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Abstract 

Impact of pumped-storage hydropower plant PVE Čierny Váh on transport of particulate organic matter 
and periphyton biomass 

Although the Serial Discontinuity Concept(SDC) is supported by the results of scientific research, there 
are specific cases where changes in certain factors get opposite values. The aim of this work was to evaluate the 
effect of PVE Čierny Váh on POM and periphyton biomass. Below the PVE Čierny Váh was found more than 5-
fold increase in periphyton biomass compared to the site above the dam, which was also reflected in the amount 
of BOM. Reservoir acts as a sediment trap, but PVE Čierny Váh on average captures nearly 30% of TOM. 
Therefore sedimentation takes place below the dam as well as above. The decrease in the POM ratio dowstream 
of the PVE Čierny Váh confirms the SDC hypothesis about the impact of the dam in the headwaters. Each 
reservoir is somewhat unique, and therefore, it is necessary to consider all factors potentially affecting the nature 
and effect of the dam.in the assessment of their impact on the ecology of running waters. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Koncept seriálovej diskontinuity (SDC) [1] objasňuje zmeny abiotických a biotických 

parametrov a procesov, ktoré sú funkciou pozície priehrady v riečnom kontinuu a jej využitia. 

Podľa SDC sa vplyv priehrady v hornom úseku výrazne prejaví zmenou pomeru frakcií 

partikulovaného organického materiálu (POM) v dôsledku blokovania jeho transportu z 

vyšších úsekov. POM tvorí organickú zložku sestónu, ktorá je suspendovaná a unášaná vo 

vodnom stĺpci a zachytávaná na dne. SDC bol formulovaný pre veľké priehrady, ktoré 

termálne stratifikujú a vypúšťajú vodu z hypolimnia. PVE Čierny Váh pri prečerpávaní vody 

medzi hornou a dolnou nádržou spôsobuje denne variácie vo výške vodnej hladiny, čím 

ovplyvňuje termálne rozvrstvenie vody. Validita a predikcie SDC môžu byť preto vo vzťahu 

k PVE Čierny Váh značne obmedzené. Cieľmi práce sú: 1. otestovať hypotézu SDC 

v modelovom území Čierneho Váhu vyhodnotením vplyvu PVE Čierny Váh na kvantitu 

bentického organického materiálu (BOM) a pomer hrubého (CPOM) a jemného (FPOM) 

organického materiálu; 2. vyhodnotiť množstvo transportovaného organického (TOM) 

a anorganického (TAM) materiálu umožňujúce zistiť vplyv priehrady na inak kontinuálny 

transport hmoty; 3. zistiť vplyv priehrady na biomasu nárastov. 
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Materiál a metódy 

V povodí Čierneho Váhu sa vplyv PVE Čierny Váh na partikulovaný organický 

materiál (POM) a biomasu nárastov sledoval na štyroch lokalitách (Tab. 1) v rámci terénneho 

výskumu v rokoch 2012/2013. POM bol odoberaný z lokalít ČV 2 až Váh 1 v mesačných 

intervaloch v dátumoch kvantitatívnych zberov vodných bezstavovcov. TOM a TAM bol 

odobratý do 1,5 l plastovej fľaše z vodného stĺpca. BOM bol odobratý v plastovej rúre 

zarazenej 10 – 15 cm do dna so známym priemerom (15,5 cm) a odmeranou výškou stĺpca do 

plastovej zbernej fľaše po rozvírení dna (modifikované podľa [2]). Nárasty boli zoškrabávané 

z viacerých kameňov podľa [3]. Vzorky POM a nárasty boli následne fixované 4 % roztokom 

formaldehydu. Všetky vzorky POM a nárasty boli spracované v laboratóriu Zoologického 

ústavu SAV. Medzi hlavné kroky patrili: 1. vákuová filtrácia (oddelenie frakcií podľa veľkosti 

cez sústavu sít a Whatman GF/C filter), 2. sušenie pri 105 °C, 3. žíhanie v muflovej peci pri 

550 °C, a 4. váženie na analytickej váhe. 

 

Tab. 1. Charakteristika profilov Čierneho Váhu a Váhu 1. 
 

Profil súradnice  
(ZŠ/ZD) 

nadm. výška 
(m) 

vzdialenosť od priehrady 
(km, +(nad), -(pod)) 

ČV 2 19.940755/49.015226 745 +0,2 
ČV 3 19.904293/49.008027 719 -0,5 
ČV 4 19.809217/49.018251 671 -8,5 
Váh 1 19.809265/49.018866 659 -12 

 

Výsledky a diskusia 

Transportovaný organický a anorganický materiál 

 Pre horný úsek je charakteristická vysoká erózia, kde prevláda produkcia sedimentov 

nad usadzovaním. Priehrady prerušujú kontinuálny transport sedimentov a dochádza tu k ich 

usadzovaniu. Voda vypúšťaná z priehrady nesie len minimálne množstvo sedimentov a 

disponuje energiou zodpovednou za odplavovanie jemného substrátu a eróziu [4]. Na základe 

analýzy rozptylu zberov v jednotlivých termínoch rokov 2012 a 2013 boli zistené 

signifikantné rozdiely medzi jednotlivými lokalitami (jednofaktorová ANOVA, F=3,292, 

p˂0,05), pričom štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný medzi ČV 2 a ČV 3 (Tukey‘s 

post-hoc test, q=4,242, p˂0,05; Obr. 1). V priemere zachytáva nádrž takmer 30 % TOM 

z horných úsekov, kým u veľkých a hlbokých priehrad je to až 71 % [5].  
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Obr. 1. Grafické znázornenie vychádzajúce z hodnôt TOM na lokalitách ČV 2 – ČV 4 a Váhu 1. 

 

 Na lokalite ČV 2 nad priehradou boli prítomné sezónne fluktuácie množstva TOM, 

pod priehradou na lokalite ČV 3 boli hodnoty po celé obdobie pomerne vyrovnané. Na jeseň a 

v zime je nárast transportu TOM pravdepodobne spôsobený zvýšeným množstvom zrážok. 

Najväčšie hodnoty TOM boli zaznamenané v apríli spôsobené topením snehov. Postupne so 

vzdialenosťou od priehrady dochádza opäť k obnoveniu, aj keď nie pôvodnej transportačnej 

schopnosti toku. Porovnanie množstva TAM v jednotlivých lokalitách nad a pod PVE Čierny 

Váh rovnako potvrdzuje sedimentáciu v nádrži. Výsledok analýzy rozptylu však nepotvrdil 

štatisticky významné rozdiely medzi lokalitami (jednofaktorová ANOVA, F=1,527, 

p=0,2224). TAM bol prítomný vo vzorkách najmä počas zvýšeného transportu TOM, teda v 

novembri, januári, apríli a v júni.  

 

Bentický organický materiál 

V prípade horného úseku vodného toku je dôležitý prísun organickej hmoty a 

alochtónneho detritu z okolitého brehového porastu [6]. Prirodzený vodný tok bez narušení je 

charakteristický vysokým podielom hrubej organickej hmoty v hornom úseku toku. Hrubý 

drevený materiál zachytený v koryte vodných tokov ovplyvňuje v ňom prebiehajúce fyzikálne 

aj biologické procesy [7]. Podľa SDC by sa mal vplyv priehrady prejaviť v znížení pomeru 

CPOM/FPOM, najmä v dôsledku blokovania transportu organického materiálu z horných 

úsekov. Výsledok analýzy rozptylu rozdiel medzi lokalitou nad a pod PVE Čierny Váh 

štatisticky nepreukázal (jednofaktorová ANOVA, CPOM/FPOM, F=0,7058, p=0,5569; 

CPOM/FPOM+UFPOM, F=1,239, p=0,3149), napriek tomu je medzi lokalitami prítomný 

rozdiel vo vývoji pomeru hrubej a jemnej frakcie počas roka a ročným priemerom (Obr. 2). 

Priemerná ročná hodnota pomeru CPOM/FPOM na lokalite ČV 2 (0,437) je veľmi 
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Obr. 2. Vývoj pomeru CPOM/FPOM v priebehu rokov 2012/2013 na lokalitách ČV 2 – ČV 4 a Váhu 1. 

blízka hodnote na lokalite Váh 1 (0,446). Lokalita ČV 3 pod priehradou zaznamenala zníženie 

priemernej hodnoty pomeru (0,235), zatiaľ, čo lokalita ČV 4 zvýšenie  pomeru (0,714). 

Domnievame sa, že zvýšenie podielu CPOM na lokalite ČV 4 môže dôsledkom dostatočnej 

vzdialenosti od priehrady a tým, že preteká pomerne dobre zalesneným územím a vyšším 

prietokom. Okrem toho pomer CPOM/FPOM klesá s rastúcim prietokom vody a množstvo 

FPOM dosahuje maximum v strednom a spodnom úseku [8]. 

Schopnosť toku transportovať a usádzať sedimenty je funkciou rýchlosti prúdu 

a fluktuácií prietokov. Biomasa bentického detritu pod PVE Dlouhé Stráně (ČR) vybudovanej 

na horskom toku Divoká Desná klesla takmer o polovicu, hoci prietokový pomer pod 

priehradou bol podobný ako v prirodzenom toku, a rovnako nebol zistený rozdiel v biomase 

nárastov. Vplyv priehrady sa prejavil najmä v letnom období vyššou teplotou vypúšťanej vody 

o max. 6,5 °C v júli [9]. PVE Čierny Váh rovnako zvyšuje teplotu vody v toku v lete (vlastné 

merania) a princípom výroby elektrickej energie nespôsobuje fluktuácie prietokov pod 

priehradou, avšak efekt na priemerné hodnoty biomasy BOM a nárastov sú odlišné (Tab. 2). 

 

Tab.2. Priemerné hodnoty biomasy BOM a nárastov sledovaných lokalít na Čiernom Váhu. V zátvorke sú uvedené 
údaje zo štúdie PVE Dlouhé Stráně nad (DD1), pod (DD2) a vo väčšej vzdialenosti (DD3) [11]. 

 

 

 

Profil ČV 2 (DD1) ČV 3 (DD2) ČV 4 (DD3) Váh 1 
Priemerná biomasa BOM 

(g/m2) 
92,64 (96,7) 99,25 (55,4) 87,02 (105,8) 122,42 

Priemerná biomasa 
nárastov (g/m2) 

1,71 9,36 3,42 4,06 

102



Obr. 3. Grafické znázornenie vychádzajúce z hodnôt biomasy nárastov na lokalitách ČV 2 – ČV 4 
a Váhu 1. 

Biomasa nárastov 

Dôsledkom sedimentácie je zvýšenie čistoty vody a perforácie slnečným svetlom, čo v 

kombinácii s vyšším obsahom nutrientov a stabilnejším substrátom podporuje rast vodnej 

vegetácie a môže viesť k zmene pomeru P/R v prospech produkcie [1]. Pre PVE Čierny Váh 

je charakteristická výroba elektrickej energie prečerpávaním medzi dvomi nádržami. Tok pod 

dolnou nádržou PVE Čierny Váh nie je ovplyvnený fluktuáciami prietokov, čo zvyšuje 

stabilitu substrátu. Stabilný substrát prestavuje výborné podmienky pre rozvoj perifytónu [10]. 

Lokalita ČV 3 pod priehradou je charakteristická značným rozvojom biomasy nárastov (Obr. 

3), čo potvrdzujú aj výsledky testov štatistického vyhodnotenia (jednofaktorová ANOVA, 

F=10,26, p 0˂,01) Predpokladáme, že rozsiahly rozvoj biomasy nárastov pod priehradou je 

dôsledkom ďalších vplyvov: vyššia teplota vody pod priehradou a rozšírenie a regulácia 

koryta s vegetáciou obmedzenou na pobrežné porasty, ktoré málo zatieňujú tok. 

 

 

Záver 

Aj keď je teória SDC podporená výsledkami vedeckých výskumov, existujú špecifické 

prípady, kedy zmeny určitých faktorov nadobúdajú opačné hodnoty [11]. Vplyv PVE Čierny 

Váh na vybrané ekologické parametre toku je vzhľadom na publikované poznatky v určitých 

prípadoch odlišný. Pod priehradou bolo zistené viac ako 5-násobné zvýšenie biomasy nárastov 

oproti lokalite nad priehradou, čo sa prejavilo aj v množstve BOM. Nádrž pôsobí ako pasca na 

sedimenty, avšak v priemere zachytáva iba necelých 30 % TOM, teda sedimentácia prebieha 

aj pod priehradou. Pokles pomeru CPOM/FPOM na lokalite ČV 3 potvrdzuje hypotézu SDC 

o vplyve priehrady v hornom úseku tokov, čo sa však nedá povedať o vplyve na teplotu pod 

nádržou. Hoci je vplyv priehrad predpovedateľný z dôvodu opakovane pozorovaných 
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špecifických biofyzikálnych reakcií po celom svete, delinearita dimenzií rôznych vplyvov 

spôsobuje problémy pri interpretácii týchto zovšeobecnení [12]. Každá priehrada je určitým 

spôsobom unikátna, a preto je pri posudzovaní ich dôsledkov na ekológiu vodných tokov 

potrebné zvážiť všetky faktory potencionálne ovplyvňujúce charakter a efekt vodnej nádrže. 
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