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Abstract: Retention volume changes of Evička water reservoir 

Paper is focused on the retention volume changes by the influence of erosive 
activity and sedimentation in the area of water reservoir Evička situated in the 
land registry of Štiavnické Bane municipality – near Banská Štiavnica. In spite of 
the fact that water reservoir Evička belongs by its dimensions to smaller 
reservoirs, there is accumulation of sedimentary material in the area of water 
reservoir, what we evaluate as a negative fact. Paper contains not only the 
methodology of terrain data collection, but also the methodology of volume 
changes calculation. Paper comprises the detailed models and visualizations of 
the bed surface depicting the relief in the past (June 1971), as well as in the 
present (October 2012). 
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ÚVOD 

Voda a vodné zdroje patria v súčasnej dobe k jedným z najdôležitejších prvkov 
v prírode. Toto dvojnásobne platí v území s malým počtom zrážok 
a prirodzených zdrojov povrchovej vody akým je aj oblasť CHKO Štiavnické 
vrchy. Je známy negatívny vplyv eróznych procesov v povodiach a následnej 
sedimentácie v priestoroch vodných nádrží. Výnimkou nie je ani vodná nádrž 
Evička, kde máme možnosť pozorovať negatívny vplyv usadzovania 
sedimentov a postupné znižovanie nie len retenčnej schopnosti samotnej 
nádrže, ale aj zmenšovanie samotnej vodnej plochy. Hydrologické úlohy riešime 
pre oblasti zemského povrchu, z ktorých steká zrážková voda do určitého 
profilu na vodnom toku, pre ktorý možno kvantitatívne vyjadriť zložky vodnej 
bilancie. Takéto územie sa nazýva povodím a čiara, ktorá ho ohraničuje 
rozvodnicou (ZACHAR 1984). Povodie vodnej nádrže Evička (obr. 1) je situované 
v katastrálnom území Štiavnické Bane, zaberá plochu celkom 1 370 km², je 
ohraničené rozvodnicou s celkovou dĺžkou 5 169 m.  Znázornenie povodia je na 
obrázku 1. Vodná nádrž (VN) Evička je druhá najstaršia nádrž z piargskej 
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skupiny. Prvé zmienky o nej pochádzajú z r. 1638 (HYDROCONSULT 1991). VN 
Evička je dnes zásobovaná aj vodou z odtokového jarku nádrže Vindšachta, 
ktorá po vybudovaní po roku 1715 zabrala podstatnú časť povodia VN Evička. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Mikropovodie vodnej nádrže Evička (k. ú. Štiavnické Bane) 

 

METODIKA 

Stanovenie postupov terénnych prác bolo z časti odvodené z postupov 
hodnotenia a analyzovania miery zanášania vodnej nádrže Ružín (PAUK ET AL. 
1977) a vodnej nádrže Klenovec (KOČICKÝ 2002). Uvedené metodické postupy 
boli aplikované pri štúdiách viacerých vodných nádrží banskoštiavnického 
vodohospodárskeho systému, napr.:  hodnotenia a analyzovania Halčianskej 
vodnej nádrže a zmeny retenčného objemu Belianskej vodnej nádrže (KUBINSKÝ 

& WEIS 2012). Meranie bolo vykonané priamym meraním z plavidla. Pomocou 
sonaru značky Humminbird 717 pripevneného na člne spolu so zariadením 
GPS, ktorých technické parametre sú v tabuľke č. 1, boli na vodnej nádrži 
Evička získané body, pričom každý bod obsahoval údaj o presnej polohe a 
zároveň hodnotu udávajúcu hĺbku dna, resp. výšku vodnej hladiny. Hĺbka bola 
následne prepočítaná na absolútnu nadmorskú výšku na základe známej 
nadmorskej výšky kóty prelivovej hrany bezpečnostného priepadu – 664,91 m 
n. m. Tento údaj bol poskytnutý pracovníkom SVP š. p. V čase merania v 
teréne bola absolútna výška hladiny nádrže 664,41 m n. m. Od tejto hodnoty sa 
ďalej vychádzalo pri prepočte hĺbky pri jednotlivých bodov na absolútne 
nadmorské výšky reliéfu dna. Terénny prieskum prebehol 15. 10. 2011 



20 

 

a poskytol tak prvú vstupnú skupinu údajov o súčasnom stave priebehu reliéfu 
dna. 
 

Tab. 1:  Technické parametre zariadenia Humminbird 717 

Druh sondy  dvojlúčová 

Frekvencie 200 & 83 kHz 

Lúče sondy 20° alebo 60° 

Maximálny dosah, uvádzaná presnosť 450 m, ±1 dm 

Externá GPS 50 kanálová anténa uvádzaná presnosť ±1 m 

 

Údaje pre porovnanie súčasného stavu s minulosťou boli získané 
z historickej mapy (1 : 10 000) s názvom „Evička rybník – Štiavnické Bane“ 
z júna 1971. Historická mapa zachytávajúca vrstevnicami priebeh reliéfu dna 
bola oskenovaná (obr. 2) a prevedená do digitálnej podoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2:  Historická mapa reliéfu dna vodnej nádrže Evička z júna 1971 

 

Vektorizácia vrstevníc bola spracovaná funkciou Line Editor v softvérovom 
prostredí R2V – Able Software. Na záver bola každej vrstevnici priradená 
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informácia o presnej nadmorskej výške získaná z historickej mapy, teda 
hodnota Z value a vektor bol následne exportovaný do súboru formátu shp. 
Tento súbor bol následne georeferencovaný do súradnicového systému S-
JTSK, Křovákovo zobrazenie. Samotná registrácia bola spracovaná 
v softvérovom prostredí ArcGis použitím modulu Spatial Adjustment. Ako 
podklad so známym súradnicovým systémom boli použité letecké snímky. Pre 
registráciu sa využívali známe a ľahko identifikovateľné body ako na súčasných 
leteckých snímkach, tak aj na historickej mape. V tomto prípade to bola poloha 
manipulačnej búdky na hrádzi, okraje hrádze, cesta a kóta dna  štôlne na 
vzdušnej strane hrádze. 

Vektor historickej mapy, ako aj údaje získané z terénneho merania, boli 
ďalej napojené na jednotný vektorový podklad získaný z máp mierky 1 : 10 000, 
stav k roku 2006 a ďalšie modelovanie tak bralo do úvahy len zmeny povrchu 
prebiehajúce v priestore vodnej nádrže. 

Zo vstupných údajov boli v softvérovom prostredí Surfer 8 (Golden Software) 
interpolačnou metódou kriging vygenerované gridy s rozmerom bunky 2 x 2 m. 
Výpočet zmien objemu a vizualizácie reliéfu dna a modelov boli realizované 
taktiež v softvérovom prostredí Surfer 8. Funkciou Grid/Volume... bol od modelu 
súčasného stavu, teda horný povrch (Upper Surface), odpočítaný model 
zachytávajúci stav v minulosti, teda spodný povrch (Lower Surface). Poradie 
povrchov bolo zvolené za predpokladu, že v študovanej vodnej nádrži došlo 
k pozitívnej zmene nadmorskej výšky povrchu vplyvom sedimentácie. Ako 
uvádza manuál k práci s programom Surfer (WEDGEWORTH 2002), na určenie 
objemu sa používajú tri postupy: Trapezoidal Rule, Simpson’s Rule a Simpson’s 
3/8 Rule. Ak nie sú hodnoty zistené týmito tromi výpočtami veľmi odlišné, 
výsledná hodnota je daná ich priemerom. 

 

VÝSLEDKY 

Analýza zmien retenčného objemu v priestore vodnej nádrže Evička priniesla 
nasledovné výsledky. Vypočítané rozdiely objemu z porovnania stavu reliéfu 
dna z minulosti aj súčasnosti, dosiahnuté v prostredí Surfer 8 použitím troch 
výpočtových metód sú uvedené v tabuľke 2. 

 
Tab. 2:  Výpočet objemu v priestore vodnej nádrže Evička podľa troch postupov 

(WEDGEWORTH 2002) 

Trapezoidal Rule 10 921 m³ 

Simpson's Rule 10 916 m³ 

Simpson's 3/8 Rule 10 913 m³                                                 

 

Vzhľadom na to, že vypočítané hodnoty sa líšia len minimálne, za výslednú 
hodnotu je považovaný aritmetický priemer zo všetkých troch výpočtov, teda 
10 917 m³. Táto hodnota reprezentuje objem sedimentov naplavených do 
priestoru vodnej nádrže Evička za časové obdobie 40 rokov a predstavuje 
negatívnu zmenu retenčného objemu nádrže o uvedenú hodnotu. 
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Obr. 3: Detail reliéfu dna vodnej nádrže Evička – jún 1971 

 

 

Obr. 4: Detail reliéfu dna vodnej nádrže Evička – október 2011 
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Obr. 5: 3D model okolia vodnej nádrže Evička – jún 1971 

 

 

Obr. 6: 3D model okolia vodnej nádrže Evička – október 2011 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Vizualizácia zmeny vodnej plochy za obdobie 40 rokov (1971 – 2011) 

 
DISKUSIA 

Porovnaním obidvoch 3D modelov (obr. 5 a obr. 6) vidíme negatívny fakt, že 
erózno-akumulačnými procesmi došlo vo vodnej nádrži Evička aj k posunutiu 
hranice vodnej hladiny a k jej celkovému zmenšeniu. K posunutiu hladiny 
dochádza v západnej časti nádrže smerom k telesu hrádze o približne 13,7 
metrov. Zmena rozlohy celkovej vodnej plochy vplyvom sedimentačných 
procesov vo vodnej nádrži Evička predstavuje negatívnu hodnotu 912 m². 
Znázornenie zmeny – posunu hranice vodnej hladiny dokumentuje obr. 7. 
V súčasnej dobe je plocha silne zarastená druhom Phragmites communis, obr. 
8.  

Na obr. 3, ktorý dokumentuje stav z minulosti, vidíme skutočnosť, že 
najmenšia absolútna vykreslená nadmorská výška nadobúda hodnotu 656 m n. 
m., na obr. 4, ktorý dokumentuje súčasný stav (2011) je to hodnota 656,5 m n. 
m. Tento fakt predstavuje pozitívnu zmenu nadmorskej výšky reliéfu dna o 0,5 
m danú sedimentáciou a akumuláciou materiálu v priestore VN. Uvedené 
zistenie je však hodnotené ako negatívne, keďže práve o hodnotu 0,5 metra je 
zmenšená maximálna hĺbka vodnej nádrže za obdobie 40 rokov. V literatúre je 
bežne uvádzaná maximálna hĺbka vodnej nádrže Evička 10,4 metrov. Počas 
terénnych meraní však maximálna hĺbka nepresiahla hodnotu 7,91 metrov. Táto 
hodnota bola potvrdená aj pracovníkmi SVP š. p., ktorí 30. marca 2012 
vykonávali pravidelné zameranie maximálnej hĺbky VN Evička. S podobnými 
nepresne uvádzanými súčasnými maximálnymi hĺbkami vodných nádrží 
banskoštiavnického vodohospodárskeho systému sa stretávame aj pri 
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Halčianskej a Belianskej vodnej nádrži. Aj táto skutočnosť poukazuje na 
aktuálnosť a dôležitosť podobného výskumu aj na ďalších vodných nádržiach 
a zároveň poukazuje na fakt, že vo vodných nádržiach dochádza k neustálemu 
negatívnemu pôsobeniu erózno–sedimentačných procesov. Rozdiel oproti 
bežne uvádzanej hĺbke vodnej nádrže v literatúre v porovnaní so súčasnosťou 
predstavuje takmer 2,5 metra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 8:   Časť územia, ktoré sa vplyvom sedimentačných procesov a následným 

posunom brehovej čiary dostalo mimo vodnej hladiny 

 

Na obr. 4, ktorý dokumentuje priebeh povrchu dna v súčasnosti (r. 2011) 
vidíme, že k najväčšej zmene v reliéfe došlo v oblasti najväčšej hĺbky. 
Vrstevnice s absolútnou nadmorskou výškou 657 m n. m. a 657,5 m n. m. sú 
výrazne zmenené a zmenšené, teda je predpoklad, že podstatná časť 
erodovaného materiálu je akumulovaná práve v týchto miestach. Náznak 
akumulácie materiálu vidno aj v západnej časti dna vodnej nádrže smerom od 
prítoku z vyššie položenej nádrže Vindšachta. 

 
 

ZÁVER 

Hlavným cieľom článku je výpočet objemu sedimentov akumulovaných v nádrži 
za časový horizont 40 rokov. Údaj o priebehu reliéfu dna v júni 1970 poskytol 
detailný historický plán. Celkový objem sedimentov predstavuje 10 917 m³. 
Nepochybne ide o nepriaznivú skutočnosť. V prvom rade retenčná schopnosť 
vodnej nádrže je znížená o viac ako 10 000 metrov kubických, čo môže mať 
vplyv najmä na nedodatočnú schopnosť nádrže akumulovať zrážkovú vodu pri 
náhlych a intenzívnych zrážkových procesoch, ktoré sa aj v našich 
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podmienkach objavujú čoraz  častejšie. Pri zanedbaní týchto skutočností je 
predpoklad, že erózno-sedimentačné procesy budú aj naďalej negatívne 
pôsobiť v spomenutej vodnej nádrži a o ďalších 40 rokov budeme svedkami 
začiatku postupného zániku samotnej vodnej nádrže a jej premenu z vodnej 
plochy na močaristú oblasť zarastenú rýchlorastúcimi drevinami. Veľmi jasný 
príklad vidíme neďaleko, pri Halčianskom tajchu (KUBINSKÝ & WEIS 2011), kde 
postupne došlo k zániku viac ako tretiny vodnej plochy, ktorá je v súčasnej dobe 
zmenená na nepoznanie oproti územiu, ktoré kedysi bolo súčasťou vodnej 
nádrže. S ohľadom na fakt, že študovaná vodná nádrž Evička je zapísaná do 
zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, je táto problematika nie 
len aktuálna, ale je žiaduce venovať jej zvýšenú pozornosť predovšetkým zo 
strany SVP š.p., pod ktorého správu uvedená nádrž patrí. 
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