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1. Úvod
Dovoľte mi srdečne Vás privítať na pracovnej ceste do Slovinska, ktorej predmetom je získavanie
nových poznatkov a vedomostí, nápadov a skúsenosti v oblasti navrhovania, výstavby a prevádzky
hydrotechnických konštrukcií – osobitne priehrad.
Slovinsko - krajina ktorá sa rozprestiera medzi Talianskom, Rakúskom, Maďarskom
a Chorvátskom, pod honosnými Alpami zo severu a malebnými Dinármi zo západu, s bohatou
históriou a nám blízkou mentalitou nám má čo ponúknuť. Okrem prekrásnej prírody, bohatých
historicky vzácnych kultúrnych pamiatok je to aj um a dôvtip priehradného staviteľstva.
V rámci 5-dňovej odbornej exkurzie, ktorú sme pre Vás pripravili - členovia Slovenského priehradného
výboru SkCOLD – navštívime vodné stavby tak historické, ako aj novodobé, ale aj rozostavané. Budú to
dva vodné stupne na rieke Dráva (Mariborski otok a Zlatoličije) a rozostavané vodné dielo Krško
a obdobné – v súčasnosti už prevádzkované vodné dielo Blanca na Sáve. V pláne máme tiež prehliadku
najvyššej betónovej gravitačnej priehrady s klenbovým účinkom Moste, ktorá bola postavená v r. 1952
v najužšej časti kaňonu rieky Sávy. Spomedzi riek, ktoré pretekajú Slovinskom je nesporne
najvzácnejším skvostom rieka Soči. Jej Pereje sú vyhľadávanou lokalitou vodákmi nielen zo Slovinska,
či Európy, ale tiež z celého sveta. Na rieke bolo vybudovaných aj niekoľko vodných elektrární. A my sa
radi pozrieme na hornú nádrž prečerpávacej vodnej elektrárne Avče, ktorá je pred uvedením do
prevádzky. Odbornú časť našej exkurzie uzatvoríme obhliadkou historickej murovanej priehrady
Podsela (1939), vysokej 55 m, s dĺžkou v korune len 56 m.
V rámci odbornej exkurzie po Slovinsku nás čakajú aj nevšedné historicky vzácne mestá a mestečká, akým
je napr. malebné mestečko Ptuj, ktorého vznik siaha až do doby kamennej a ktoré zažilo rozkvet i pád
rímskej ríše. Jeho pamätihodnosti by nemali ostať nepovšimnuté. Čaká nás tiež skvost Jadranského
pobrežia – mestečko Piran, či známe mesto Terst, ležiace na hranici Slovinska a Talianska.
V tejto uponáhľanej dobe, náročnej na zvládanie každodenných pracovných povinností nás iste
potešia aj impozantné prírodné scenérie Julských álp, s nádhernými jazerami, ktoré ako zrkadlá
obohacujú zážitky návštevníkov tohto prekrásneho kúta Európy, kde by sme mali krátko pobudnúť
počas tejto pracovnej cesty.
Cesta, ktorú máme pred sebou je primerane dlhá i náročná. Jej ubiehanie si môžeme spestriť čítaním
bulletinu, ktorý sme pre Vás pripravili a ktorý obsahuje stručné informácie toho, čo nás čaká.
Bulletin bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré nám v súčasnej dobe ponúkajú
internetové stránky, ako aj podkladov, súvisiacich s vodnými stavbami, ktoré sú k dispozícii na
webovej stránke SiCOLD, resp. ktoré nám poskytli kolegovia – priehradári zo Slovinského
priehradného výboru. Po obsahovej stránke je zrejmé, že informácie, ktoré sú v predmetnom
bulletine prezentované nie sú a ani nemôžu byť komplexné. Jeho podstata spočíva v poskytnutí
stručných informácií toho, čo máme v pláne navštíviť, vidieť a vypočuť si priamo na lokalitách,
ktoré sú v pláne predmetnej odbornej exkurzie.
Za rozsiahlu pomoc pri jeho spracovaní patrí vďaka Ing. Marianovi Miščíkovi, SVP, š.p., OZ
Košice – Povodie Hornádu a Hornej Bodvy, členovi predsedníctva SPV.
Na vybavovaní odbornej exkurzie, náplne odborného i kultúrneho programu, výbere ubytovania
a cestovania, ako aj všetkých súvisiacich administratívnych povinnostiach sa podieľali Ing. Marian
Minárik, PhD. (SvF STU Bratislava) a Ing. Peter Panenka (VV Bratislava), za čo im v mene
SkCOLD úprimne ďakujem.
Všetkým účastníkom odbornej exkurzie do Slovinska prajem v mene Slovenského priehradného
výboru šťastnú cestu, príjemný pobyt a bezpečný návrat domov.
Prof.Ing.Emília Bednárová, PhD.
predseda SPV SkCOLD

2. Program exkurzie
Pondelok 28.09.2009 - odchod z Bratislavy cca. 7:0 z parkoviska pod diaľničným mostom
Lafranconi (neďaleko VÚVH), presun cez Rakúsko do Slovinska, prehliadka dvoch riečnych
stupňov na Dráve (vodné stupne Mariborski otok a Zlatoličje), návšteva historického mesta
Ptuj, ubytovanie - hotel Mitra, večera v reštaurácii Amadeus
Utorok 29.09.2009 – raňajky v hoteli Mitra, presun na rozostavané vodné dielo (riečny
stupeň) Krško vo výstavbe, a nové vodné dielo v prevádzke Blanca, presun do oblasti
Julských Álp, ubytovanie neďaleko mesta Bled – v horskom prostredí Bohinjkého jazera hotel Bohinj, večera.
Streda 30.09.2009 – raňajky v hoteli Bohinj, návšteva priehrady Moste a prírodných
a kultúrnych zaujímavostí v okolí, v horskom prostredí Bohinjkého a Bledského jazera, návrat
do hotela Bohinj, večera.
Štvrtok 01.10.2009 - raňajky v hoteli Bohinj, presun na obhliadku vodného diela Podsela
(1939 ) a rozostavané vodné dielo PVE Avče na rieke Soča , presun do prímorského mesta
Piran, ubytovanie – hotel Tartini, večera.
Piatok 02.10.2009 – raňajky v hoteli Tartini, obhliadka mesta Tartini, rep. Tierste návrat do
Bratislavy.
Prípadné menšie zmeny v programe, týkajúce sa obhliadok mesta Piran a Tierste sú
vyhradené.

3. Slovinsko, všeobecné údaje
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Rozloha: 20 253 km²
Počet obyvateľov: 2 mil.
Hustota zaľudnenia: 102 obyv./km²
Nezávislosť získava osamostatnením od Juhoslávie 25. 6. 1991
Štátne zriadenie: parlamentná demokratická republika
Parlament: Štátna snemovňa – 90 členov – 5 ročné volebné obdobie
Hlavné mesto: Ljubljana 264 000 obyvateľov
Iné významnejšie sídla: Maribor 115 000 obyv., Celje 53 000 obyv., Kranj 51 000
obyv.
Najvyšší bod: Triglav - 2863 m
Úradný jazyk: slovinčina
Mena: Euro (1 Euro = 100 centov)
Národnostné zloženie: Slovinci (91 %), Chorváti (3 %), Srbi (2 %), iné (4%)
Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 3%, priemysel 34%, služby 63%
Susediace štáty: Rakúsko 330 km, Chorvátsko 501 km, Taliansko 232 km, Maďarsko
102 km

Slovinsko bolo jedným zo 6 štátov združených v bývalej Juhoslávií. Po storočiach, ktoré
strávili Slovinci v iných štátoch spolu s inými národmi sa dočkali vlastného štátu až v roku
1991. Napriek tomu, že Slovinsko takmer tisíc rokov ovládali nemecky hovoriaci Rakúšania,
Slovinci si udržali svoj jazyk a ľudovú kultúru. Súčasťou tejto kultúry sú pestrofarebné
výšivky a charakteristické čepce.
V súčasnosti neexistujú väčšie správne regióny a Slovinsko je rozdelené do 210 obcí, tzv.
občín (k 31. 12. 2006). Administratívny systém je podrobovaný ostrej kritike domácej
opozície aj EÚ. Úrad vlády pre miestnu samosprávu a regionálnu politiku predložil začiatkom
marca 2007 návrh zákona, podľa ktorého by Slovinsko malo byť rozdelené na 14 provincií.

Prírodné pomery
Na území Slovinska na okraji Strednej Európy sa zbiehajú hrebene Álp a Dinárov. Na severe
kraľujú typické alpské pohoria s dolinami vymodelovanými vysokohorskými ľadovcami.
Najvyšší Slovinský vrch je Triglav. Meria 2 864 metrov. Akoby sa ním príroda chcela

honosiť, tak mohutne pôsobí už z diaľky. "Triglav nie je vrch, Triglav je kráľovstvo", napísal
o ňom Julius Kugy na konci 19. storočia v čase, keď bol vrchol prístupný iba hŕstke
jednotlivcov. V roku 1979 sa oslavovalo dvesté výročie prvého zdolania vrchu, čo značí, že
Triglav patrí medzi prvé alpské končiare, na ktorých stála ľudská noha. Medzi
juhoslovanskými končiarmi nad 2 000 metrov je Triglav najnavštevovanejší. Rovnako
preslávená ako vrchol je aj severná stena Triglavu. V celej bývalej Juhoslávii niet skalného
útesu s takými bohatými dejinami horolezectva. Alpinistom táto stena udeľuje vstupenku na
ázijské Himaláje a na ostatné svetové veľhory. Okrem skalného vrcholca priťahuje
návštevníkov aj sedem triglavských jazier. Vznikli jedno nad druhým ako kaskáda a to
najvyššie sa "vyšplhalo" až do výšky 1 999 metrov.
V západnej a južnej časti štátu sa tiahnu chrbty Dinárov, v ktorých sa nachádza najtypickejšie
krasové územie na Zemi s rozsiahlymi jaskynnými sústavami, závrtmi a krasovými dolinami
(jaskyňa Postojna, neďaleko Ľubľany patrí k najväčším v Európe). Krasová oblasť má
chudobnú flóru, lebo je tam nedostatok povrchovej vody.
Rovinaté územia sa nachádzajú len vo východnej časti štátu v povodí rieky Mury, v
juhovýchodnej časti v povodí Krky a Sávy a v severnej časti Istrijského polostrova.
Najdlhšia rieka je Sáva (s prítokmi Savinja, Krka, Sotla), ktorá má v krajine 180 km. Ďalšia
veľká rieka je Soča (s prítokmi Vipava a Idrijca) a Kolpa.
Prírodných jazier je tu na rozdiel od umelo vytvorených, využívaných na rekreáciu a výrobu
elektriny, málo. Prírodnými jazerami sú napríklad alpské jazerá ľadovcového pôvodu Bled,
Bohinjské, Triglavské. Raritou je Cerknické jazero, ktoré na jar a v lete vysychá.
Slovinsko je prímorský štát, aj keď dĺžka pobrežia je len 47 km.
Podnebie Slovinska je stredozemné na pobreží, alpské v severných pohoriach a kontinentálne
na východe. Priemerná teplota je -2 °C v januári a 21 °C v júli. Priemerné zrážky dosahujú
1000 mm na pobreží, až 3500 mm v Alpách, 800 mm na juhovýchode zeme a 1400 mm v
strednom Slovinsku. Vnútrozemie má drsnejšie kontinentálne podnebie s väčšími teplotnými
rozdielmi. V Ľubľane prší po celý rok rovnomerne.
Lesy pokrývajú takmer polovicu územia (na svahoch kosodrevina, nižšie buky, duby a hraby).
Táto krajina má viac než polovicu svojej rozlohy pokrytú lesmi a patrí spolu so Švédskom a
Fínskom k najviac zalesneným štátom Európy.

História
Koncom 6. storočia Slovania začínajú osídľovať údolie rieky Sávy a Mury. V 7. storočí
kmene západných Slovanov vytvárajú útvar spolu so slovanským vojvodstvom Karantánskym
s centrom v súčasných rakúskych Korutanoch. 745 - Slovania sú pokrstení a pozvoľna
strácajú svoju nezávislosť. 869 - 874 Knieža Kocel zakladá nezávislý štát Slovincov v Dolnej
Panónii. 14. - 16. storočie Habsburgská monarchia ovláda všetky územia Slovincov. 1551
Protestantský kazateľ Primož Trubar vydáva Katekizem, prvú knihu napísanú slovinsky. 1584
Jurij Dalmatin prekladá Bibliu do slovinčiny. 1693 V Ľubľane je založená Academia
Operosorum labacensium.

Slovinsko bolo do roku 1918 súčasťou habsburskej monarchie. V októbri 1918 je vyhlásená
nezávislosť Slovinska na území bývalej rakúskej monarchie. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa
29. októbra 1918 väčšina Kraňska a Južného Štýrska začlenila do Štátu Slovincov, Chorvátov
a Srbov, až kým sa nestali 1. decembra 1918 súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a
Slovincov (Kráľovstvo SHS). 12. septembra 1919 sa súčasťou Kráľovstva SHS stala i
prevažne Slovincami obývaná časť juhozápadného Uhorska Prekmurje a 10. októbra 1920
bolo ku Kráľovstvu SHS pripojená i juhovýchodná časť Korutánska. Kráľ Alexander
uskutočnil v roku 1929 štátny prevrat, rozpustil parlament a nastolil osobnú diktatúru. Názov
štátu sa mení na Kráľovstvo Juhoslávie.
1941 - 6. apríla ráno začína bez vypovedania vojny náletom na Belehrad a niektoré ďalšie
mesta nemecký útok na Juhosláviu. Počas druhej svetovej vojny bolo územie dnešného
Slovinska okupované fašistickým Talianskom a Nemeckom.
Boj za oslobodenie trvá na území Korutanska a Štýrska až do 15. mája. 29. novembra 1945
parlament ruší monarchiu a vyhlasuje Federálnu a ľudovú republiku. Dôsledne kopíruje
sovietsky model a súkromný sektor sa dostáva pod kontrolu štátu. V roku 1945 v rámci
federálnej socialistickej Juhoslávie vznikla Ľudová republika Slovinsko, neskôr premenovaná
na Socialistickú republiku Slovinsko. Súčasťou tejto republiky sa stalo i územie získané od
Talianska. Slovinsko bolo po roku 1945 najrozvinutejšou časťou Juhoslávie a jej
priemyselnou základňou a celé roky doplácalo na chudobnejšie časti. V roku 1948 prebiehajú
v Juhoslávii čistky nespoľahlivých kádrov. Sú zriadené koncentračné tábory pre politických
väzňov. V roku 1961 je založené "Hnutie nezúčastnených", politické zoskupenie štátov
stojacich mimo ústredné politické bloky. 1963 je prijatá nová ústava, ktorá mení názov štátu
na Socialistickú federatívnu republiku Juhoslávie (SFRJ). 4. mája 1980 umiera v ľubľanskej
nemocnici Josip Broz Tito. 20. januára 1990 Slovinská delegácia sa naposledy zúčastňuje
zjazdu Zväzu komunistov Juhoslávie a 23. decembra 1990 sa v referende 88 % hlasov
Slovinci rozhodli pre nezávislosť svojej krajiny. 25. júna 1991 je oficiálne vyhlásená
nezávislosť Slovinska. 15. januára 1992 Európska únia oficiálne uznáva Slovinsko. 22. mája
1992 sa Slovinsko stáva radovým členom OSN. Členom EÚ sa Slovinsko stalo 1.mája 2004.

Hospodárstvo
Vďaka rozvinutej technológii, kvalifikovanej pracovnej sile a vysokej kvalite priemysel
krajiny vyrába prevažne na vývoz. Slovinsko má v pohoriach bohaté ložiská nerastného
bohatstva (železná ruda, olovnaté a zinočnaté rudy). Elektrickú energiu produkujú tepelné
elektrárne (čierne uhlie) a vodné elektrárne využívajúce energetický potenciál riek.
Najdôležitejšími priemyselnými odvetviami sú hutníctvo farebných kovov, strojárenstvo
(dopravné
prostriedky,
nástroje,
domáce
spotrebiče)
a textilný
priemysel.
Vedúcu úlohu v poľnohospodárstve zohráva chov hospodárskych zvierat. Chovajú sa
prevažne ovce, ošípané a hovädzí dobytok. Na ornej pôde sa pestuje kukurica, pšenica,
zemiaky, cukrová repa a ovocie. Významné je aj lesné hospodárstvo a ťažba dreva, ktoré
spracováva nábytkársky priemysel (nábytok patrí rovnako k dôležitému exportnému tovaru).
Veľký potenciál krajiny v oblasti cestovného ruchu spočíva v prímorských a vysokohorských
strediskách, turistov lákajú aj krasové javy.................................................................................

4. Stručný popis navštívených miest v Slovinsku
Mestečko Ptuj
Predstavuje najstaršie zdokumentované mesto v Slovinsku. Jeho dejiny sa začínajú od doby
kamennej, najväčší rozkvet zažilo počas Rímskej ríše. Mesto Poetovio bolo základným
táborom pre légiu XIII Gemina v Panónii. Názov mesta pochádza z čias cisára Trajána, ktorý
dal vtedajšej osade štatút mesta a pomenoval ho Colonia Ulpia Traiana Poetovio. V roku 69 tu
bol zvolený cisár Vespasián a z tejto doby pochádza prvá písomná zmienka o meste. Mestské
práva v stredoveku získalo opäť až v 10. storočí.
Mesto Ptuj leží v nadmorskej výške 232 metrov nad morom. Nachádza sa v Dolnom
Štajersku, severovýchodnej časti Slovinska, v panónskej oblasti, 27 km juhovýchodne od
Mariboru. Okolo Ptuje sa rozkladajú Slovenske gorice a Haloze, ďalej nížiny Dravsko a
Ptujsko polje. Ptujom prechádza takisto historicky významný prechod cez Drávu, kadiaľ už
prechádzala obchodná cesta medzi Baltickým a Jadranským morom. Celá centrálna staršia
časť mesta Ptuj je pamiatkovo chránená.
Veľmi povestná je oddávna poverčivosť obyvateľov týchto podrávskych nížin. V Ptuji a jeho
okolí sa našlo mnoho sošiek a pamätníkov rímskych mithraeí, svätýň boha svetla Mithru.
Dnes sa na nich môžete pozrieť v jednom z troch múzeí vybudovaných okolo týchto
artefaktov. Jeden taký bôžik je tiež priamo v centre vo vstupe do hotela.
Ptujský hrad sa týči priamo nad mestom, ktorým je z väčšej časti obklopený. Ide sa k nemu
z mesta veľmi jednoducho. Hrad je asi o tridsať metrov nad nadmorskou výškou mesta
samotného. Najstaršia časť hradu, západná veža, pochádza z desiateho storočia a je zároveň
najstaršou profánnou stavbou na území dnešného Slovinska. V sedemnástom a osemnástom
storočí bol hrad renovovaný do barokovej podoby (za majiteľov pánov z Pettau). Skvostné je
arkádovité nádvorie. Z hradu je pre jeho dominantnú polohu nad mestom nádherný rozhľad
široko do rovinatej nížiny, lemujúcej koryto Drávy, aj na malebné mestečko. V priestoroch
hradu sídli mestské múzeum s hradnou dobovou expozíciou. Časť výstavy je tiež venovaná
bohatej ľudovej kultúre.
V malebnom centre mestečka Ptuj sa nachádza len pár uličiek. V jednej, rozšírenej na
námestie Slovenski trg, je kostol svätého Juraja. Ten bol založený už v dvanástom storočí
ako románska bazilika. Z následnej gotickej prestavby sa zachovala krížová klenba. Postranné
oltáre sú z obdobia baroka. Dominantou kostola je však gotický krídlový oltár z polovičky
pätnásteho storočia. Na tom istom námestí, u menovaného kostola, stojí od šestnásteho
storočia Mestská veža, pred ňou potom Orfeov pamätník. To je rímsky náhrobok z druhého
storočia. V stredoveku slúžil ako pranier.
Od kostola a Orfeovho pamätníka z námestia smeruje takmer bezchybne po vrstevnici
Prešernova ulica. Ta je osádzaná menšími domčekmi stredovekej architektúry aj neskorších
dôb. Na domoch si môžete všimnúť rôzne fragmenty poukazujúce na obdobie gotiky nebo
dokonca rímskej ríše..
Ptuj nie je mesto známe len svojou bohatou históriou, pamiatkami, kultúrou, ale takisto
vínom. Povestné ptujské vínne pivnice si dnes návštevníci môžu prehliadnuť. Boli
vybudované na konci devätnásteho storočia. Dnešné prehliadky sú ale trochu modernejšieho

rázu a ochutnávke predchádza zaujímavá audiovizuálna projekcia. Ptujské víno je cenovo
dostupné, ale predovšetkým lahodné, vhodné aj ako výborný darček, dobre prezentujúci
návštevu Slovinska.
V meste sa nachádzajú známe termálne kúpele, v ktorých je bazén s teplotou vody
presahujúcou 40°C

Julské Alpy, Bohijnské jazero, mesto Bled

Julské Alpy ležia z väčšej časti na území Slovinska. Do Talianska zasahujú iba svojou
menšou západnou časťou. Sú zároveň najvyšším pohorím Slovinska. Geologicky patria k
sústave Južných vápencových Álp. Základným stavebným kameňom je triasový vápenec s
výraznou vertikálnou modeláciou. Delia sa na dve skupiny: Západné Julské Alpy, ležia na
území Talianska (Alpi Giulie) a Východné Julské Alpy - ležia na území Slovinska. Najvyšší
vrchol pohoria je Triglav - 2863 m.n.m. ležiaci v Slovinsku. Na území Julských Álp sa
nachádza Triglavský národný park. Svojou plochou patrí medzi najväčšie chránené územie v
Alpách. Rozloha parku je 84 805 ha - čo sú 4% územia celého Slovinska.
Rieka Sáva Dolinka oddeľuje na severe Východné Julské Alpy od hrebeňa pohoria
Karavanky, na východe potom Lublaňská kotlina od Savinjských a Kamnických Álp. Južné
hranice Východných Julských Álp prechádzajú do pohoria Kras, ktorý tvorí rozsiahly labyrint
menších, v mnohých prípadoch na Julské Alpy nadväzujúcich pohorí.
Na území Julských Alp pramenia dve významné Slovinské rieky: Sáva - najväčšia a najdlhšia
rieka Slovinska (vzniká sútokom Sávy Bohinjky a Sávy Dolinky) a rieka Soča (Taliansky
Isonzo) - pramení neďaleko hory Jalovec, mohutnou vyvieračkou pod horou Travnik a tečie
na juh do Jadranského mora. Soča je pre svoju čistú vodu s prekrásnym okolím považovaná
za jednu z najkrajších európskych riek.
Z veľkého počtu jazier sú najväčšie Bohinjské jazero a Bledské jazero.
Bohinjské jazero je najväčšie stále jazero v Slovinsku. Hladina je v nadmorskej výške 525
m. Jazero je dlhé 4350 m (najdlhšia uhlopriečka), maximálna hĺbka je 45 m. Plocha jazera je
318 ha.

Jazero je ľadovcového pôvodu. Hlavným prítokom jazera je Savica. Na odtoku z jazera už po
necelých 100 m na ľavej strane priteká riečka Mostnica a spolu tvoria rieku Sáva Bohinjka.
Na severnom okraji jazera je viacero krasových prameňov, z ktorých najznámejší je Govic.
Na konci poslednej doby ľadovej bola hladina v jazere vyššia o 16 m a pohybovala sa až
v oblasti dnešnej obce Staré Fužine, čomu nasvedčuje, miestne jazero fosílnych terás.
Bohinjské jazero bolo v roku 1981 zaradené do oblasti Národného parku Triglav. Pekný
výhľad na jazero z vrchole útesu Mirnjaka. (1540m).

Na úpätí Julských Álp a sútoku riek Sava Bohinjka a Sava Dolinka sa nachádza mesto Bled.
Žije tu 10 899 obyvateľov. Rozprestiera sa pri brehoch jazera rovnomenného mena. Jednu
stranu jazera tvoria hotely, ktoré sú v prevádzke po celý rok. Ku kostolu, ktorý leží na malom
ostrovčeku v strede jazera sa viaže množstvo legiend. V Blede sa vyskytujú aj liečivé
pramene. Jazero leží v nadmorskej výške 501 metrov, je 2,5 km dlhé, 1 km široké a 45 metrov
hlboké. Malý hrad na skale pripomína rozprávkové sídla rytierov. Základy tohto hradu boli
položené v roku 1004, súčasnú podobu dostal okolo roku 1700. Jazero sa dá obísť dokola a po
ceste naďabíte na rôzne cukrárne, kaviarne. Na ostrov sa dá dostať lodičkou, ktorú to volajú
pletna. Lode odchádzajú pravidelne od móla v parku.
Mesto Piran
Starý prístav Piran leží na konci polostrova Piran, ktorý sa postupne zužuje medzi zátoky
Strunjan a Piran. Mesto si zachovalo stredoveký vzhľad s úzkymi uličkami a malými domami,
a krok po kroku sa zvyšujúc od pobrežnej nížiny do hôr dáva celej oblasti typický
stredomorský vzhľad. Dnes je mesto administratívnym a obchodným centrom a svojim
zaujímavým usporiadanie a kultúrnym dedičstvom priťahuje veľa návštevníkov. Celá oblasť
na Jadranskom pobreží má tak trochu Taliansky charakter a o Piran sa hovorí, že je
najtalianskejšie zo slovinských pobrežných miest. Mnoho domov je reštaurovaných a sála z
nich vplyv benátskej architektúry.
Prvé osídlenie tu vzniklo v 7. storočí. Oblasť spadala pod nadvládu Benátok a behom tohto
obdobia prešlo mesto výrazným vývojom. Došlo k vybudovaniu opevnení, ktoré lemovali
celý polostrovný výbežok. Na mestské hradby môžete vystúpiť aj dnes a je z nich nádherný
výhľad na historické jadro a morské pobrežie.
V období Benátskej nadvlády, ktoré sa datuje od roku 1283 sa Piranu darilo. Hlavným
zdrojom príjmov bola ťažba soli na soľných poliach Sečovlje, Strunjanu a Luciji. Za
Habsburgov sa však situácia obrátila a ani neskorší návrat pod taliansku nadvládu situáciu
nezmenil. Koniec koncov vzťah miestnych obyvateľov k talianskemu susedovi doteraz nie je
úplne idylický. Takisto s Chorvátskom stále pretrváva spor o práva rybolovu v priľahlej
zátoke. Na nábrežnej promenáde môžete posedieť v niektorej z rady malých kaviarničiek a
reštaurácií. V centre mesta je námestie Tartinjev trg, ktoré má trochu netypický oválny tvar.
Najvýraznejšou dominantou viditeľnou skoro odvšadiaľ je kostol Sv. Juraja (Cerkev Sv. Juri).
Ten bol postavený pravdepodobne v 12. storočí, ale žiaden presný údaj neexistuje.
V 14. storočí bol postavený do dnešnej veľkosti. Svoju dnešnú podobu získal po barokovej
prestavbe v roku 1637. Zo zachovaných umeleckých diel, stoja za prehliadku dve sochy sv.
Juraja. Väčšia z nich je zo 17. storočia a je dielom neznámeho sochára. Menšia z nich je
postriebrená a bola vyrobená v Pirane v zlatníckej dielni. Dva veľké obrazy (Omša v Bolsene
a Zázrak sv. Juraja) sú datované do začiatku 17. storočia a namaľoval ich Angelo de Coster.
Zvonica (46,45 m), dokončená v roku 1608, je rozsahom menšou kópiou Campanile San
Marco v Benátkach, čo potvrdzuje, že bola postavená v období benátskeho vplyvu.
Medzi inými novšími zvonmi sa tam nachádza aj zvon z 15. storočia. Počas letných mesiacov
je možné vyjsť na vežu a obdivovať výhľad na celé okolie, slovinské a chorvátske územie
Istrie, rovnako ako na talianske pobrežie a pri dobrej viditeľnosti môžete vidieť aj Julské
Alpy a Dolomity.

Veľkým lákadlom je veľký stredoveký gotický krucifix, pochádzajúci z obdobia okolo roku
1370. V centre Baptistéria je rímsky sarkofág z prvej polovice 2. storočia n.l. neskôr
premenený na krstiteľnicu.

Mesto Terst
Terst (taliansky Trieste; chorvátsky a slovinsky Trst) je prístavné mesto pri Jadranskom mori
v Taliansku, priamo na hranici so Slovinskom. Je hlavným mestom autonómnej oblasti FriuliVenezia Giulia a provincie Trieste. Na konci roku 2007 malo 208 000 obyvateľov. Terst bol
najväčší a najvýznamnejší prístav habsburskej monarchie a hlavné mesto korunnej zeme
Rakúske prímorie (1382–1918). Zatiaľ čo koncom 19. storočia bol jedným z najväčších miest
monarchie, dnes má menej obyvateľov ako pred 100 rokmi. Po II. svetovej vojne bol Terst
nárokovaný Juhosláviou, na rozdiel od Istrie však ostal taliansky.
Terst bol mestom mnohých jazykov, kultúr a náboženstiev – vedľa Talianov tu žila početná
komunita Nemcov, Slovincov, Srbov a Židov. Slovinská menšina existuje dodnes, aktuálne
prichádzajú imigranti napr. z Albánska..
Stredom mesta je námestie Piazza dell'Unità d'Italia (námestie Jednoty Talianska), kde stojí
množstvo palácov predovšetkým z 19. storočia, vrátane radnice (Palazzo del Municipio).
Medzi najvýznamnejšie pamiatky Terstu patrí zámok Miramare, ktorý si nechal v rokoch 1856–
1860 vybudovať Maxmilián I. Mexický nachádza sa na pobreží na severnom okraji mesta.
V strede mesta sa nachádza hrad San Giusto, v súčasnosti s expozíciou historických zbraní a
rímskym lapidáriom. Z hradieb sa ponúka kruhový výhľad na mesto a okolie.
Zo staroveku sa dochovali zbytky rímskeho divadla a baziliky, zo starších kostolov
predovšetkým katedrála San Giusto, umiestnená blízko hradu. Je tu takisto srbský
pravoslávny chrám, luteránsky kostol a synagóga. Budova divadla Teatro Verdi bola
postavená v roku 1798 v neoklasicistickom štýle.

Kuriozitou je doteraz funkčná Opicinská električka, uvedená do prevádzky roku 1902. Ide o
akýsi zmiešaný typ električky a lanovky, ktorá medzi centrom Terstu a obcou Opicina
prekonáva výškový rozdiel 326 m za stúpania až 26 %.

Už ste niekedy videli ulicu, kde by neexistovali aspoň jediné dvere? Pre túto zvláštnosť si
musíte dôjsť do ulice Via Alberto Nota. Tam naozaj žiadne dvere ani vráta nenájdete.
Prechádzku po Terste môžete začať napríklad na námestí Piazza Libertà. Tam nájdete mimo
iného najstaršie stĺpy slúžiace k distribúcii elektrického prúdu. Dnes síce už nefungujú, ale
stali sa pozoruhodnosťou centra mesta.
Neďaleko je svieži park s pamätníkom cisárovnej Sissi. Keď zvoľna prejdete k moru, tak
tam môžete obdivovať Porto Vecchio, starý prístav s pôvodnými mólami, stavbami a
zátokami.
Neďaleko Giardino Pubblico si dajte kvalitné espresso v Café San Marco, kam chodili
známi spisovatelia a iní umelci. Ďalej môžete prejsť až na námestie Piazza Vittorio Veneto,
na ktorom sa nachádza fontána Dei Tritoni a mnoho historických palácov, ktoré zdobia toto
námestie.

5. Navštívené vodné diela
VD na rieke Dráva

Dráva je pravý prítok Dunaja. Preteká Talianskom (Bolzano), Rakúskom (Korutánsko,
Tirolsko), Slovinskom a Chorvátskom a čiastočne tvorí štátnu hranicu Chorvátska
s Maďarskom. Je 720 km dlhá. Povodie má rozlohu 41 238 km². Dráva pramení v Taliansku,
v Karnských Alpách. Na hornom toku v Rakúsku pretína Klagenfurtskú kotlinu a prediera sa
cez južné výbežky Álp, hlavne Gailtalských, ktorým tvorí ich severnú hranicu. Na území
Slovinska vteká do Stredodunajskej roviny. Ďalšia časť jej trasy tvorí prirodzenú hranicu
medzi Chorvátskom a Maďarskom, až na posledných 50 km v okolí Osijeku, pred sútokom
s Dunajom. Hlavné prítoky zľava sú Isel, Möll, Lieser, Gurk, Lavant, Mur a zprava Gail,
Vellach, Mieß, Dravinja, Karašica.
Najvyššie vodné stavy dosahuje na jar a behom letných a jesenných povodní, ktoré často
dosahujú veľkých rozmerov. V zime je vodný stav malý. Priemerný ročný prietok vody činí v
ústí 610 m³/s a maximálny 2500 m³/s. Na rieke bola vybudovaná kaskáda vodných elektrární
v Rakúsku, v Slovinsku a v Chorvátsku. Od Villachu je možná lodná doprava v dĺžke 650 km
až k ústiu. Preteká mestami Villach, Maribor, Ptuj, Ormož, Belišće, Varaždin, Osijek.

VD Mariborský otok
Vodné dielo je súčasťou sústavy vodných elektrární na rieke Dráve v Slovinsku, ktoré patria
firme Dravske Elektrarne Maribor a.s. Vrátane rakúskych VE ich je na Dráve spolu 22
vodných diel, s úhrnným inštalovaným výkonom 1 400 MW a priemernou ročnou výrobou
7000 GWh/r. Rieka Dráva má v Maribore povodie 10 964 km2, z toho na území Slovinska 2
700 km2. Prietoky Drávy sú ovplyvňované zo severu Alpami, z juhu stredomorským
podnebím, čo má vplyv na značnú rozkolísanosť prietokov, ktoré v priemere dosahujú 289
m3.s-1, ale Q100 = 2300 m3.s-1.

Vodná elektráreň Mariborski otok sa nachádza hneď pri Maribore, využívajúc energetický
potenciál rieky Drava medzi elektrárňou Fala a ostrovom na rieke.
Využíva 14,2 metrový spád a po rekonštrukcii ročne vyrobí 270 mil. kWh energie s výkonom
60 MW.
Konštrukcia elektrárne bola plánovaná pred druhou svetovou vojnou, ale stavba začala až v
roku 1942. Vojna zapríčinila že sa stavba predĺžila a tak v máji 1945 bola ukončená iba na
30%. Napriek mnohým problémom po vojne, konštrukčné práce pokračovali a rok 1948
znamenal spustenie prvého bloku. Ďalšie bloky boli spustené v roku 1953 a v roku1960.
Vodná stavba prehradzujúca rieku Dráva vytvára 15,5 km dlhú zdrž ktorá siaha až k elektrárni
Fala smerom proti prúdu a vytvára objem 18,7 mil. m3, z ktorých 2,1 mil.m3 môže byť
využité pre výrobu elektrickej energie. Priehrada pozostáva z troch pilierov, štyroch
priepadových polí a pravo a ľavobrežnou budovou. V každom z pilierov je zabudovaná
Kaplanova turbína.

Štyri priepady, každý 18,75 m široký, s dvomi tabuľovými uzávermi, majú celkovú kapacitu
do 5 600 m3/s. Uzávery sú ovládané galovými reťazami. Portálový žeriav je umiestnený na
stavbe priehrady a je používaný na zdvíhanie a pokladanie ťažkej výbavy a komponentov.

VE Zlatoličje
Táto elektráreň produkuje viac ako jednu pätinu celej elektrickej energie produkovanej DEM
(Dravske Elektrarne Maribor). Spolu s VE Formin vyrábajú viac ako 40 % elektrickej energie,
získavanej v DEM. VE Zlatoličije využíva energetický potenciál Drávy medzi mestami
Maribor a Ptuj.. Vzhľadom na morfológiu terénu bola VE navrhnutá ako derivačná.
Vodná elektráreň Zlatoličje využíva 33 m spád a s kapacitou 114 MW vyrobí ročne 577 mil.
kWh elektriny. Vodné dielo postavené v rokoch 1964 a 1969 pozostáva z prívodného
a odpadného derivačného kanála a nádrže (zdrže) s objemom 4,3 milióna m3, ktorú vytvára
priehrada (hať) Melje, neďaleko Mariboru. Dĺžka vzdutia nádrže (zdrže) je 6,5 km. Bočné
hrádze s betónovým tesnením bránia presakovaniu vody do priľahlého územia. Priehrada
(hať) sa skladá zo šiestich polí (priepadových blokov), každý o dĺžke 17 m so segmentovými
uzávermi a hornou klapkou. Celková kapacita priepadov činí 4200 m3 / s. Na priehrade (hati)
bola postavená malá vodná elektráreň. 17,2 km dlhý prívodný kanál lichobežníkového tvaru a
je z väčšej časti ohradzovaný a vedený nad úrovňou terénu. Návodné svahy hrádzí prívodného
kanála a jeho dno sú tesnené betónovým tesnením s plochou 1.000.000 m2. Na začiatku
prívodného kanála je pozdĺžna priepadová konštrukcia s odvodom vody do koryta Drávy,
ktorá redukuje nežiadúci nárast vodnej hladiny. Vodná elektráreň je vybavená Kaplanovými
turbínami. Odpadný kanál s dĺžkou 6,2 km je tiež lichobežníkového tvaru. Tesne pred mestom
Ptuj je voda z derivačnej VE vypúšťaná späť do koryta rieky. Drávy. ...................................

V súčasnosti najväčšia vodná elektráreň na Dráve má byť v roku 2009 rekonštruovaná, čím sa
jej čistá kapacita sa ešte zvýši. Toto zvýšenie sa dosiahne prostredníctvom výmeny
technologických zariadení. Tiež sú plánované modernizácie objektov priehrady Melje a
rozšírenie výpustného kanála.

VD na rieke Sáva
Voda je jediným prírodným zdrojom, ktorého je v inak na suroviny chudobnom Slovinsku
dostatok. Pohoria na západe a severe Slovinska zachytávajú teplé a vlhké vzduchové hmoty
od Stredozemného mora. Výsledkom je množstvo dažďových zrážok v oblasti a dotovanie
vodných tokov v západnom a strednom Slovinsku. Najdôležitejšou riekou je Sáva, ktorej
povodie pokrýva 53,6% územia (10872 km2) Slovinska. Rieka Sáva je výdatným zdrojom
kvalitnej pitnej vody pre zásobovanie približne 20% obyvateľov Slovinska.
Rieka Sáva je 940 km dlhá, s prítokom Sáva Dolinka až 990 km. V Belehrade sa vlieva do
Dunaja. Povodie rieky ma rozlohu 95 700 km². Posledných 600 km je splavných. Priemerný
prietok je 1 760 m3/s. Po vojne začala intenzívnejšia výstavba veľkých energetických
zariadení. Z dostupného hydroenergetického potenciálu je využitých takmer 12 %.

VD Krško
Vodné dielo Krško je štvrtý stupeň v reťazci šiestich vodných elektrární spoločnosti HE na
dolnej Sáve. Je to elektráreň prietočno akumulačného typu s troma agregátmi s celkovou
hltnosťou 500 m3/s. Funkčný blok vodného diela pozostáva z päť polí s celkovou kapacitou
4600 m3/s.
Predpokladá sa plnoautomatická prevádzka a diaľkové ovládanie z riadiaceho centra.
Výstavba vodného diele začala v novembri 2007, predpokladané ukončenie výstavby - máj
2012.
Technické údaje VD Krško
Priemerný ročný prietok:
Q100:
Objem akumulácie:
Úžitkový objem:
Priemerná ročná výroba:
Turbíny:

230 m3/s
3290 m3 / s
6.309.000 m3
1.178.000 m3
160 GWh
tri vertikálne Kaplanove turbíny

Menovitý výkon turbíny
Inštalovaný prietok
Menovitý prietok turbínou

12,59 MW
500 m3/s
166,7 m3 / s

VD Blanca
Vodné dielo Blanca je tretí stupeň v reťazci šiestich vodných elektrární spoločnosti HE na
dolnej Sáve. Je to elektráreň prietočno akumulačného typu s troma agregátmi s celkovou
hltnosťou 500 m3/s. Funkčný blok vodného diela pozostáva z päť polí s celkovou kapacitou
4600 m3/s.
Predpokladá sa plnoautomatická prevádzka a diaľkové ovládanie z riadiaceho centra.
Základný kameň vodného diela bol položený v novembri 2005. V marci 2009 úspešne
dokončili inštaláciu všetkých troch agregátov a synchronizáciu HE Blanca do elektrickej
siete. V druhej polovici roka 2009 sú plánované funkčné skúšky začiatkom budúceho roka
začatie skúšobnej prevádzky diela.

Technické údaje VD Blanca
Výška priehrady:
Dĺžka v korune:
Priemerný ročný prietok:
Q100:
Objem akumulácie:
Úžitkový objem:
Priemerná ročná výroba:
Turbíny:
Menovitý výkon turbíny:
Inštalované prietok:
Menovitý prietok turbínou:

37,7 m
155 m
215,4 m3/s
3270 m3 / s
9.950.000 m3
1.300.000 m3
144 GWh
3 ks vertikálne Kaplanové turbíny
13,01 MW
500 m3 / s
166.7 m3 / s

VD Moste
Vodné dielo Moste bolo postavené v roku 1952 ako prvé na rieke Sáva. Priehrada je
betónová klenbovo - gravitačná a nachádza sa v najužšej časti kaňonu rieky Sávy. Pri výške
60 m je najvyššou priehradou v Slovinsku. Akumulačná nádrž poskytuje týždenné vyrovnanie
prietokov. Hydroelektráreň je navrhnutá na výrobu špičkovej energie. Priehrada bola
navýšená v roku 1964 o 1,25 m. Disponibilný objem nádrže tak vzrástol o 15%. Na priehrade
je vybudovný štvorpoľový bezpečnostný priepad o kapacite 570 m3/s. V roku 1999 bola
priehrada obnovená. V strojovni HE Moste boli pôvodne nainštalované tri Francisove turbíny
s celkovou hltnosťou 28.5 m3/s. Systém bol v roku 1977 doplnený o štvrtú turbínu s hltnosťou
6 m3/s.

Technické údaje VD Moste
Výška priehrady:
Dĺžka v korune:
Q100:
Objem akumulácie:
Úžitkový objem:
Priemerná ročná výroba:
Turbíny:
Menovitý výkon turbíny
Menovitý prietok turbínou

59,6 m
52 m
400 m3 / s
6.240.000 m3
3.240.000 m3
59 GWh, 5 GWh
typ Francis
3 x 7, 5 MW 11 MW
3 x 9,5 m3/s, 6 m3/s

VD na rieke Soča

Soča (taliansky Isonzo) je rieka v Slovinsku a v Taliansku. Je 136 km dlhá. Povodie má
rozlohu 3 500 km². Pramení v Julských Alpách neďaleko obce Trenta pod horou Jalovec v
Slovinsku. Pri meste Gorica preteká cez štátnu hranicu do Talianska a zároveň do Benátskej
nížiny. Ústi do Terstského zálivu Jadranského mora.
Vodnatosť rieky je najvyššia na jar a na jeseň, najmenšia naopak v lete a v zime. Priemerný
ročný prietok činí 135 m³/s.
Na rieke bolo vybudovaných niekoľko vodných elektrární. Na dolnom toku je možná vodná
doprava. Pereje na hornom toku pri Bovci sú vyhľadávané vodákmi z celého sveta. Delia sa
na niekoľko častí s rôznou obtiažnosťou. V Bovci je veľké množstvo požičovní vodáckeho
vybavenia a prevádzkuje sa tu komerčný rafting.

Prečerpávacia vodná elektráreň Avče
Horná nádrž je vybudovaná v severnej časti vrchu Kanalski Vrh v prírodnej kotline. Morfológia
krajiny umožnila vytvoriť nádrž s objemom cca 2.170.000 m3, avšak bolo potrebné vybudovať
ďalšie dve bočné hrádze. Tieto boli postavené z výkopového miestneho materiálu (vápence,
pieskovec, brekcia). Nepriepustnosť hornej nárdže PVE zabezpečuje asfalto-betónové plášťové
tesnenie.
Dolná nádrž PVE už existuje a je vytvorená priehradou Ajba. Tu je k dispozícii voľný
priestor, ktorý je závislý na optimálnom prevádzkovaní reťazca elektrární Doblar a Plave.
Jeho objem je 416.000 m3 a v prípade potreby možno do hornej nádrže poskytnúť aj z
akumulácie priehrady Podsela z vodnej elektrárne Doblar.
Prívodné potrubie má celkovú dĺžku až 2216 m, priemer minimálne 2,6 m a maximálne 3,3..m.

Technické dáta
Maximálny spád:
Efektívny objem vody:
Prietok v turbínovej prevádzke:
Prietok v čerpadlovej prevádzke:
Inštalované turbíny výkon:
Inštalovaný čerpací výkon:
Ročná výroba elektrickej energie:
Ročná spotreba energie pre čerpanie:

521.00 m
2170000 m³
40 m³ / s
34 m³ / s
185 MW
180 MW
426 GWh
553 GWh

Výstavba objektu hornej nádrže PVE Avče sa začala v septembri 2004 nadobudnutím
stavebného povolenia, práce začali v decembri 2004. Dokončenie výstavby je plánované v
roku 2009.

VD Podsela
Vodné dielo bolo vybudované v roku 1939. Priehrada má výšku 55 m a dĺžku v korune 56 m.
Objem nádrže je 5 800 000 m3, zatopená plocha 820 000 m2. Priehrada vytvára akumuláciu
pre vodnú elektráreň Dolbar I a II, kde sa voda privádza tlakovým privádzačom. Priemerný
ročný prietok: 82,3 m³ / s, disponibilný objem 3 600 000 m³.

Hydroelektráreň Dolbar I
Hrubý spád:
Dĺžka tlakového privádzača:
Inštalovaný prietok (nominal):
Inštalovaný prietok (maximálny):
Turbíny:
Celkový inštalovaný výkon:
Ročná produkcia:

45.4 m
3567 m
75 m³ / s
96 m³ / s
3 x vertikálne Francis
30 MW
150.000 MWh

Hydroelektráreň Dolbar I
Začatie prevádzky:
Derivácia - tunel:
Nainštalované prietok:
Hrubý spád:
Počet agregáty:
Turbína:
Inštalovaný výkon:
Ročná produkcia:

2002
D = 6,5 m, L = 3900 m
105 m³ / s
48.5 m
1
vertikálne Kaplan
40 MW
199.000 MWh

6. Zoznam účastníkov odbornej exkurzie

Ubytovanie:
28.9.2009 – 29.9.2009:
Hotel Mitra, Prešemova ulica 6, 2250 Ptuj
www.hotel-mitra.si
29.9.2009 – 1.10.2009:
Alpe Adria Turizem d.o.o.
Enota Hotel Bohinj in Kamp
Ribčev Laz 45
4265 Bohinjsko jezero
www.hoteli-bohinj.si
1.10.2009 – 2.10.2009:
OLJKA d.o.o.
Hotel Tartini
Tartinijev trg 15
6330 Piran

