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Spomienky, po pamätí na moje rozhodnutia, ktoré sa dotkli
môjho rodného mesta Bytče.
Napísané 4. februára 2002.
Po druhej svetovej vojne vláda Československa rozhodla
industrializovať štát a hlavne Slovensko. Toto rozhodnutie znamenalo
začať stavať továrne, elektrifikovať železničné trate a tiež stavať nové byty.
To všetko si vyžadovalo vybudovať elektrárne, lebo bez elektrického prúdu
nemožno dať do pohybu ciele vytýčené k výstavbe.
Slovensko je chudobné na energetické zdroje, ako uhlie, plyn,
naftu a pod. Jediným významnejším zdrojom je vodná energia. Najväčší
zdroj vodnej energie predstavuje rieka Váh. Vláda rozhodla vybudovať
na Váhu vodné diela. Po vybudovaní Vodného diela Nosiče a Krpeľany
– Sučany - Lipovec, prikročila k budovaniu vodného diela v úseku Žilina
- Nosice. Úvahy o využití tohto úseku Váhu pochádzajú ešte z čias pred
druhou svetovou vojnou.
Po skončení štúdia na Vysokej škole technickej v Bratislave nastúpil
som do zamestnania na Hydroconsulte Bratislava. V čase vypracúvania
úvodného projektu pre vodné dielo Hričov – Mikšová - Považská Bystrica.
Bol som poverený, okrem iného, vypracovať úvodný projekt pre potok
Petrovička v súvise s jeho križovaním s prívodným kanálom Hričov
- Mikšová.
Kanál v projekte bol situovaný k päte svahov údolia a tak križoval
koryto potoka v mieste zápalkovej továrne.
Koryto potoka v čase prípravy projektu pre Hričov-MikšováPovažská Bystrica bolo upravené. Úpravy na potoku vybudovali niekedy
koncom dvadsiatych, alebo začiatkom tridsiatich rokoch (1920-30).
Úprava koryta potoka bola vybudovaná ako koryto lichobežníkového
tvaru s opevnenými pätkami a čiastočne svahmi pokryté kameňom.
V mieste kde mal prekračovať prívodný kanál koryto potoka, odbočovalo
z koryta potoka odľahčovacie rameno s miestnym názvom „Popoliška“.
Pri projektovaní úpravy potoka Petrovička, vypočítaná bola
veľkosť tzv. 100-ročnej vody pre odvedenie, ktorej má byť vždy navrhnuté
koryto úpravy, na 58 m3/s. Vlastné koryto potoka tečie cez stred mesta.
Je navrhnuté na odvedenie 46 m3/s vody. Odľahčovacie rameno
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„Popoliška“ malo navrhnutú kapacitu na 12 m3/s. Rameno bolo vedené
cez dnešnú ulicu Popoliška, sídlisko a popri hradskej do Malej Bytče
až vyústi do Váhu.
Pri veľkých povodniach, ale hlavne keď zamrzol potok a nastal
odmäk voda sa z koryta vyliala a zaplavila ulice mesta a námestie
až po cintorín. Ako projektový podklad som dostal údaj
od Hydrometeorologického ústavu o tzv. veľkej vode na potoku.
Tá bola stanovená na 140 m3/s.
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Je povinnosťou projektanta rešpektovať, v záujme bezpečnosti
objektu i majetku občanov, údaje o maximálnych prietokoch.
Bol som postavený pred problém riešenia uvedených skutočností.
Problém som navrhol riešiť takto:
Pod prívodným kanálom som navrhol dva objekty.
Jeden na prietok 50 m3/s a druhý na prietok 90 m3/s. Druhý objekt
som navrhol odklonený od kolmého križovania s kanálom. Od objektu
som navrhoval vybudovať nové odľahčovacie rameno. Rozširovať
jestvujúcu „Popolišku“ v zastavanom a perspektívnom území pre výstavbu,
nebolo možné. Novú „Popolišku“ som navrhol na prietok 150 m3/s vody.
Pri tomto riešení najmenšie prietoky sa mali deliť do mesta a do nového
koryta. V technickej správe projektu som riešenie odôvodnil.
Štátna plánovacia komisia pre schválenie úvodného projekt
navrhované riešenie neschválila. Schválila len vybudovanie jedného
objektu na prietok 140 m3/s nasmerovaný do jestvujúceho koryta
cez námestie. Ďalšie riešenia mal zabezpečiť iný investor teda mesto.
V čase vypracúvania úvodného projektu Hričov-MikšováPovažská Bystrica bol hlavný inžinier projektu Ing. Jozef Tarapčík,
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pôvodom z Dlhého Poľa. Keď sa mal vypracúvať druhý projektový stupeň,
technický projekt, Ing. Tarapčík odišiel do Budapešti a ja som bol menovaný
za hlavného inžiniera projektu VD Mikšová. Pri posúdení problému
vypracovania projektu pre prevedenie potoka Petrovička som uvažoval,
že keď splním príkaz zo schváleného ÚP, neodvedie jestvujúce koryto
cez mesto prívalové vody. Budovať nové odľahčovacie koryto pre Popolišku
narážalo na problém, že odbočenie odľahčovacieho koryta by sa mohlo
vyprojektovať len po pretečení vody Petrovičky cez objekt pod kanálom,
ale v tom priestore stojí detský domov, prípadne ďalšie rodinné domy.
Niečo z toho by bolo potrebné odstrániť.
Premyslel som riešenie. Nechal som vyprojektovať jediný objekt
pod kanálom, ale s posunom ďalej od miesta križovania s Petrovičkou.
Od miesta križovanie som prikázal navrhnúť nové koryto mimo mesta,
pozdĺž jarka cez ktorý odtekala voda od kaplnky a z ďalšieho objektu
pod kanálom z malého údolia Šútová. Výkopový material z koryta som
prikázal použiť na násyp cestného telesa štátnej cesty (preložky) č.18
vedúcej na nový most cez kanál. Tam bolo potrebných asi 70000 m3 zeminy.
Výkop koryta som označil za materiálovú jamu pre násyp cestného telesa.
Projektovaný objekt pod kanálom má 5 otvorov. Okrem uvedených
otvorov som nechal vypracovať projekt s ďalším otvorom o rozmere
130x100 cm, cez ktorý sa odvádza voda popod kanál a ďalej potrubím
až do jeho zaústenia do jestvujúceho koryta cez námestie. Pod touto štôlňou
je vybudovaný objekt na prevedenie inžinierskych sieti. Je to priechodná
chodba určená pre prevedenie vodovodného potrubia budúceho
vodovodu v Bytči do vodojemu, ktorý sa mal postaviť na Ostrom vrchu.
Projekt pre vodovod v Bytči sme nechali vypracovať na Hydroconsulte
bez objednávky investorom, spolu a Ing. J. Tarapčíkom. Odôvodnili
sme to tým, že je správne z hospodárskych dôvodov vybudovať niektoré
trasy vodovodného potrubia z vodného zdroja pri Hliníku do oblasti
uvažovaného sídliska a pri ceste ku „kaplnke” a do nájomného domu
budovaného pre presídlencov z domov, ktoré bolo potrebné odstrániť
pre výstavbu kanála pri „zápalkovéj továrni“.
Je to nájomný dom pri židovskom cintoríne. Chodba mala slúžiť
aj na prevedenie kábla pre elektrické vedenie.
Pri navrhovanom riešení vznikol problém vybudovania nového
mosta na hradskej do Matej Bytče, lebo ten sa nenachádzal v skladbe
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projektu schváleného Štátnou investičnou komisiou. V čase začiatku
projektovania hore popísaného riešenie som navštívil predsedu
mestského úradu a vysvetlil som mu môj zámer. Uznal, že riešenie
je potrebné. Dohodli sme sa, že zvolá poradu na MNV za účasti investora
a tam predložím uvedený problém. Navrhol som, aby zástupcovia mesta
trvali na uvedenom riešení. Navrhol som im, aby do zápisnice uviedli,
že most cez novú preložku na ceste do Malej Bytče sa zaviaže uhradiť mesto.
Ďalší most cez preložku ramena potoka „Popolišky“ som nechal
vyprojektovať ja v rámci zriadenie staveniska. Je to most na ceste
„ku kaplnke“ Zvolal som poradu na MNV za účasti investora.
Zástupcovia
mesta
odsúhlasili
navrhované
riešenie.
Predložil som aj fotografie povodne, pri ktorej bolo zatopené
námestie i ulice mesta. Investor odsúhlasil uvedený návrh
a tak bol vypracovaný projekt. Podľa neho je vybudovaná preložka potoka
Petrovička. Zvýšené náklady na dlažby, stupeň na potoku a most uhradil
investor. Mesto nikdy neuhradilo náklady na most cez preložku potoky
na cesto do Malej Bytče. Investor projekt schválil a tak sa začal aj budovať.
Je pochopiteľné, že k rokovaniam som vždy prizval aj zástupcu
investora na Štátnej stavebnej správe v Mikšovej Ing. Víta Dovrteľa.
Asi v druhom roku výstavby Vodného diela Mikšová som raz
(bolo to obyčajne v stredu) prišiel ráno na stavbu do Mikšovej. Pri vstupe
do kancelárie som tam uvidel Ing. Grossmana, zo štátnej plánovacej
komisie z Prahy. Ten položil otázku: „Kto uhrádza náklady na preložku
potoka Petrovička?“, Ing Dovrtel povedal „už to prasklo“. Vybral som
z projektu prívodného kanála ktorý som ja osobne projektoval, situáciu
a urobil som výklad. Povedal som že som sa bál v projekte posunúť teleso
kanála do svahu, aby som získal material na násyp štátnej cesty č.18
na most cez kanál. Ďalšia možnosť bola vyťažiť štrkopiesok z inundácie
v blízkosti hlavného koryta, alebo otvoriť zemníky vo Vážskej nive.
Poukázal som na to, že zasunúť teleso kanála hlbšie do svahov údolia by
vytvorilo nebezpečie zosuvu vo flišových horninách. Vykopať štrkopiesok
by zmenšilo zásoby štrku pre miestnu výstavbu. Uvedené skutočnosti
ma viedli k tomu, že som sa rozhodol preložiť koryto potoka Petrovička
a výkopový materiál použiť na násyp cestného telesa. Riešenie vlastne
znamenalo, že materiálová jama bude využitá ako koryto pre preložku
potoka.
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Ing. Grossman môj výklad vypočul a oznámil, že si ide ešte
prehliadnuť výstavbu elektrárne v Mikšovej a výstavbu Staroveckej
hrádze. Asi po dvoch hodinách sa vrátil do kancelárie a povedal: „líby se
mi, že si tady dobře počínate” a odišiel. Mne odpadok kameň zo srdca.
Mal som radosť. Teleso prívodného kanála si vyžadovalo aj odstránenie
niektorých domov. Boli to bytové jednotky pri zápalkovej továrni,
niektoré kancelárske objekty továrne. Zasahovalo aj do nájomného
domu továrne nazývanom „burg“ Ako náhradu za uvedené domy bola
navrhnutá výstavba päťposchodového domu pri židovskom cintoríne
a niektoré rodinné domy pri starej ceste do Pšurnovíc smer kaplnka.
Keď už výstavba náhradných domov pokročila, navštívil som predsedu
KNV a navrhol som, aby požiadal investora o ponechanie budovy
nazývanej Burg s tým, že by sa na päte kanála vybudoval malý betónový
múrik a dom by mohol zostať stáť. Navrhol som mu, aby iniciatívu
prejavili oni (MNV) a mňa v žiadnom prípade naspomínali. Navrhol som
zvolanie porady za účasti investora. Poradu zvolali a investor sa ma opýtal,
či by som, ako projektant súhlasil s uvedeným riešením. Súhlasil som,
že to je možné nakoľko riešenie do telesa kanále zasahuje len veľmi málo.
Investor súhlasil, múrik som vyprojektoval a dom stojí. Doteraz slúži
občanom. MNV zdôvodňoval požiadavku veľkým nedostatkom bytov.
Pri vypracúvaní projektu som navrhol, na pravej strane kanála
ochranný múr s cieľom zachovať niektoré kancelárske budovy továrne.
Tak to bolo schválené aj v technickom projekte.
Keď bola stavba kanála začatá, navštívil som riaditeľa továrne,
vtedy tam už bola výroby lyží, navrhol som mu, že nech idú za investorom
a nech ho požiadajú, aby im odovzdal finančný náklad na výstavbu
ochranného múra. Aby im navrhol, že budovu si sami odstránia a nech
im investor presunie peniaza určené na výstavbu múru. Prikázal som mu,
že sa nesmie odvolávať na mňa pri tomto svojom návrhu, Vysvetlil som,
som mu, že keď mi investor položí otázku či s návrhom súhlasím, povedal
som mu, že budem súhlasiť. Tak sa i stalo a za finančné prostriedky takto
získané si postavili sklady. Staré budovy si zbúrali sami.
V súvise s výstavbou vodného diela došlo aj k zbúraniu bytových
jednotiek. Náhradné byty potrebovali aj kanalizáciu a vodovod. To v Bytči
vtedy nebolo. Vznikol problém, ako to riešiť. Účelné a hospodárne
sa javilo to, že by bol vypracovaný projekt vodovodu pre celé mesto
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a tak isto aj kanalizácia. Tú však investor VD neobjednal. Po porade
s Ing. J. Tarapčíkom, ten šiel na zákazkové oddelenie Hydroconaultu
a prikázal vypracovanie štúdie pre vodovod a kanalizáciu pre celé
mesto. V projekte sme nechali ešte pred týmito úvahami robiť aj pokus
pre vybudovanie miestnej studne pri navrhovanej výstavbe päť
poschodového bytového domu pri židovskom cintoríne. Po rozhodnutí
a vypracovaní štúdie vodovodu pre celé mesto, navštívil som
Severoslovenské vodárne a kanalizácie v Žiline a zoznámil som riaditeľa
s našim zámerom. On sa chopil veci a oznámil, že dá vybudovať pri Bytči
(už mali taký dlhodobý žáner) pokusnú studňu a od tej studne bude možné
položiť potrubie vodovodu pre zamýšľanú bytovú výstavbu presídlenia.
Tak sa i stalo SAVAK vybudovali studňu medzi Hliníkom a Bytčou
a v rámci projektu presídlenia sme navrhli potrubie vodovodu od studne
až k presídleniu nadimenzované tak, aby v budúcnosti mohlo slúžiť mestu
po vybudovaní vodovodu.
Podobne i kanalizácia. Bolo nutné v projekte navrhnúť kanalizáciu
novonavrhovanej výstavby domov. Keď sme už mali vypracovanú štúdiu
kanalizácie pre celé mesto, nechal som vypracovať kanalizáciu novej
bytovej výstavby podľa štúdie, čo znamená i pre budúcu výstavbu v meste
podľa smerného územného plánu. Tak som nechal vypracovať projekt
aj hlavného kanalizačného potrubia od križovatky ulíc pred Kinexom
až po zaústenie do Váhu, pozdĺž cesty do Malej Bytče, v koryte niekdajšej
Popolišky. Keď po rokoch bola budovaná kanalizácia v meste, využili
našu štúdiu a nami vybudované kanalizačné potrubia. Uvedené riešenia
som, spolu s príslušným projektantom zdôvodnil v projekte a investor
to odsúhlasil.
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Na záver
Mestá nechajú písať svoje kroniky. I ľudské životy majú svoje
kroniky.
Moje rodisko Bytča, kedysi Veľký Bytča píše tiež svoju kroniku.
Pokladal som za potrebné uviesť uvedené veci z kroniky môjho života do
kroniky Bytče kde som sa narodil, lebo som priľnúl celým svojim srdcom
k môjmu rodisku. Keď, zhodou okolností som sa dostal k práci, ako
projektant na HYDROCONSULTe už v r 1951, a keď som bol poverený
projektom VD Mikšova aj ako hlavý inžinier projektu pre technicky
projekt a v priebehu celej výstavby som sa snežil riešiť projekt aj pre
potreby mesta. Jeho problémy som poznal od mladosti, a preto som riešil
veci s dôkladným poznaním a hlbokým zamyslením.
U obyvateľov Bytče, v čase výstavby vodného diela Mikšová
- prívodného kanála, bolo v pozornosti odstránenie kaplnky, ktorá
sa nachádzala neďaleko cesty do Pšurnovíc. Niektorí občania obviňovali
mňa, ako projektanta prívodného kanála z toho, že som nevyprojektoval
kanál tak, aby nebolo potrebné kaplnku odstrániť. K uvedenej skutočnosti
pokladám za potrebné podať, pre pamäť histórie mesta, vysvetlenie:
Výstavba vodných diel na Váhu bola plánovaná už pred druhou svetovou
vojnou. Slovensko je chudobné na energetické zdroje, ako sú uhlie, nafta
a plyn. Jediným domácim zdrojom je vodná energia. Rieka Váh predstavuje
najväčší energetický potenciál. Okrem toho samozrejme aj Dunaj.
Už pred vojnou uvažovali s postavením kanálového vodného diela.
Po vojne, keď začali stavať mnoho továrni, nastala aj potreba výstavby
vodných diel. Prvé prípravy a stanovenie základných parametrov diela
robí investor. Ten navrhol výstavbu kanálového riešenia. Najvýhodnejšie
riešenie bolo navrhnutie kanála na pravej strane údolia Váhu.
Bolo vypracovaných viac alternatív. Podrobnejšie popísanie riešenia
sa nachádza v Štátnom archíve v Bytči, kde som nechal uložiť
dokumentáciu o výstavbe diela i fotodokumentáciu.
Kanálové teleso má veľké rozmery. Z úsporných dôvodov bolo
navrhnuté pri pravých svahoch údolia. Kanál je nutné navrhnúť tak,
aby materiál získaný pri výkopoch bol použitý pri násypoch.
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V prípade, že by som bol chcel obísť kaplnku, musel by som navrhnúť
kanál zasunutý do zárezu /výkopu/ do svahu, a to už od zápalkovaj továrne
až po Pšurnovský potok. Pri tomto riešení by bolo nutné vykopať státisíce
kubíkov zeminy, ktorá pre násypy kanála by bola prebytočná. Riešenie
by stálo desiatky, možno stovky miliónov Kčs. Okrem toho takýto výkop by
preťal i prítok vody do prameňa vytekajúceho pri kaplnke. Pochopiteľne,
že takéto riešenie som nemohol vysvetľovať, že chcem zachovať kaplnku
nadriadeným úradom. Odôvodňovať takéto riešenie záchranou kaplnky
v čase ateistického režimu bolo nemožné.
Druhé riešenie by bolo navrhnúť kanál pred kaplnku. Samotná
kaplnka by pri takomto riešení zostala v jame bez prístupu z mesta.
Bolo by potrebné navrhnúť most. Pri takomto riešení by zasa nastal
veľký nedostatok násypového materiálu na násyp kanálového telesu.
Bolo by potrebné otvárať zemníky. To by stálo milióny Kčs navýšenia.
Kto by to odsúhlasil a ako by to bolo možné zdôvodniť? Domnienku,
že by bolo možná zachrániť kaplnku šíria ľudia, ktorí z odborného
hľadiska problému vôbec nerozumejú. Okrem uvedeného pri projekte
kanála bolo potrebné počítať aj s možnou plavbou v budúcnosti.
Tá si vyžaduje mierne oblúky o veľkých polomeroch zaoblenia. Vec som
vyriešil tak, že som navrhol zachytenie prameňa v opornom múre. Farský úrad
dostal zaplatené za kaplnku a dostal aj výkresy kaplnky. V štátnom archíve
v Bytči sú fotografie a projektová dokumentácia.
Keď som uvedený projekt vypracovával, mal som k dispozícií
už vypracovaný a odsúhlasený úvodný projekt. Ja som vypracúval
technický projekt, ktorý slúžil i ako vykonávací projekt. Úvodný projekt
určoval trasu kanála tak ako je navrhnutá.
Som z Bytče a svoju mladosť som prežíval v rodičovskom dome na
Rázusovej ulici. Od detských rokov sa zvyšoval aj okruh mojich záujmov,
chodil som po uliciach, hrával hry na četníkov a zbojníkov. V potoku
Petrovička, ktorý tiekol pred domom som chytával ryby, meresnice, slýže,
jalcov i raky. V lete sme stavali hrádze pod stupňom, ktorý sa nachádzal
v mieste kde dnes je vedená cesta - ulica Rázusová kolmo k továrni, v ktorej
teraz vyrábajú obuv. V tom čase tam bola továreň Hornova na spracúvanie
surových hovädzích koží na „krupony“, ktoré odvážali ako polotovar
na výrobu obuvi - na podrážky. V tých miestach prechádzala vozovka cesty
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po železobetónovom moste. Pred most bol v potoku vybudovaný stupeň,
ktorého úlohou bolo stabilizovať dno potoka, zmierňovať spád dna.
Nad stupňom, v jeho bezprostrednej blízkosti, po ľavej stane bolo
vybudované potrubie na odber vody. Do kanalizácie, ktorej potrubie
je položené po ľavej strane oporného múru potoka. Bola vedená až do
vyústenia vo Váhu. Tu bol tiež vybudovaný stupeň v dne potoka, vysoký
asi 1.5 m a kanalizácie bola vyústená do vývaru stupňa. Voda z potoka bolo
do potrubia tzv. „Hornového kanála” zavedená preto, lebo z výrobnej
činnosti pri spracúvaní surovaj kože vznikala znečistená voda chemikáliami
a bola červenohnedo sfarbená a strašne zapáchala. Úlohou odberu vody
z potoka bolo riedenie takto znečistenej vody v kanalizácii, lebo odvedenie
vody z továrne na spracúvanie kože do potoka z hygienických dôvodov
nebolo možné. A tak okruh mojich záujmov sa dostal aj ku kaplnke.
To miesto sa mi veľmi páčilo. Bývali tam v lete, aj púte, myslím, že na Petra
a Pavla.
Tak som tam chodil aj na bohoslužby, ba niekoľkokrát som niesol
na čele sprievodu zástavy z kostola. V tom čase boli upevnené na tyčiach
v lodi kostola medzi lavicami pri stĺpe, ktorý drží chorus. Zástava vyzerala
tak, že na zvislej tyči, dlhej asi 3,4 až 4,4 m bol upevnený hák v ktorom
bola pomocou krúžku zavesená vodorovný tyč dlhá asi 1,5 m a na tyči
bol upevnený obraz s náboženským motívom. Jedna zástava bola väčšia
a preto okrem jednej zvislej tyče mala po stranách ešte po jednej.
To bolo preto tak, aby pri nesení zástavy bolo možné zástavu pri vetre
udržať. Táto väčšia zástava bola modrá, dve menšie (alebo štyri nepamätám si), boli červené, alebo bordové z hrubej látky.
Som veriaci katolík. Keď som projektoval kanál, videl som,
že nie je možné vyhnúť sa zbúraniu kaplnky. Veľmi som sa preto trápil
a bolelo ma to. Vyriešil som to tak, že som navrhol zachytenie prameňa
a jeho vyvedenie v členenom múre, podobnom tomu, čo tam bol predtým
s dúfaním, že tam veriaci raz postavia kaplnku. Samotná hrádza kanála
je pripravená znovu prijať kaplnku.
Pozdrav všetkým dnešným a budúcim občanom i čitateľom
Ing. Pavel Martinický
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Spomienka
na moju činnosť ako projektanta a hlavného inžiniera projektu vodného
diela Mikšová.
Od začiatku projektovania uvedeného diela som sa
zúčastnil, ako projektant. Projektoval som aj objekt pre prevedenie
potoka pod prívodným kanálom VD Mikšová a potok Petrovička
v Bytči. Priebeh tohto projektovania som popísal na osobitnom liste.
Teraz sa budem venovať výstavbe cesty Mikšová (elektráreň)
po potok Papradno. Rieka Váh v tomto úseku sa nachádzala v tom čase
až celkom na prevej strane horstva, kde v jednom úseku tiekla celkom
pri zvislej skalnej stene vysokej asi 50 m. To bol dôvod prečo v minulosti
na uvedenom úseku nebola vybudovaná cesta po pravej strane Váhu.
Keď Ing. Tarapčík bol služobne preložený na medzinárodnú správu
Dunaja a ja som sa stal hlavným inžinierom projektu VD Mikšová. Prišla
mi na myseľ myšlienka, postaviť cestu v uvedenom úseku.
V úvodnom projekte nebola pre uvedený úsek navrhovaná žiadna
cesta ani určené žiadne finančné prostriedky. Teda ako na to?
Medzi elektrárňou VD Mikšová a VD Považská Bystrica,
projektantom bola navrhnutá ochranná hrádza, ktorej úlohou bolo a je
zabrániť zatopeniu kanála a elektrárne VD Považská Bystrica pri príchode
veľkej vody vo Váhu.
Rozhodol som sa. Zistil som akú šírka ma štátna cesta II. triedy
a dal som príkaz konštruktérom, ktorí pracovali na projekte hrádze aby
tam naprojektovali na hrádzu aj cestu 9 m širokú. Na konci projektovania
som napísal technickú správu, v ktorej som uviedol, že zemné teleso cesty
bude nasypané zeminou, ktorú vyťažia z výkopu základov pre elektráreň.
Tak bol vyexpedovaný a schválený projekt. Napísal som na Okresný
národný výbor do Považskej Bystrice list, v ktorom som ich informoval
o uvedenej skutočnosti, že v rámci projektu VD Mikšová bude vybudované
teleso cesty v rámci výstavby VD Považská Bystrica. Je nutné vybudovať
most cez kanál. Na jeho vybudovanie nie sú schválené finančné prostrieky.
Most je nutné vybudovať z prostriedkov ONV, a to súčasne s výstavbou
kanála. Listom som zvolal poradu priamo na stavenisku. Priniesol som
so sebou situáciu VD Mikšová (kanál)aj s VD P. Bystrica. Vysvetlil som,
že piliere mosta budú v hrádzi kanála a preto je nutná vybudovať ich
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súčasne počas stavby kanála a nie až po uvedení VD do užívania. Ubezpečil
som ich, sa môžu spoľahnúť, že teleso hrádze bude vyprojektované ako
cesta. Investor projekt odsúhlasil. Cesta je postavená v rámci výstavby VD
Mikšová.
Poznámka :
V čase, keď už bolo dokončené teleso násypu cesty, bez vozovky,
trvala vojna v Kóreji. Američania bojovali proti komunistickému režimu.
Američania letecky ničili mosty a komunikácie vôbec. Boli obavi o veľkej
vojne. Dôsledok: Prišli vojaci, zistili potrebu cesty, zariadili urýchlene
dokončenie a stavbu aj uhradili.
Poznámka: Toto vyjadrenia píšem v čase keď už mám 91 rokov a preto som
urobil mnoho chýb a prieklepov, ale píšem preto, aby aj budúce generácie
bytčanov a ostatní porozumeli tak veľkému dielu.
S pozdravom
Ing Pavel Martinicky
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SPOMIENKY
O projektovaní a výstavbe vodného diela Mikšovó a jeho dôsledkov
pre mesto Bytča.
Vypracoval: Ing. Pavel MARTINICKÝ
Autor spomienok bol hlavný inžinier vodného diela Mikšová počas
vypracúvania technického projektu VD Mikšová a súčasne hlavným
projektantom prívodného kanála.
Ľudovú školu vychodil v Bytči - obecná škola (stála na mieste dnešnej
budovy daňového úradu).
Meštianskú školu chodil v Bytči - Jubilejná škola - 1928 dnes gymnázium.
Po skončení IV tr. mešťanskej školy som sa hlásil na priemyslovku.
Neprijali ma a tak otec požiadal riaditeľa mešťanky, aby som chodil znova
do IV triedy. Po skončení školy som chodil do obchodnej školy v Žiline.
Súkromná obchodná škola (1939-1940).
Po skončení prvého ročníka na návrh môjho ujca Pavla Hohoša
som sa prihlásil na štúdium stavebnej priemyslovky v Bratislave.
Prijali ma a tak som vyštudoval 4. ročníky s maturitou v roku 1944. Ujco
mal so mnou také plány, že budem zamestnaný v stavebníctve a prípadne
i podnikať a on by mohol spolupracovať ako stolár.
Poznámka: doklady o mojom štúdiu a činnosti hlavne v súvise s VD
Mikšovou, ale i pri občianskej angažovanosti sú uložené v Štátnom archíve
v Bytči.
Ing. Pavel Martinický
Bratislava 19. marca 2002
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Ing. Pavel Martinický sa narodil 18. októbra 1923
v Bytči a zomrel 14. mája 2017 v Bratislave vo veku
94 rokov. Pochovával ho bratislavský biskup
Mons. Jozef Haľko.
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