pltníctvo len vnútroštátnou záležitosťou.
Okrem pltníctva sa energia vody využívala aj v plávajúcich
mlynoch, ktoré boli umiestnené v Trenčíne, Hlohovci a na Dolnom Váhu
až po Komárno. Mlyny boli značnou prekážkou pri plavbe pltí.
Ďalší technický pokrok, ktorý priniesol vynález turbíny, dynama
a prenosu elektrickej energie prišiel i na Váh a začal podstatne ohrozovať
pltníctvo.
V rokoch 1932-35 bolo na Váhu postavané vodné dialo Ladce
ako prvá elektráreň na Váhu. Pri výstavbe diela sa pamätalo ešte aj
na preplavovanie pltí. Pri hati bola postavaná priepusť pre plte
a pri elektrárni plavebná komora, ktorá v budúcnosti mala slúžiť
aj na preplavovanie lodí do 1000 t. Na začiatku diela je hať,
ktorá prehradzuje rieku a vzdúva hladinu vody, čím sa vytvára nádrž
pre zásobu vody. Z hate sa odoberá voda do prívodného kanála, ktorým
sa odvádza na elektráren. Hať slúži aj na prepúšťanie veľkých vôd
do pôvodneho riečiska Váhu. Nádrž ma úžitkový objem 2,1 mil. m3 vody,
ktorý slúži na zachytenie nočných prietokov na Váhu k dennému pološpičkovému využívaniu na elektrárni v Ladcoch. Elektráreň pri prietoku
150 m3/sek vyrobí 86 mil. kWh, čo predstavuje pri výrobe el. energie
z čierneho uhlia spáliť 1740 20-tonových vagónov.
Pri prechode frontu fašistické vojská zničili hať v Kočkovciach,
ktorú bolo potrebná opraviť.
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Plavba pltí pokračovala aj po výstavbe diela, ale sa zmenšovala.
V roku 1936 prešlo cez vodné dielo 993 pltí s 29000 m3 dreva, z toho
cez kanál len 25 pltí. V roku 1941 prešlo cez dielo 243 pltí, z toho cez
vodné dielo 182. Po roku 1945 bola plavba pltí zakázaná. Po oslobodení
nastávala nová doba industrializácie a výstavby. Pre pltníkov sa začali
vytvárať podmienky pre menej namáhavú, ale efektívnejšiu prácu.
Ďalším vodným dielom pod Ladcami je vodné dielo Ilava. Výstavba
sa uskutočnila v rokoch 1940-46. Priemerná ročná výroba je 70 mil kWh.
Elektráreň je postavená na kanáli a vedľa elektrárne je vybudovaná aj
komora pre plte, ktorá sa však bude využívať aj pre plavbu lodí do 1000t.
Na kanáli, ktorý je pokračovaním kanála od vodného diela
Ilava, sú postavené ďalšie dve elektrárne - Dubnica, rok výstavby 194449 s výrobou 79 mil.kWh a vodné dielo Skalka, rok výstavby 1952-56
s výrobou 84 mil. kWh. Celkom kaskáda vyrobí 319 mil kWh. elektrickej
energie, čo predstavuje úsporu 127 tis. ton čierneho uhlia ročne, je to 6325
20-tonových vagónov.
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Ďalší úsek Váhu využíva kaskáda elektrárni Kostolná, Nové Mesto
nad Váhom a Horná Streda. Na začiatku kaskády je vybudovaná hať
pri Trenčianskych Biskupiciach, ktorá prehradzuje Váh, vytvára nádrž
pre zachytávanie nočných prietokov na Váhu. Nádrž vytvára zásobu vody
pre denné pološpičkové využitie. Hladina zasahuje až ku Trenčínu a vytvára
peknú scenériu a podmienky pre vodné športy. Kaskáda bola vybudovaná
v rokoch 1943-54. Kaskáda vyrobí 434 mil. kWh. elektrickej energie, čo
predstavuje 173,6 tis. ton čierneho uhlia, alebo 8680 20-tonových vagónov
uhlia.
Výstavba tejto kaskády pokračovala už po oslobodení.
Pre výstavbu bol založený n. p. Hydrostav Bratislava, pre projekčné práce
na vodných dielach projekčný ústav Hydroprojekt Bratislava,
teraz Hydroconsult. Obe mená sú odvodené od ich činnosti.
Znárodnený priemysel, cieľavedomé plánovanie vyjadrené päťročnými
hospodárskymi plánmi, vytvorilo podmienky pre rozvoj industrializácie,
ktorá si vyžiadala výstavbu ďalších vodných diel ako zdrojov lacnej
a obnovujúcej sa energie.
Postavené hydrocentrály začali využívať energiu Váhu.
Od hydrocentrál sa rozostreli pavučiny vysokých vedení pre prenos
elektrickej energie do továrni. Továrne poskytli prácu pre mnoho ľudí
a ich práca znásobená energiou Váhu začala vyrábať výrobky, ktoré
nám slúžia, zľahčujú náš život a vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj.
Elektrický prúd sa dostáva i do domácností, kde svieti, varí, zohrieva,
vysáva, dodáva vodu do vodovodov a podobne. Industrializáciou sa začala
meniť tvár Slovenska. Vyrástli nová továrne ako Matador Púchov, Presná
mechanika Bytča.
Postavil sa Závod ťažkého strojárenstva v Martine, rozšíril
sa závod v Dubnici, postavili sa závody na výrobu stavebných hmôt,
na výrobu panelov pre bytovú výstavbu, Calex na výrobu chladničiek
a iné. Postavili sa školy v ktorých sa naučili mladí ľudia ovládať techniku,
vyučili sa novým povolaniam v továrňach. Zamestnaní začali mať
pravidelný príjem a istotu, a za prostriedky, ktoré získali svojou prácou
si začali budovať rodinné domy a ich zariaďovať. K tomu všetkému
na začiatku slúžila elektrická energia.
Posledným, zatiaľ vybudovaným stupňom na Váhu je vodné
dielo Madunice. Leží v údolí Váhu pod Piešťanmi. Hať v Drahovciach
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prehradzuje Váh a spolu s hrádzami vytvára vodnú nádrž o objeme
12,3 mil. m3 a zatopenou plochou 4,3 km2. V nádrži sa vytvára zásoba
vody pre denné polo špičkové využitie. Voda z nádrže je vedená kanálom
na elektráreň Madunice, ktorá vyrobí 169 mil kWh. elektrickej energie,
ktorá nahradí spotrebu 3300 vagónov čierneho uhlia, pri výrobe prúdu
v parnej elektrárni. Nádrž zhromažďuje vodu vypúšťanú s priehrad
Orava a Liptovská Mara. Dodáva ju pre závlahy a ako chladiacu vodu
pre atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Hladina nádrže
zasahuje až do koryta Váhu v Piešťanoch. Tam bolo potrebné zvláštnym
objektom - haťou - na obtokovom ramene chrániť toto rameno
pred Vážskou vodou, lebo z ramena sa odoberá liečivé bahno
pre liečenie reumatických chorôb. I nato museli pro¬jektanti pamätať
a vyriešiť to. Pri výstavbe bolo potrebné premiestniť 7,6 mil. m3 zeminy.
Stavbu projektovali projektanti Hydroprojektu a Hydroconsultu. Postavil
ju Hydrostav. Generátor do elektrárne dodala Škoda Plzeň a turbíny ČKD
Blansko. Vodné dielo bolo vybudované v roku 1956.
Rieka Váh má veľmi premenný prietok vody. Voda počas povodne
spôsobuje nadmerné škody a bez úžitku odtečie z nášho územia preč.
V minulosti bol človek bezmocný proti povodniam. Dnes, keď technické
poznanie sa prehĺbilo, človek sa púšťa do zápasu aj so živlami prírody
a snaží sa ich zapojiť do svojej služby a zabrániť škodám,
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ktoré spôsobovali. Pre zmenšenie rozsahu veľkých povodní a na ich
využitie sa vybudovala Oravská priehrada. V nádrži sa zachytáva
350 mil. m3 vody, pričom pre zníženie rozsahu povodne je trvalo
rezervovaný objem 21.5 mil m3 prázdneho priestoru v nádrži.
Voda zachytená pri jarných povodniach sa vypúšťa v lete, kedy vyrába
elektrický prúd na všetkých elektrárňach vybudovaných na Váhu.
Okrem toho sa využíva na závlahy na území okolo dolného Váhu,
kde je v lete najmenej zrážok. Voda zachytená pri jesenných dažďoch
vyrába prúd v zimnom období, kedy ho je najviac potreba. V elektrárni
pod priehradou sa vyrobí 38 mil. kWh. Voda zachytená pri povodniach,
alebo zvýšených prietokoch, vyrobí po jej vypustení na vážskych stupňoch
29 mil. kWh. v priemernom roku. Voda z priehrady
pre výrobu energie sa vypúšťa len v čase špičkovej spotreby.
To spôsobovalo v rieke nepravidelné, vlnovité prietoky,
čo nedobre pôsobilo na stav koryta, ryby, mohlo byť nebezpečné
pre ľudí, ktorí sa nachádzali v čase prietoku v koryte. Za cieľom vyrovnania
prietokov bola vybudovaná menšia hrádza s nádržou a elektrárňou
v Tvrdošíne, ktorá zachytáva nerovnomerný prítok vody a rovnomerne
ho vypúšťa.
Pri výstavbe priehrady bolo potrebná rozriešiť zložité problémy
zakladania štôlne priehrady, ale aj zviesť zápas s myslením ľudí,
ktorí neverili, že sa dielo podarí. Držali sa svojich políčok a svojej chudoby.
Bolo potrebná vysťahovať dediny. Ľudia nakoniec pochopili, našli si nové
domovy. Elektrická energia poháňa nové závody na Orave, ako Istebné,
Tesla Trstenná a iné. Ľud Oravy našiel prácu, trvalý príjem a svojou
príčinlivosťou zmenil tvárnosť Oravy. Vyrástli nové sídliska, nové rodinné
domy, a v nich ich rieka poháňa motory, varí, svieti a poskytuje i zábavu
a poučenie pri televízoroch.
Ľudia ráno vstanú a prvé čo urobia, zapnú svetlo. Zapnú elektrický
sporák, aby si pripravili raňajky a potom odídu do práce. V zamestnaní
tiež zapnú svetlo, spustia stroj. Mnohí sa do práce dovezú na elektrickom
vlaku. Spotreba prúdu, po nočnej menšej spotrebe, ráno začne prudko
narastať.
Tieto všetky skutočnosti museli mať na pamäti pracovnici
ministerstiev, vývojových a projekčných ústavov. Všetko muselo byť
dopredu premyslené a pripravené. Na stoloch týchto pracovníkov
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sa objavovali mapy, štatistiky, výkazy o zrážkach, údaje o geológii
a množstvo iných dokumentov. Jedni pripravovali výstavbu tepelných
elektrárni a druhí hľadali miesta, kde z vody vyťažiť maximum špičkových
výkonov. To všetko sa rozbehlo na základe rozhodnutia štátu, to dalo
impulz k industrializácii.
Parné elektrárne vyrábajú prúd nepretržite po dobu dňa i noci.
Obmedzenie výkonu v noci je len minimálne, ich technické riešenie
nedovoľuje odstaviť ich na noc. Táto skutočnosť preto prisudzuje vodným
elektrárňam výrobu prúdu len v špičke, kým sa priemysel rozbehne
naplno. Ich výhoda je v tom, že akumulujú vodu v nádržiach a v čase
potreby nabehnú na plný výkon za niekoľko minút.
Preto pre nové vodné elektrárne, ktorých výstavba sa pripravila
po oslobodení, bola určená jednoznačne koncepcia špičkových elektrárni.
Vodné dielo Nosice. Bola to stavba mládeže postavená
v rokoch 1949-57. Tvorí ju betónová priehrada so zariadeniami
na prepúšťanie veľkej vody a elektráreň o výkone 67000 kWh. s hltnosťou
3x 130 m3/sek. vody určenej na špičkové využívanie. V priemernom roku
vyrobí 167 mil kWh., čo predstavuje množstvo energie na vyrobenie,
ktorej by sa muselo spáliť v tepelnej elektrárni 3300 20-tonových
vagónov čierneho uhlia. Priehrada zadržuje vodu Váhu a vytvára nádrž,
ktorá siaha až po Považskú Bystricu. Nádrž umožňuje týždenné
vyrovnávanie prietokov na Váhu a tým využitie sobotňajšieho a nedeľného
prietoku v rieke na výrobu energie v pracovných dňoch. Na stavbe
sa veľkou mierou podieľala mládež. Tu sa v tvrdej stavbárskej práci formovala
nová mladá generácia pre ďalšiu výstavbu industrializácie Slovenska.
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Príroda technikom pri výstavbe pripravila prekvapenie.
Po vykopaní jamy, v ktorej sa mala priehrada založiť na skalu, narazili
na prameň minerálnej vody s vysokým obsahom voľného kysličníka
uhličitého, ktorý pôsobí agresívne na betón. Aby zabránili rozrušovaniu
betónu priehrady, museli na základovú škáru položiť dlažbu s kociek
čadiča, ktoré preliali asfaltom. Minerálnu vodu neodviedli preč bez úžitku,
ale ju zachytili a odviedli nad priehradu do budov, ktoré počas stavby
slúžili stavbárom. Budovy opravili a zriadili v nich kúpele a liečebne,
dnes s názvom Nimnica. Tu mnohí ľudia využívajú minerálnu vodu
zo základov priehrady. Nachádzajú znovu svoje zdravie a odpočinok.
Voda vyviera aj v priestranstve kúpeľov, kde si ju možno voľne načerpať.
Projektanti a stavbári pamätali nielen na stavbu, ale i na zdravie ľudí.
Pre výstavbu bolo potrebné vysťahovať časť obce Milochov. Obyvatelia
ktorí sa museli vysťahovať dostali nové a lepšie domy nad vodnou
nádržou priehrady. Energia slúži závodom na Považí, kam je z elektrárne
privádzaná linkami vysokého napätia. Tak rieka bola zapriahnuta umom
a prácou človeka do služieb všetkým, a tu nielen slúži, ale aj lieči. Stavbu
projektoval Hydroprojekt a postavil Hydrostav. Pri priehrade je pamätané
s možnosťou dobudovania plavebnej komory pre plavbu loďami po Váhu
o výtlaku 1000 t až do Žiliny.
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Slovensko má len malé zásoby uhlia, a preto bolo potrebné
pre industrializáciu stavať vodné elektrárne, ktoré žiadne palivo
nepotrebujú, neznečisťujú ovzdušie, šetria pracovné sily a vytvárajú
ochranu pred povodňami.
Ďalšou kaskádou vodných elektrárni na Váhu je kaskáda KrpeľanyŠurany-Lipovec, ktorá bola postavená v rokoch 1951-60. Jej začiatok
je položený do malebnej sútesky Váhu nad Krpeľanmi. Tam je postavená
zemná hrádza s haťou a elektrárňou. Tieto zachytávajú vodu Váhu
a v čase najväčšej spotreby zachytenú vodu, jej energiu využívajú na
výrobu špičkovej energie. Nadrž vytvára pekný doplnok malebnej prírody.
Na hladine nádrže sa usadili divé kačky i labute.
Kaskáda vyrobí 275 mil. kWh, čo predstavuje náhradu
za 5500 20-tonových vagónov čierneho uhlia, ktoré by sa muselo spáliť
pre výrobu rovnakého množstve energie v parnej elektrárni. Na energiu
čakali strojárne v Martine, elektrifikovaná železnica a mnohé rodinné
domy, ktoré tam začali vyrastať, podobne aj nemocnice, školy a iné objekty.
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Výstavbu tejto kaskády uskutočnil n. p. Váhostav. Projektoval
ju Hydroprojekt Bratislava, teraz Hydroconsult. Aj meno Váhostavu
je odvodené od výstavby energetických diel na Váhu. Tu stavbári
a projektanti v čase a nečase ukazovali svoju zručnosť. Turbíny dodalo
ČKD Blansko a generátory Škoda Plzeň. Na stavbu kaskád bolo potrebné
premiestniť 10 mil. m3 zeminy, vybetónovať 512 000 m3 betónových
a železobetónových konštrukcii. Projektanti v spolupráci s našimi
najlepšími geológmi ako prof. Záruba museli vyriešiť problém podchytenia
obrovského zosuvu pod elektrárňou v Sučanoch.
Po ukončení kaskády pracovníci Hydroprojektu a Váhostavu prešli
na výstavbu ďalšej kaskády na Váhu Hričov – Mikšová - P. Bystrica.
Je to dielo s výslovne špičkovou prevádzkou. Hltnosť bola pôvodne
navrhnutá na 400 m3/sek. prietoku vody cez tri turbíny. Na návrh
projektanta sa hltnosť zvýšila na 500 m3/sek. a tým stúpol i výkon
kaskád o hodnotu rovnajúcu sa takmer dvom vážskym stupňom Ladce
a Ilava. Prietoky Váhu v noci zhromažďuje nádrž v Hričove, na ktorej
sa udomácnilo množstvo divých kačiek, čajok i labutí. Pri začatí rannej
špičky sa využíva nahromadená energia vody v elektrárni pri hati.
Hať je navrhnutá na prevedenie 3.800 m3/sek vody pri povodni.
Otvory hate sú hradené dvojitými segmentmi, ktoré sú usporiadané podľa
vynálezu Ing. Rusinu, pracovníka Hydroconsultu.
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Prívodný kanál vedený od hydrocentrály Hričov sa vinie
pri svahoch údolia Váhu. Využíva terénne tvary za cieľom zmenšenia
zemných prác a úspor pri zábere pôdy. Prívodný kanál privádza vodu
na najvýkonnejšiu elektráreň na celom Váhu okrem L. Mary. Má tri turbíny,
pričom len jedna z nich má vyšší výkon ako elektráreň Ladce a Ilava
spolu. Pri výstavbe vodného diela sa projektanti a pracovníci Váhostavu
stretli s prekvapením, ktoré im pripravila príroda v podobe mohutného
zosuvu na prívodnom kanáli pri Starovci. Pred miliónmi rokov, keď Váh
blúdil po údolí, v jednej fáze svojho vývoja prinášal veľké množstvá štrku,
ktorý ukladal v mohutných štrkových laviciach po údolí.
V ďalšej fáze zasa tento štrk spolu so svahmi odnášal, podomieľal
brehy a pri tejto činnosti vznikol veľký zosuv na pravej strane údolia Váhu.
Zosuv neodhalil ani podrobný geologický prieskum a tak pri prácach
na kanáli sa zosuv obnovil. Spôsobovala ho voda, ktorá prúdi v hore.
Pre jeho zachytenie bolo potrebné vykonať veľké zemné práce na povrchu,
dnes už zarastené lesom, a v podzemí vyhĺbiť štôlňu z ktorej sú vybudované
odvodňovacie vrty pre odvádzanie podzemnej vody. K nájdeniu riešenia
pre zastavenie zosuvu boli prizvaní najlepší odborníci s celej republiky,
ako prof. Mencl, prof. Záruba a iní.
15
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Kaskádu počas výstavby postihli aj dve veľké povodne o prietoku
2360 m3/sek v r. 1958 a 2530 m3/sek v r. 1960, ktoré narobili mnoho škody.
Ďalšou elektrárňou je elektráreň P. Bystrica, od ktorej zaúsťuje
odpadový konal do vodného diela Nosice. Kaskáda vyrobí toľko energie,
na výrobu ktorej by bolo potrebné spáliť 8300 20-tonovývh vagónov
čierneho uhlia, t. j. 415 mil kWh. Súčasne s výstavbou kaskády boli
vybudované nové sídlisko v Bytči, nová časť obce Mikšová, ako náhrada
za zabrané domy. Rozsah zemných prác pri výstavbe kaskády HričovMikšová-P. Bystrica bol 12,2 mil. m3 a betonárskych prác 608000 m3.
Kanál je vhodne situovaný ku svahom údolia a vytvára pekné scenérie
na Predstaroveckej nádrži.
Priemyselný rozvoj pokračuje a vyžaduje si nové a väčšie zdroje
energie. Práčky, televízory, elektrické šporáky a vodárne si vyžadujú
ku svojej činnosti energiu, podobne i nemocnice. A tak sa prikročilo
ku väčšej výstavbe veľmi dôležitého vodného diela Liptovská Mara.
Priehrada zachytáva prietoky Váhu, hlavne však tie, ktoré by odtekali
nevyužité a pri povodniach robili škodu. Vodné dielo zníži 100 ročnú
vodu z pôvodných 550 m3/sek na 240 m3/sek v mieste hrádze.
Pre využitie energie vody je pod hrádzou vybudovaná elektráreň
s dvoma reverznými a s dvoma kaplánovými turbínami o celkovom výkone
200 MW, čo je 12,5 krát viac ako u elektrárne Ladce. Vysoká inštalácia
je umožnená tým, že voda využitá pri výrobe energie
sa nevypúšťa do Váhu, ale sa zachytáva vo vodnom diele Bešeňová a odtiaľ
sa prebytočným nočným prúdom prečerpáva spať do nádrže Liptovská
Mara. Pri hrádzi vodné dielo Bešeňová je malá elektráreň, cez ktorú
sa prepúšťa rovnomerne prietok do Váhu. V noci konajú svoju službu
pracovníci na vodnom diele a zabezpečujú prečerpávanie vody spať
do hornej nádrže, aby sme ráno mali dostatok elektrickej energie, pomocou
energie nazhromaždenej v noci.
Voda zachytená z povodní vyrába prúd nielen v elektrárni vodného
diela, ale aj vo všetkých elektrárňach na Váhu, kde sa z nej vyrobí viac
o 29 mil kWh. ročne, čo predstavuje 583 vagónov čierneho uhlia. Ročne
vyrobí vlastné dielo 299 mil. kWh, čo nahradí 5380 vagónov čierneho
uhlia. Vyrobená energia je špičková a je preto podstatne cennejšia ako
základná. Voda zadržaná pri povodniach plní aj ďalšiu úlohu. Po vykonaní
práce v elektrárňach využíva sa na závlahy a s ňou zavlažujú tisíce
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hektárov najúrodnejšej pôdy, kde je dostatok slnka. Odberným objektom
na vodnom diele Madunice sa privádza aj na atómovú elektráreň, kde zasa
vykonáva úlohu chladiacej vody. Na výstavbe vodného diela sa vykonalo
10.8 mil m3 zemných a 405 tis m3 betonárskych prác.
A tak pltník by sa veľmi začudoval. Zmizol tok Váhu a premenil
sa na „more“. Brehy, na ktorých zostavoval svoje plte sú hlboko pod vodou
a nenašiel by tam ani svoje dediny. Len panoráma hôr by mu pripomenula
jeho kraj. Našiel by však nové továrne, nové sídliská, nové domy, ktoré
sú vybavené technickými vymoženosťami, pekne zariadené a jeho
potomkovia sa už nevydávajú na ďalekú a nebezpečnú cestu a nevracajú
sa peší domov. Do práce chodia len na skok od svojho domova do nových
továrni, do ktorých život prináša jeho skrotená rieka.
Skôr, než voda zatopila jeho dediny, prišli archeológovia a historici,
preskúmali zem a sídliská. Cenné pamiatky odviezli a uložili pre pamäť
budúcim generáciám do múzeí a zapíšu do kníh pre poučenie tých synov
a dcér pltníka, ktoré prídu v nasledujúcich generáciach. Kostol Liptovská
Mara, Palúdza, kaštiele a iné.
Rozmach priemyslu vyžaduje stále nové a výkonnejšie zdroje
energie. Tepelné elektrárne pomaly vyčerpávajú jestvujúce a neobnoviteľné
zásoby uhlia. Na výhodných miestach Váhu sú už postavené elektrárne
a tak technický pokrok priniesol nový zdroj energie - atómové elektrárne.
Tieto sa stavajú s veľkým výkonom 800- 1000 MW i viac. Výroba energie
sa môže prispôsobiť dennej zmene odberu len veľmi málo. Vzniká
problém, čo s nočným prúdom. Elektrickú energiu nemožno uskladniť
a preto ju treba premeniť na energiu vody.
Už dávno ako tento problém vznikol, projektanti sa začali skláňať
nad mapami a výkazmi čísiel. Vysielajú do terénu geológov a meračov
a hľadajú vhodné lokality na vyriešenie problému. Z údolia riek
sa ich pozornosť upriamila na hory. Našli lokality vhodné pre výstavbu
prečerpávacích elektrárni. Začala sa výstavba vodného diela Čierny
Váh. V malebnom údolí Váhu nastal ruch. Nasťahovali sa sem stavbári
Váhostavu, Banských stavieb, montéri ČKD a neskôr Škodovky.
V údolí sa vybuduje hrádza s prečerpávacou elektrárňou,
v ktorej bude 6 vertikálnych troj-strojových jednotiek, ktoré sa skladajú
z čerpadla, turbíny a motor generátora. Tieto budú každú noc i v sobotu
a nedeľu prečerpávať 3.7 mil. m3 vody do hornej nádrže do výšky 445 m.
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Cez deň v čase špičky budú uvedené do činnosti turbíny, ktoré vyrobia
za rok 1281 mil kWh., ale spotrebujú 1795 kWh. prúdu. Hospodárnosť
diela je v tom, že prebytočný nočný prúd preložili na deň. Voda potečie
v troch potrubiach každé o priemere 3,6 m. Na vyrobenie prúdu rovnakého
množstva by sa spotrebovalo 25 620 vagónov čierneho uhlia.
Vodné dielo je citlivo zasadené do krajiny a po skončení stavebných
prác nebude vôbec narúšať prostredie údolia Čierneho Váhu. Pri výstavbe
vodného diela sa vykope a vyláme 4 445 000 m3 zeminy a skál.
Vodné dielo Gabčíkovo - Nagymaros. Rieka Dunaj je jedinou
riekou veľkých rozmerov, ktorá priteká k nášmu územiu. Svojím mohutným
tokom predstavuje veľký zdroj energie. Po niekoľkoročných štúdiách sa
pristúpilo k výstavbe vodného diela. Pretože Dunaj tvorí hranicu medzi
ČSSR a Maďarskom, je to dielo spoločné, na výstavbe ktorého sa budeme
podieľať rovnakým dielom a úžitok bude tiež podelený na polovice.
Vodné dielo bude využívať energiu Dunaja medzi Bratislavou
a Budapešťou a súčasne bude slúžiť plavbe a chrániť územie pred záplavami.
Pod Bratislavou bude vytvorená zdrž Hrušov s celkovým objemom
200 mil m3 vody a užitočným objemom pre denné vyrovnávanie prietokov
49 mil m3. Vodné dielo je koncipované pre výrobu špičkovej energie.
Nádrž sa vytvorí vybudovaním hate v Hrušove a ohradzovaním územia
inundácie Dunaja. Hať je dimenzovaná na prepúšťanie povodňových
prietokov na Dunaji, kde 100 ročná voda má prietok 10600 m3/sek.
Zo zdrže bude voda privádzaná na elektráreň kanálom dlhým
17 km, v ktorom bude pretekať až 5 100 m3/sek vody. Šírka dna kanála
bude medzi 285 až 730 m. V elektrárni bude 8 kaplanových turbín ktoré
vyrobia 2,973 mil kWh elektrickej energie, na výrobu ktorej by sa muselo
spotrebovať 59500 vagónov čierneho uhlia v parnej elektrárni, pričom
vodná elektráreň neznečisťuje ovzdušie. Elektráreň Nagymaros vyrobí
998 mil kWh el. energie, na vyrobenie ktorej by sa muselo spotrebovať
18900 vagónov čierneho uhlia v parnej elektrárni.
Vodné dielo bude slúžiť aj plavbe. Po jeho uvedení do prevádzky
sa vylúči brodový úsek pri Palkovičove, čím sa umožní plaviť plne
naloženým lodiam až do Bratislavy počas celej plavebnej sezóny.
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Vodná dielo Ružín.
Technický pokrok bez ocele nie je možný a preto pri metropole
Východného Slovenska vyrástli železiarne. Tie potrebujú energiu a vodu.
Rieky Východného Slovensko sú malé a majú tiež premenné prietoky.
Preto na zadržanie veľkých vôd o výrobu energie bolo postavené vodné
dielo Ružín. Hrádza vysoká 57 m prehradzuje údolie Hornádu a vytvára
jazero o objeme 59 mil m3 vody, v čom je zásobný objem 48.5 mil m3 vody.
Úlohou nádrže je zachytávať vodu pri vysokých prietokoch,
túto využívať na výrobu energie a v suchom období ju prepúšťať pre
potreby mesta, železiarni a toku. Aby to bolo možné, je pri priehrade
postavená elektráreň, ktorá pracuje v čase dennej špičky. Voda ktorá prejde
cez elektráreň sa zachytáva v menšej vyrovnávacej nádrži pod hlavnou
nádržou.
Odtiaľ je rovnomerne prepúšťaná do toku a v noci je čiastočne
prečerpávaná spať reverznými turbínami nočným prebytočným prúdom,
elektráreň vyrobí 110 mil kWh špičkovej energie, čím sa ušetrí 2200
vagónov uhlia. Nádrž vytvára miesta pre rekreáciu. Stavbu projektoval
Hydroconsulta postavil Váhostav.
Drevokombinát v Hencovciach a Chemko v Strážskom tiež
dostávajú energiu z vodného diela. Poskytujú príležitosť k práci a vytvorili
podmienky pre premenu Východného Slovenska - byty, domy, školy,
nemocnice a pod.
Vodné dielo Domaša. V rokoch 1961-62 bola prehradená
rieka Ondava zemnou hrádzou za ktorou sa vytvorilo jazero, v ktorom
sa zachytávajú povodne, ktorú kedysi ničila voda bez úžitku a odtekala
preč. V čase sucha voda slúži pre podniky v Bencovciach a Chemku
Strážskom. Vyrába elektrickú energiu. Nádrž vytvára pekné prírodné
scenérie.
Pri výstavbe boli využité aj dva vynálezy pracovníka Hydroconsultu
Ing. Rusinu. Stavbu vyprojektoval Hydroconsult a postavil Váhostav.
Všetky diela sú výsledkom tvorivej práce našich technikov
a robotníkov. Vyprojektovali ich projektanti, ktorí vychodili naše školy,
ich výstavbu viedli tiež inžinieri a technici, ktorí absolvovali naše školy.
Postavili ich robotníci, ktorí sa svojmu remeslu učili na našich stavbách.
A tak by sa pltník začudoval, čo dokázali a čomu sa naučili jeho synovia.
Autor : Ing. Pavel Martinický
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Bratislava 19. júla 1979

Z pozostalosti Ing. Pavla Martinického
23

www.collectorum.eu

Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti
Autorsky a redakčne spracovali:
Katarína Kasagrandová
Mária Pavelková
PhDr. Martin Gácik
Bc. Peter Korbaš
Občianske združenie GALZA
Jozef Lulák
PhDr. Martin Gácik
Katarína Kasagrandová

Povolil Okresný úrad v Bytči, dňa 12. 12. 2000 pod číslom OÚ 01/2000.
Vytlačené bez apretácie. Vydané roku 2020.

