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1. Úvod 
 
Priehradné staviteľstvo zastáva vo vývoji ľudskej civilizácie dôležité miesto. Vyplýva to zo 
skutočnosti, že voda je základnou zložkou prírodného ako aj urbanizovaného prostredia i podmienkou 
existencie života vôbec. Preto je história vodných stavieb úzko spojená s najstaršími civilizáciami 
v Afrike, Ázii, Európe či Amerike. V Európe k takýmto kolískam výstavby a vývoja vodných stavieb 
– osobitne priehrad – patrí nesporne aj Španielsko, kam je namierená táto odborná exkurzia, ktorej 
sme účastníkmi. Vyplýva to aj z analýzy viac ako 280 historických priehrad, ktorým venuje vo svojej 
práci pozornosť Garbrecht, G. z TU Braunschweig, ktorý uvádza, že k najstarším priehradám v Európe 
patria priehrady v Španielsku. Z nich najznámejšie sú : 

• Alcantarila v povodí Tajo v provincii Toledo 
• Proserpina a  Cornalbo v povodí Guadiana v provincii Badajoz 

pochádzajúce z obdobia prvého a druhého storočia nášho letopočtu. Sú to priehrady, vybudované 
z kameňa a zeminy. Od tohto obdobia bolo v Španielsku vybudovaných množstvo priehrad, z ktorých 
viac ako 1300 je zaradených do svetového registra veľkých priehrad (ICOLD). Sú to priehrady 
rozmanitej typológie a konštrukcie  - od priehrad z miestnych materiálov – zemných a kamenitých – 
po priehrady z umelých materiálov – najmä betónové gravitačné, ale aj klenbové, členené, pilierové 
a priehrady haťového typu, vo výškovom rozmedzí od nízkych priehrad (do 15 m) až po veľmi vysoké 
priehrady – nad 100 m (jedna z nich - priehrada Almendra má výšku 202 m). 
V rámci tejto odbornej exkurzie budeme mať možnosť navštíviť niektoré z tohto nevšedného, 
nesmierne bohatého súboru priehrad Španielska, ako sú San Mauricio (betónová gravitačná priehrada 
vysoká 19 m), Baserca (klenbová priehrada vysoká 86 m), Llauset (klenbová priehrada vysoká 89 m), 
Canalles (klenbová priehrada vysoká 150 m), Mequinenza (betónová gravitačná priehrada vysoká 79 
m), Ribarroja,  (betónová gravitačná priehrada vysoká 60 m), Flix (betónová gravitačná priehrada 
vysoká 26 m) a ich vodné elektrárne.  
Cesta, ktorú musíme zvládnuť skôr, než budeme vstrebávať nové poznatky a skúsenosti tak 
z odborného hľadiska, ako aj z hľadiska kultúrneho a historického je mimoriadne dlhá a náročná. 
Podľa priloženého programu to je cca 4200 km. Aby sme čas, trávený v autobuse nepovažovali za 
stratený, predkladáme Vám tento bulletin, obsahujúci niektoré základné údaje o Španielsku a Andorre, 
so stručnými informáciami o mestách a miestach ktoré navštívime, s krátkou charakteristikou 
priehradného staviteľstva v Španielsku. Súčasťou bulletinu sú aj základné údaje o priehradách, ktoré 
tvoria hlavnú náplň odbornej exkurzie. Dúfame, že touto troškou prispejeme k tomu, aby táto 
zahraničná pracovná cesta za poznaním do Španielska bola plná nádherných kultúrnych zážitkov, 
nezabudnuteľných odborných poznatkov a skúseností a nadviazania nových vzácnych medziľudských 
vzťahov. 
V mene Slovenského priehradného výboru prajeme: 

šťastnú cestu, príjemný pobyt a bezpečný návrat. 
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2. Program pracovnej cesty 
 

BUS EXCURSION OF SkCOLD MEMBERS TO SPAIN ON 22nd JUNE 
TO 2nd JULY 2006 

DAY PROGRAMME ACCOMMODATION KM 
(aprox.) 

22. jún 
štvrtok 

odchod večer o 22.00 hod. z parkoviska 
pri VV, Karlova Ves 

  

23. jún, 
piatok 

Transfer cez Rakúsko, Taliansko na 
francúzsku Riviéru, popoludní 
ubytovanie, voľno 

Nice   

24. jún 
sobota 

Transfer do Španielska cez Pyreneje, 
večer ubytovanie v Andorre 

Hotel Cims, Andorra la Vella  Σ 
cca1700 

25. jún 
nedeľa 

Odjazd do Viella v Španielsku, po ceste 
priehrada St. Maurici a park 

Hotel Vallee de Aran, večera 150 km 

26. jún 
pondelok 

Odjazd smer Lleida, priehrady Moralest 
Pump St+ Baserca + Llauset Dams 

Hotel Real 160 km 

27. jún 
utorok 

Priehrada Canales Dam + Power Plant, 
ubytovanie v Lleida 

Hotel Lleida 100 km 

28. jún 
streda 

Priahrada Mequinenza Dam + Power 
Plant, ubytovanie v oblasti Lleida 

Hotel Condes de Urgel 100 km 

29. jún 
štvrtok 

Odjazd smer Tortosa, priehrady 
Ribarroja + Flix Dams + Power Plant 

Hotel Corona v Tortosa 100 km 

30. jún 
piatok 

Odjazd smer Barcelona, Delta Ebro 
River (Catalunya Park), Barcelona, 
prehliadka mesta, Gaugiho stavby 

Hotel A.S.Bellaterra v 
Cerdanyola (predmestie 
Barcelony) 

190 km 

1. júl 
sobota 

Odjazd do Francúzska (Montpelier, 
Nimes, Arles), 

Ubytovanie na francúzskej 
Riviére, nocľah 

 

2. júl 
nedeľa 

Odjazd skoro ráno, príjazd do Bratislavy 
vo večerných hodinách 

 Σ 
cca1700 

Spolu asi 4200 km, z toho asi 200 km po horských cestách. 
Cena: 18.960.- Sk/os., prípadný príplatok za jednoposteľovú izbu 6.940.- Sk 
 
Podľa CK INTERMAP, ktorá vybavuje autobus a ubytovanie: 
CK si vyhradzuje právo úpravy ceny v prípade výraznej zmeny kurzov slov. koruny voči zahr. menám. 
 
V CENE JE ZAHRNUTÉ: 
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom  
• 9 x ubytovanie v dvojposteľových izbách s príslušenstvom  
• 9 x raňajky 
• 1 x večera v v hoteli VALLE DE ARAN v mestečku Vielha  
• prehliadky miest a návšteva pamätihodností a v súlade s programom bez vstupov 
 
V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ: 
• poistenie  
• vstupy do navštívených pamätihodností 
• večere (možnosť doobjednať a 500 ,- Sk) 
• nápoje k podávaným jedlám 
• ďalšie služby naviac, ktoré nie sú zahrnuté v programe  
 
V autobuse je možnosť nákupu nealko nápojov, piva, kávy, čaju a polievok za Sk. 
Príjemnú cestu všetkým účastníkom praje Slovenský priehradný výbor. 
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3.   Španielsko – základné údaje a stručná charakteristika 
 

Španielske kráľovstvo 

  
(Vlajka - Španielsko) (Znak - Španielsko)  

 

 
Oficiálny názov 
  - Dlhý 

 
Reino de España (šp.), Regne d'Espanya (kat.), Reino de España (gal.), 
Espainiako Erresuma (bask.) 

  - Krátky España (šp., gal.), Espanya (kat.), Espainia (?; bask.) 
Úradné jazyky kastílčina (74%, všade), katalánčina / valencijčina (17%, v Katalánsku, Valencii 

a na Baleárskych ostrovoch), okcitánčina (vo Valle de Arán), galícijčina (7%, v 
Galícii) a baskičtina (2%, v Baskicku a Navarre) 

Hlavné mesto Madrid 
Najväčšie mesto Madrid 
Hlava štátu Kráľ Juan Carlos I 
Predseda vlády José Luis Rodríguez Zapatero 
Rozloha 

  - Celková 
  - Súš 
  - Voda 
  - % vody 

50. miesto  

504 782 km² 
499 542 km² 
5 240 km² 
1,04 % 

Susedia Francúzsko, Andorra, Portugalsko, Gibraltar 
Počet obyvateľov 29. miesto 

40 341 462 (predpoklad pre 7/06 - 40 397 842) – podľa údajov v roku 2005 
Hustota obyvateľov 115. miesto 

80 /km²  – podľa údajov v roku 2005 
HDP p.c. v USD (PKS) 24. miesto 

22 835 - podľa údajov v roku 2004 
Vznik 1512 
Forma štátu konštitučná monarchia 
Mena Euro (€) (= 100 centov) 
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Časová zóna UTC+1 (v lete UTC+2), Kanárske ostrovy UTC 
Štátna hymna Marcha Real 
Medzin. kód (ISO 3166-1) ESP / ES 
Kód motorových vozidiel 
(OSN) 

E 

Internetová doména .es 
Smerové telefónne číslo 34 

Španielsko, dlhý tvar Španielske kráľovstvo, je štát v juhozápadnej Európe. 

Geografia 

Španielsko leží v JZ časti Európy, na Pyrenejskom polostrove. Jeho severné hranice tvorí pobrežie s 
Biskajským zálivom, severovýchodne susedí s Francúzskom, kde tvoria prírodnú hranicu Pyreneje, 
južne a juhovýchodne je hranicou pobrežie Stredozemného mora, severnú hranicu tvorí pobrežie 
Atlantického oceánu a hranica s Portugalskom. Jeho hranice majú celkovo 1917,8 km a hraničí s 
nasledovnými krajinami: 

• Andorra - 63,7 km  
• Francúzsko - 623 km  
• Gibraltar - 1,2 km  
• Portugalsko - 1214 km  
• Maroko - provincia Ceuta 6,3 km a provincia Melilla 9,6 km  

Pobrežie má celkovú dĺžku 4964 km. 

Krajina leží v miernom klimatickom pásme. Najnižším bodom je Atlantický oceán - 0 metrov nad 
morom, najvyšším Pico de Teide na ostrove Tenerife (Kanárske ostrovy) - 3718 metrov nad morom. 

Španielsko je vcelku bohaté i na prírodné zdroje - uhlie, lignit, železnú a medenú ruda, olovo, zinok, 
urán, ortuť, wolfrám, magnezit, kaolín a ďalšie. Má veľké plochy ornej pôdy - viac ako 27%, trvalo je 
obrábaných cca 10%. 

Dejiny 

Dejiny územia súčasného Španielska 

Paleolit a mezolit 

Prvé známky ľudského osídlenia Pyrenejského polostrova sa datujú do obdobia paleolitu, konca 
treťohôr. Postupne sa tu objavovali okruhliakové industrie (najmä olduvan), rôzne staro- a 
stredopaleotické kultúry a v mladom paleolite napríklad gravettien, epigravettien a magdalenien. K 
najvýznamnejším náleziskám z paleolitu patria oblasti v blízkosti Sorie, Madridu a Lisabonu, jaskyňa 
Castillo (Santander), terasy rieky Manzanaresu, jaskyňa Negra (Valencia) a ďalšie. Paleolitický človek 
sa živil najmä lovom zvierat a rybolovom. 

Časť obdobia paleolitu sa v tejto oblasti vyznačovala jaskynným umením, ktoré sa okrem územia 
Francúzska zachovalo iba tu. Asi najznámejšou jaskynnou galériou je Altamira, objavená Marcelinom 
de Sautuola v roku 1879. 
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V mezolite asi došlo k zmieseniu epigravettienského človeka a kultúry capsienu zo severnej Afriky. 
Na severe Španielska sa vyskytovala kultúra asturien. 

Neolit 

Neolit je charakteristický zmenou spôsobu života: z kočujúceho lovca-zberača sa stáva po-
ľnohospodár, ktorý sa usadzuje v blízkosti vodných tokov a zakladá prvé stabilnejšie sídla. Objavujú 
sa prvé nálezy tkanín, kovových predmetov a nástrojov, ale najmä keramiky. Tento spôsob života a 
nové zručnosti sa sem dostávajú z Mezopotámie, no má i svoje lokálne osobitosti: vzniká tu napríklad 
kultúra zvoncovitých pohárov, známa neskôr aj v západnej Európe. Objavuje sa zreteľný kult 
uctievania mŕtvych a typické pohrebiská pre toto obdobie: dolmeny. 

Bronzová doba 

Okolo roku 2000 pred Kr. sa v oblasti Pyrenejského polostrova rozvíja výroba bronzu - bohaté 
náleziská cínovca boli najmä na severozápade. Najvýznamnejšie vykopávky z tohoto obdobia sa 
nachádzajú v Los Millares (provincia Almería). Nastáva pomerne pokojné obdobie s rozvojom 
poľnohospodárstva a keramiky. Okolo roku 1100 pred Kr. sa sem z Blízkeho východu dostávajú 
Feničania. Usadzujú sa v Gadire (súčasný Cádiz) a začínajú ovplyvňovať dianie v tejto oblasti. 
Súčasne prekračujú stredoeurópske národy (najmä Kelti) Pyreneje a usadzujú sa na juhu od nich 
(údolie Ebra, stredomorské pobrežie). Následkom je postupné zvýrazňovanie kultúrnych rozdielov 
medzi jednotlivými oblasťami poloostrova: juhovýchod sa dostáva pod vplyv stredomorských 
národov, atlantické pobrežné pásmo je pod vplyvom západnej Európy a vnútrozemie ovplyvňujú 
prisťahovalci zo severu, ktorý so sebou prinášajú znalosti nového kovu - železa. Najvýznamnejší 
vplyv na oblasť Pyrenejského polostrova v období posledného tisícročia pred Kr. mali mesto Tartessos 
a Kartágo, Iberovia, Feničania, Gréci a Kelti. Najmä Kartágo tu po strate Sicílie, Sardínie a Korziky 
získalo vďaka generálovi Hamilkarovi Barkasovi a jeho zaťovi Hasdrubalovi veľké územné zisky: 
podarilo sa im dobyť celú južnú časť Pyrenejského poloostrova až po rieku Ebro a potvrdiť ich 
podpisom tzv. "Dohody o Ebre" s Rímom v roku 226 pred Kr. Hasdrubalov nástupca Hannibal sa 
rozhodol získané územie ešte viac rozšíriť; jeho vojenský úder na Saguntum vyvolal druhú púnsku 
vojnu, ktorej dôsledkom bolo v roku 206 pred Kr. vyhnanie Kartágincov Rimanmi z Pyrenejského 
polostrova. Grécky vplyv sa uplatňoval najmä prostredníctvom obchodu: Gréci mali na pobreží 
Stredozemného mora niekoľko prístavov - najvýznamnejším bol pravdepodobne Emporion - ktoré 
čulo obchodovali s vnútrozemím. Ich vplyv však po príchode Kartága do oblasti postupne zanikol. 
Kelti pôsobili na území polostrova vo viacerých skupinách; najvýznamnejšiu z nich tvorili Keltiberi, 
ktorí tu žili ako samostatné spoločenstvo až do roku 133 pred Kr., kedy Rimania dobili ich hlavnú 
baštu, Numanciu. 

Romanizácia a vznik Hispánie 

Obr.: Rímska Galícia za čias cisára Diokleciána (293) 

Dôležitým historickým medzníkom bolo postupné začlenenie 
národov Pyrenejského polostrova do rímskeho kultúrneho 
sveta. Začalo sa druhou púnskou vojnou (219 - 202 pred Kr.). 
Vojenské akcie Rimanov mali spočiatku za úlohu len odrezať 
zásobovaciu cestu Hannibalovi, no neskôr zmenili taktiku a 
rozhodli sa Pyrenejský polostrov podmaniť. Viedli ich k 
tomu najmä ekonomické dôvody - bohaté náleziská kovov a 
úrodná pôda. V tomto období sa objavuje i nové meno pre 
túto oblasť - Hispánia. Obsadzovanie polostrova Rimanmi 

prebiehalo pomerne pomaly: trvalo od roku 218 pred Kr. až do 19 pred Kr., kedy do rúk Ríma padli aj 
územia Galície, Astúrie a Santanderu. 
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Samotná romanizácia sa rozdeľuje na tri obdobia: 

• 218 pred Kr. - 69 - od vylodenia Rimanov v Ampuriase po udelenie rímskeho práva (ius Latii) 
Vespasiánom k bližšie neurčenému dátumu (69 - 79) všetkým občanom Rímskej ríše. V tomto 
období dochádzalo k postupnému prerodu domorodých miest na mestá rímske; k vzniku 
nových kolónii, ktoré zakladali vojaci prepustení z armády; a k zužitkovaniu 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá dovtedy bola zväčša nevyužitá.  

• 69 - 212 - od začiatku vlády cisára Vespasiána (69-79) a platnosti rímskeho práva. Hoci úplnú 
plnoprávnosť mali len rímski občania, Hispánia sa ďalej začleňovala do Rímskej ríše a 
preberala jej zvyky a zákony. Najvýznamnejšími predstaviteľmi rímskej kultúry sa stali v 
tomto období práve Hispánci - Marcus Valerius Martialis, Marcus Fabius Quintilianus, Seneca 
Starší a Mladší, Pomponius Mela, Lucius Junius Moderatus Columella, a ďalší. Z Hispánie 
pochádzali aj rímski cisári Traján, Hadrián a Nerva.  

• 212 - 409 - obdobie od udelenia rímskeho občianstva všetkým obyvateľom ríše až do prvých 
migrácii barbarov. V tomto období došlo k rozvoju vidieka a úpadku mestskej správy. 
Výrazne sa po poloostrove začalo šíriť kresťanstvo. Keď do oblasti prenikli germánske národy 
(z nich sa tu dlhšie udržali len Svébi), začali obyvatelia radšej žiť medzi barbarmi, oslobodení 
od daní a záväzkov voči Rímu.  

Barbari 

Obdobie príchodu barbarov na Pyrenejský polostrov je chaotické a historicky málo preskúmané. 
Známa je zmluva medzi barbarskými národmi a Constantiom III., zrejme z roku 411. V nej si zmluvné 
strany rozdelili polostrov na štyri oblasti: tarragonskú (ktorá zostala pod rímskym velením), Gallaeciu, 
luzitánsko-kartáginskú oblast a Baetiku, ktoré boly priznané barbarom. Vplyvy a územia obsadené 
jednotlivými národmi sa rýchlo menili, okrem Svébov významnú úlohu zohrávali Vizigóti. Príčinou 
tejto nestability a častých zmien boli hlavne občianske vojny. Na konci vlády Vizigótov došlo v 
dejinách tohoto územia k ďalšiemu zásadnému prelomu: jedna z bojujúcich strán požiadala o pomoc 
moslimov. Kalif al-Walid I. se tak stal právoplatným nástupcom posledných vizigótských kráľov, čo 
malo v ďalšom období za následok masívne a dobrovoľné prestupovanie obyvateľov na moslimskú 
vieru. 

Stredoveké Španielsko 

Obr: Rozsah moslimského vplyvu v stredovekej Európe. 

Začiatok tohoto obdobia kladú niektorí historici do 5. 
storočia (príchod barbarov), iní do až 8. storočia (príchod 
moslimov na Pyrenejský poloostrov v roku 711). V 
každom prípade sa toto územie na dlhé storočia stalo 
moslimskou krajinou (známou ako Al-Andalus), čo 
výrazne ovplyvnilo miestne aj európske dejiny. Islam 

priniesol na polostrov jedno z vrcholných období španielskej kultúry a nastolil unikátnu politickú i 
hospodársku situáciu, ktorá nikde v Európe nemala obdoby. Významným faktom je aj to, že hoci sa 
tieto územia islamizovali, nedošlo k ich arabizácii - arabskí prisťahovalci tvorili totiž len veľmi malé 
percento celkového obyvateľstva. I to dokazuje, že súžitie islamu a kresťanstva bolo pokojné, 
islamizácia nenásilná a dobrovoľná. Kresťania v islamskom Španielsku sa nazývali mozarabi - pod 
podmienkou platenia určitých poplatkov mohli vyznávať svoju vieru a mať vlastné náboženské 
inštitúcie; moslimovia ich vo viere podporovali, prinášala im totiž zisk. Ako napísal jeden moslimský 
kronikár - kresťania prestupovali na moslimskú vieru len z troch dôvodov: ak chceli uniknúť 
kresťanskej spravodlivosti, nechceli platiť dane, alebo chceli mať viac manželiek. Navyše otroci 
dostali slobodu.  
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Kresťanské kráľovstvá, ktoré na polostrove vznikli ako reakcia na moslimský vpád, boli rovnako v 
porovnaní so svojimi náprotivkom na východe unikátne. Panovník tu mal oveľa vyššiu, takmer 
absolútnu moc; šľachta a duchovenstvo nevlastnili pôdu (všetka neobrábaná pôda patrila kráľovi) a žili 
len z toho, čo im on sám poskytol. Navyše na hranici medzi kresťanským a moslimským svetom v 
tomto období existovala hranica (la frontera) - akési "územie nikoho", kde žila veľká skupina 
slobodných roľníkov, ktorí tu na vlastné riziko obrábali dostupnú pôdu - pritom v ostatnej Európe 
vládlo nevoľníctvo. Moslimovia žijúci na kresťanskom území sa nazývali mudejári - dosiahli vysokú 
kultúrnu vyspelosť: v neskorom stredoveku mali v Zaragoze dokonca vlastnú univerzitu. 

Vo včasnom stredoveku existovali na Pyrenejskom poloostrove dve úplne odlišné skupiny: kresťanská 
s vidieckym, nerozvinutým a primitívnym hospodárstvom, ktorého základom bolo poľnohospodárstvo 
a chov dobytka, a moslimská. Tá mala výrazne obchodný charakter, s prosperujúcim hospodárstvom 
mestského typu, s dostatkom pevnej meny, kontrolujúca celý európsky trh so zlatom. 

O znovudobití moslimských území sa začalo v kresťanských oblastiach vážnejšie uvažovať až v 11. 
storočí, kedy boli kresťania už dostatočne silní: zrodila sa myšlienka rekonkvisty. Príčinou bolo 
náboženský ideál "šírenia viery s mečom v ruke," ktorý sa v Európe objavil a viedol k vzniku prvých 
krížových výprav. Dovtedy na boj nebol dôvod, pretože moslimovia na svojich územiach umožňovali 
slobodné vyznávanie kresťanskej viery. 

Od 11. storočia prúdilo veľké množstvo moslimského zlata do kresťanských pokladníc prostred-
níctvom daní, ktoré moslimskí vládcovia platili vládcom kresťanským. Tieto dane, známe ako 
vazalské dávky (parias), sa s prestávkami vyberali až do polovice 15. storočia. V tom čase priplávali 
Portugalci do Guinejského zálivu a začali so strediskami v severnej Afrike (Sudán), produkujúcimi 
zlato obchodovať priamo. Tovar vyrábaný v moslimskej Granade stratil svoje odbytisko a Granada 
nebola ďalej schopná platiť. Katolícki králi potom tento štát zlikvidovali. 

Hoci je Pyrenejský poloostrov považovaný za veľmi príjemnú a úrodnú oblasť, skutočnosť je odlišná. Veľké 
výkyvy teploty a časté obdobia sucha sú tu bežné. Početné hladomory z neúrody tak výrazne ovplyvňovali 
stredoveké dejiny, architektúru i umenie Španielska. Rovnako slová Hispánia a "España" (Španielsko) nemali 
vždy rovnaký význam. Za vlády Vizigótov slovo označovalo celý poloostrov, potom do 12. storočia sa 
slovom "España" v stredovekých kronikách označovali len moslimami ovládané územia. Potom sa znovu 
začal takto označovať celý poloostrov bez ohľadu na územné členenie a aktuálnu politickú situáciu. 

Stredoveký obyvateľ Pyrenejského polostrova bol vždy veriaci: či už kresťan alebo moslim. 
Náboženské vedomosti obyčajných ľudí však boli veľmi slabé. Navyše vieru v tomto období veľmi 
výrazne ovplyvňovali povery, pričom nezáležalo na postavení. 

Raný stredovek ( 8. - 11. storočie) 

Bolo to obdobie rozkvetu moslimských území na Pyrenejskom polostrove; ich postupný úpadok je 
zároveň jeho koncom. V ôsmom storočí boli vizigótski králi nahradení moslimským emirom, 
kresťanstvo islamom a vidiecke hospodárstvo mestským. Tento proces začal 28. apríla 711, kedy sa v 
oblasti Gibraltaru vylodil moslim Tárik ibn Zijád, aby pomohol stúpencom Witiza proti vizigótskemu 
kráľovi Roderichovi. Tárik zvíťazil v bitke pri rieke Guadalete (19. - 26. júl 711, pri meste Lakka), v 
ktorej Roderich zahynul; to ho však nezastavilo a pokračoval v obsadzovaní ďalších území, až 11. 
novembra 711 dobil Toledo. V auguste 712 sa spája s Músá ibn Nusajrom, ktorý sa vylodil v Algecirase, 
dobil Sevillu a Méridu a spoločne s Tárikom obsadil Zaragozu (714) a Lugo. Al-Hurr se v rokoch 716-
719 zmocnil oblasti dnešného Katalánska; as-Samh dobil Narbonne (720) a Anbasa dokončil v tom 
istom roku obsadenie vizigótskej Septimánie. Zábor území mal dve formy: 

• sulh - násilné zabratie (kresťania na nich boli považovaní za chránencov)  
• ahd - nenásilné zabratie po vyjednávaní (uznával vlastníctvo pôdy, zachovával slobodu 

vyznania a politickú autonómiu; kresťania boli považovaní za spojencov)  
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V oboch prípadoch mohli kresťania - ak platili dane - slobodne vyznávať svoje náboženstvo. 
Moslimské sily boli malé, odhadujú sa dnes asi na 10 000 mužov; väčšinu tvorili Berberi zo severnej 
Afriky, Arabov bolo málo. Neskôr prišli Sýrčania v počte asi 30 000. 

Neskorý stredovek (13. - 15. storočie) 

Toto obdobie bolo charakteristické rozmachom kresťanstva a vznikli tu základy budúceho 
zjednoteného Španielska. 

Novovek 

Španielsko ako štát vzniklo postupným zjednocovaním viacerých kráľovstiev v 15. a 16. storočí. Ako 
štátny útvar malo najväčší svetový vplyv v 16. a 17. storočí, kým nepodľahlo v boji o nadvládu nad 
morom Anglicku. Následné nezachytenie obchodnej a vedeckotechnickej revolúcie malo za následok 
ďalší pokles bohatstva i politického vplyvu až za Francúzsko a Nemecko. Krajina v oboch svetových 
vojnách zostala neutrálna, výrazne však utrpela v občianskej vojne (1936 - 1939). Po smrti diktátora 
Francisca Franca v roku 1975 nastúpila krajina cestu k rýchlej demokratizácií a ekonomickému rastu. 
Tento proces vyvrcholil vstupom Španielska do EU v roku 1986. V súčasnosti bojuje najmä s vysokou 
nezamestnanosťou a útokmi teroristickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA). 

Demografia 

Podobne ako vo väčšine európskych štátov je aj v Španielsku veľmi nízky pôrodný prírastok 
obyvateľstva - 0,13% (predpoklad pre 7/2006). Detská úmrtnosť je 4,37 úmrtí na 1 000 živo-
narodených detí (predpoklad 2006) a priemerná dĺžka života je 79,65 roka (predpoklad 2006). HIV 
pozitívni tvoria 0,7% obyvateľstva (2001). 94% obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíckemu 
vierovyznaniu 

 

Administratívne členenie Španielska  
Prvá úroveň 

Autonómne spoločenstvá: Andalúzia - Aragónsko - Astúria - Baleáry - Baskicko - 
Extremadura - Galícia - Kanárske ostrovy - Kantábria - Kastília-La Mancha- Kastília-León - 
Katalánsko - Madrid - Murcia - Navarra - La Rioja - Valencia 
 
Miesta suverenity a autonómne mestá: Ceuta - Melilla 
 
Ostatné miesta suverenity: Chafarinas - Peñón de Vélez de la Gomera - Peñón de 
Alhucemas - Perejil 

Druhá úroveň - provincie  

Álava | Albacete | Alicante | Almería | Astúria | Ávila | Badajoz | Baleáry | Barcelona | Burgos 
| Cáceres | Cádiz | Kantábria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | La Coruña | Cuenca 
| Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | León | Lérida | Lugo | 
Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Orense | Las Palmas | Palencia | Pontevedra | 
La Rioja | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | 
Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza 
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4.   Andorra - základné údaje a stručná charakteristika 
 

Andorrské kniežatstvo 

 
 

(Vlajka - Andorra (štát)) (Znak - Andorra (štát))  
 

Národné motto: Virtus Unita Fortior  (latinčina: Zjednotená statočnosť je silnejšia) 

 
Oficiálny názov 
  - Dlhý 

 
Principat d'Andorra 

  - Krátky Andorra 
Úradné jazyky katalánčina 
Hlavné mesto Andorra 
Najväčšie mesto Andorra 
Hlava štátu Jacques Chirac a 

Joan Enric Vives 
Predseda vlády Marc Forné Molné 
Rozloha 

  - Celková 
  - Súš 
  - Voda 
  - % vody 

178. miesto 

468 km² 
468 km² 
0 km² 
0 % 

Susedia Španielsko, Francúzsko 
Počet obyvateľov 181. miesto 

70 549 – podľa údajov z roku 2005 
Hustota obyvateľov 69. miesto 

151 /km² - podľa údajov z roku 2005 
Vznik 1278 
Forma štátu parlamentné kniežatstvo 
Mena euro = 100 centov 
Časová zóna UTC+1 (v lete UTC+2) 
Štátna hymna El Gran Carlemany, Mon Pare 
Medzin. kód (ISO 3166-1) AND / AD 
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Kód motorových vozidiel (OSN) AND 
Internetová doména .ad 
Smerové telefónne číslo 376 

 
Andorra, dlhý tvar Andorrské kniežatstvo, je miništátik v Pyrenejách medzi Francúzskom a 
Španielskom, ktoré ho aj sčasti spoločne spravujú. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s 
biskupom zo španielskeho Seo de Urguel. 

Obyvateľstvo tvoria Katalánci a Španieli. Hospodárstvo je slabo rozvinuté, hlavné príjmy plynú z 
cestovného ruchu. 

História 

Prvá zmienka o malom pyrenejskom kniežatstve z roku 805 sa nachádza v Karolínskej listine. Roku 
1278 sa Andorra vďaka Paréagskej zmluve, potvrdenej pápežom stala kondominiom pod vládou dvoch 
kniežat. Práva týchto kniežat prešli najskôr na grófov z Foix, od doby Henricha IV. (1589 - 1610) boli 
vykonávané francúzskou korunou, dnes prezidentom a španielskym biskupom zo Séo de Urgell. Za 
francúzskej revolúcie bol protektorát zrušený a obnovený až za císára Napoleona I. Reformné hnutie v 
rokoch 1866 až 1868 obmezilo biskupskú moc. 

Štátne zriadenie 

Starý feudálny systém bol modifikovaný v roku 1993, keď Andorania 14. marca v referende schválili 
prvú písanú ústavu. Od 4. mája 1993 je Andorra parlamentnou 
demokraciou, v ktorej titulárnymi hlavami štátu zostávajú francúzsky 
prezident a španielsky biskup zo Séo de Urgell, ktorí sú ale zastupovaní 
miestnymi zástupcami. 

Ženy v Andorre získali volebné právo až v roku 1970. Andorra nemá 
armádu. (Na obrázku - Andorra La Vella – centrum) 

  

Administrativne rozdelenie 

7 farností (parroquies; jednotné číslo: parroquia): Andorra la Vella, Canillo, Encamp, La Massana, 
Escaldes-Engordany, Ordino, Sant Julia` de Lo`ria 

Ekonomika 

Hoci Andorra nieje oficiálne členom Európskej únie, je súčásťou colnej únie EU. Pre obchod s 
priemyslovými výrobkami je považovaná za člena EU, pre obchod s poľnohospodárskymi výrobkami 
za nečlena. Hlavným zdrojom prijmov je cudzinecký ruch. Ľudia zo Španielska a Francúzska ju 
využívajú k nákupu tovaru bez dane. Ročne navštívi Andorru asi 8 miliónov turistov. Neplatia sa tu 
žiadne dane z príjmov a z pridanej hodnoty, čo pomáha v rozvoji bánk a zakladaní sídel zahraničných 
firiem. Priemysel je tu veľmi slabo rozvinutý. Hlavná je ťažba nerastných surovín, najmä železnej 
rudy, rúd obsahujúcich olovo, ťažba mramoru a granitu. V poľnohospodárstve je zamestnaných iba 1 
% obyvateľov, hlavným odvetvím je chov oviec. Skôr sa v Andorre platilo španielskymi pesetami i 
francúzskymi frankmi. So zavedením eura v oboch zemiach sa zjednodušilo platenie i v Andorre. Od 
roku 2002 sa teda platí eurami. 
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5.   Niekoľko faktov o mestách a miestach zaradených  
      do programu odbornej exkurzie  pracovnej cesty 
  
 
Andorra la Vella 
 

Hlavné mesto (16 200 obyv.), je najvyššie položené hlavné mesto v Európe (1029 m n. m.). 
Väčšina významných úradov a inštitúcií sa nachádza v štvrti Pui. Najvýznamnejšou pamiatkou  je La 
Casa de la Vall, terajšie sídlo andorrskej vlády. Budova pripomína starú pevnosť. Kamennú stavbu 
zdobí veľmi pekný portál, nad ktorým je umiestnený starý kamenný erb s heslom Virtus auitas fors 
(spojená statočnosť je silnejšia). V jednej z komnát sú v špeciálnej skrini, uzamknutej na sedem 
zámkov, uložené významné dokumenty kniežatstva. Kľúče vlastnia predstavitelia všetkých siedmich 
farností. V susediacej kaplnke je uložená štátna vlajka. V kamennej veži pritisnutej ku kaplnke sa po 
storočia chovali holuby, ktoré boli často jediným spojením Andorry s okolitým svetom. 
 
Viella Katalánsko 
 

Mestečko (3100 obyv.) v údolí Arán je vhodné pre zimné športy. Kostol je z 13. storočia, v jednej 
z jeho kaplniek naľavo je uchovaná busta Cristo de Mig Arán, časť celku z 12. storočia. Románske 
kostoly sú aj v ďalších neďalekých osadách: Betrém, Betlán a Vulac.  
 
Lérida Katalánsko 
 

Stredisko (107849 obyv.) úrodnej ovocinárskej oblasti. Mesto sa rozrastalo okolo kopca 
s katedrálou. La Zuda  alebo Azuda je pôvodne arabská pevnosť, v ktorej sa usadili katalánsky grófi 
v 13. storočí. Pevnosť bola zničená výbuchmi v 19. storočí, takže zostali iba hradby a na ruinách boli 
založené záhrady s vyhliadkou na mesto a na pohorie La Llena. Katedrála La Seo Antigua bola 
vybudovaná v rokoch 1203-78 na mieste arabskej mešity. V roku 1707 v nej Filip V. zriadil mestskú 
kasáreň a škody napáchané týmto rozhodnutím museli byť neskôr napravené. Ambit je gotický, avšak 
výzdoba predovšetkým stĺpov je stále románska. Kostol San Llorens je románsky z 13. storočia. 
V elegantnom slohu katalánskej gotiky bola postavená nemocnica Santa Mariá, kde je dnes 
archeologické múzeum. La Pahería je civilná románska stavba, najdôležitejšia svojho druhu 
v katalánsku. V archíve nájdeme vynikajúce zbierky napr. kódex z 10. storočia s gotickými grafikami, 
nazvaný El Llibre des Usatges. Kostol Sant Martí z konca 12. storočia, kláštor El Roser zo 17. 
storočia, nová katedrála je baroková. 
 
Barcelona Katalánsko 

Barcelona je hlavné mesto Katalánska a provincie Barcelona. Má 1,5 milióna obyvateľov (v 
aglomerácii však takmer 3 milióny). Leží na pobreží Stredozemného mora na severovýchode 
Španielska. Po Madride je druhým najväčším španielskym mestom. Patrí medzi najvýznamnejšie 
španielske mestá; svojou polohou a relatívnou blízkosťou pri francúzskych hraniciach je pre veľa 
Európanov ľahšie dostupná ako Madrid. Mesto je sídlom arcibiskupa, má niekoľko univerzít a 
vysokých technických a obchodných škôl a rad významných knižníc. Zároveň je dôležitým 
priemyselným centrom severovýchodného Španielska a vôbec najväčším obchodným a priemyselným 
centrom celého Španielska. Okolitý kraj je bohatý na suroviny. V meste je niekoľko liniek metra, 
veľké medzinárodné letisko El Prat. Podnebie je stredomorské prímorské. 
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Dejiny  

Bola založená asi Feničanmi alebo Kartágincami. Potom to bola rímska kolónia. Od 3. storočia po Kr. 
sídlo "Barcinona". V 4. storočí tu bolo založené biskupstvo. Roku 415 dobytá Vizigótmi, okolo roku 
717 Arabmi, roku 801 Franskou ríšou. V 10. a 11. storočí centrum Katalánska (barcelonské grófstvo). 
V 12. storočí, po roku 1137 (zjednotenie Katalánska a Aragónska), to bolo centrum zjednoteného 
Aragónskeho štátu a centrum stredomorského obchodu. V 13. storočí dostala Barcelona mestské 
privilégiá. Po roku 1442 (únia Aragónska s Neapolskom) došlo k úpadku mesta. 

V rokoch 1803-1813 ju okupoval Napoleon. Od konca 19. storočia je mesto najdôležitejším 
priemyselným centrom Španielska a centrom katalánskeho separatizmu/národného hnutia. V roku 
1909 tu vypuklo anarchistické povstanie a v rokoch 1937-1939 bola Barcelona hlavným mestom 
Katalánskej republiky. 

V roku 1992 sa tu konali letné Olympijské hry. Pri tejto príležitosti v meste vzniklo viacero 
významných stavieb. 

Architektúra 

Nad vlastným mestom sa vypína vrch Tibidabo (532 m), na ktorý 
vedie lanovka.  

Srdcom Barcelony je bulvár Ramblas (Las Ramblas). Je nepochybne 
najživším miestom mesta. Táto pestrá a živá ulica sa tiahne od Plaza 
Catalunya (námestie s fontánami) až k prístavu (nábrežie s mólom, 
dominantnou vysokou sochou Krištofa Kolumba a s Morským 
akváriom), bola pôvodne korytom potoka. 

Barcelona je známa plejádou originálnych architektonických stavieb 
A. Gaudího a jeho súčasníkov. K najznámejším patrí Gaudího chrám 
Sagrada Familia ( na hornom obrázku) , symbol mesta. Z jeho veží je 
nádherný výhľad na celé mesto a jeho okolí. V centre mesta je ďalšia 
Gaudího známa stavba, dom Milla (na prostrednom obrázku). V 
parku Guell (na dolnom obrázku), odkiaľ je takisto pekný výhľad, sa 
nachádza múzeum Gaudího a veľa architektonických zaujímavostí. 

Z čias jej najväčšieho rozkvetu sa v meste zachovali početné gotické 
pamiatky. K slávnym objektom patrí aj „Gotická štvrť“ (Barrio Gótico), 
ktorú tvorí súbor stavieb ohraničený rímskymi hradbami s dominujúcou 
gotickou katedrálou svätej Euálie. Medzi najdôležitejšie určite patrí 
budova radnice Casa de la Ciutat na námestí Plaza Sant Jaume. El Pi je 
jeden z najstarších kostolov v meste (14. stor.) a jeho veža tvorí jeden z 
najcharakteristickejších rysov Gotickej štvrte. Na fasáde nás zaujme aj 
rozmerná rozeta. Za najlepší výtvor katalánskej gotiky sa pokladá chrám 
Santa María del Mar. Staval sa v 14. storočí. 

Chrám Sagrada Familia.Na námestí Plaza del Rei stojí múzeum dejín 
mesta, v ktorého podzemí sú vykopávky z rímskeho obdobia. Kedysi 
tu boli kúpele s bazénom, našli sa tu aj vodné kanály a amfory. Na 
tomto námestí stojí aj Palau del Lloctinec, palác vicekráľa zo 16. 
storočia. Dnes je v ňom umiestnený archív aragónskej koruny. 

Kostol Santa Ana stojí dodnes akoby v ústraní, hoci neďaleko Plaza de 
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Catalunya (námestie s fontánami) kypí veľkomestský život. Jeho stavba trvala dve storočia a je 
charakteristická tým, že zachytáva prechod od románskeho štýlu ku gotickej architektúre. 

Stredoveké lodenice Les Drassanes ležia neďaleko prístavu a sú najväčšie a najzachovanejšie zariadenie tohto 
druhu. Boli vybudované v 14. storočí a dnes je v nich múzeum námornej plavby. 

Mestskou štvrťou Ribera, ktorej ulice sa križujú v pravých uhloch, vedie ulica Montcada. Existovala 
už v 12. storočí a bývali v nej najmocnejšie šľachtické rodiny mesta. V palácoch Palau Aguilar a Palau 
del Baró de Castellet (15. storočie) je dnes Picassovo múzeum. V barokovom paláci Dalmases (17. 
století) sa dochovala gotická kaplnka.  

V barokovom kostole La Mercé, ktorý pôvodne patril ku konventu milosrdných bratov, sa uctieva 
gotická socha ochrankyne a patrónky Barcelony, Božej matky milosrdnej. 

V krypte svätej Eulálie pod hlavním oltárom sa nachádza jemne opracovaný alabastrový sarkofág. 
Oltárne obrazy, ktoré predstavujú svätého Gabriela, svätého Ambrózia, svätého Martina a premenu 
Krista jsou najcennejšími umeleckými pokladmi katedrály. 

Kláštor Pedralbes založila roku 1326 kráľovná Elisenda de Montcada. Rýchly postup stavebných prác 
spôsobil, že kostol, krížová chodba s tromi galériami a kláštorné budovy tvoria vzácnu harmonickú 
jednotu. V presbytériu vedľa oltára je náhrobok zakladateľky. 

Morské akvárium v prístave je prvotriedne akvárium so skleneným tunelom pod morskou hladinou. 
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1 Katedrála svätej Eulálie (Catedral de Santa Eulalia) 
2 Biskupský palác (Palacio Episcopal) 
3 Veľký kráľovský palác (Palacio Real Mayor) 

4 Radnica (Ayuntamiento) 
5 Palác provinčnej správy (Palacio de 

la Diputación Provincial) 
6 Arcijáhenský dom (La Casa del 

Arcediano) 
7 Kostol sv. Anny (Iglesia Mayor de 

Santa Ana) 
8 Kráľovská kaplnka sv. Aguedy (Real 

Capilla de Santa Agueda) 
9 Archív koruny aragónskej (Archivo 

de la Corona de Aragón) 
10 Stará nemocnica sv. Kríža a sv. 

Pavla (Antiguo Hospital de la Santa 
Cruz y de San Pablo) 

11 Kráľovské lodenice (Reales 
Atarazanas) 

12 Burza (Palacio de la Lonja) 
13 Palác miestkráľovny (Palacio de la 

Virreina) 
14 Veľké divadlo Lýcea (Gran Teatro del Liceo) 
15 Kráľovské námestie (Plaza Real) 
16 Štvrť Barceloneta  
17 Národný palác Montjuic (Palacio Nacional de Montjuic) , dnes Múzeum katalánskeho umenia 

(Museo de arte de Cataluna) 
18 Španielska dedina (Pueblo Esponol) 
19 Pamätník Krištofa Kolumbusa (Monumento a Colón) 
20 Baziliky Panny Márie Morskej (Santa Mariá del Mar) 
21 Bazilika Panny Márie Kráľov ( Nuestra Senora de los Reyes) 
22 Chrám sv. Petra (San Pedro de las Puellas) 
23 Menšia bazilika sv. Justa a Pastora (Basílica Menor de los Santos Justo y Pastor) 
24 Kostol sv. Pavla (San Pablo del Campo) 
25 Chrám sv. Rodiny (La Sagrada Familia) 
26 Güellov park (Parque Güell) 
27 Palác Güell (Palacio Güell), dnes Scénografické múzeum (Museo Escenográcico) 
28 Dom La Pedrera (Milá) 
29 Cavetov dom (Casa Calvet) 
30 Batllov dom (Casa Batlló) 
31 Vicensov dom (Casa Vicens) 
32 Terezin internát (Colegio de Santa Teresa) 
33 Güellov pavilon (Pabellon Güell) 
34 Archeologické múzeum 
35 Etnologické múzeum (Museo Etnológico) 
36 Múzeum Federica Marésa (Museo Federico Marés) 
37 Mestské múzeum moderného umenia (Museo Municipal de Arte Moderno) 
38 Múzeum ľudového priemyslu a umenia (Museo de Industrias y Artes Populares) 
39 Múzeum dejín mesta (Museo de Historia  de la Ciudad) 
40 Vojenské múzeum (Museo Militar) 
41 Mestské prírodopisné múzeum (Museo Municipal de Ciendas Naturales) 
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6. Priehradné staviteľstvo v Španielsku 
    Španielske podnebie je veľmi rozmanité, či už z hľadiska teplôt, alebo z hľadiska zrážok, a s tým 
súvisiacim procesom odtekania vôd z územia. Vodné toky, ktoré trpia v období sucha nedostatkom 
vody, majú veľký sklon a množstvo prahov, takže takmer nie sú vhodné pre plavbu. Tieto nepriaznivé 
podmienky si vynútili budovanie priehrad už v 11. storočí. Dnes má Španielsko stovky vodných diel 
rôzneho charakteru, od najstarobylejších až po najmodernejšie a technicky najnáročnejšie stavby 
súčasnosti. Španielskemu staviteľstvu priehrad patrí popredné miesto v Európe i vo svete nielen z 
historického, ale aj zo súčasného hľadiska.  
    Španielsko, s rozlohou takmer 505 tisíc štvorcových kilometrov, zaberá päť šestín Pyrenejského po-
lostrova. Jeho súčasťou sú aj Baleárske a Kanárske ostrovy. Je teda desaťkrát väčšie ako Slovensko a 
má viac ako 38 miliónov obyvateľov. Územie Španielska je prechodnou oblasťou k severnej Afrike, 
od ktorej ho oddeľuje 14 kilometrov široký Gibraltársky prieplav. Pyrenejské pohorie v minulosti 
tvorilo ťažko prekonateľnú hradbu, predkomunikáciu s Francúzskom, pričom jediné schodné cesty 
viedli po oboch pobrežiach. Niektoré pyrenejské štíty dosahujú výšky nad 3000 metrov. Oddeľujú 
vnútrozemie od mora, čo zapríčiňuje suché kontinentálne podnebie poloostrova. Obyvateľstvo celého 
Pyrenejského polostrova má svoje špecifiká, spôsobené búrlivým historickým vývojom, napriek tomu 
však pôvodní obyvatelia hovoria po španielsky. Z ostatných národností sú najpočetnejší a najvýznam-
nejší Katalánci. Španielske kráľovstvo je konštitučná monarchia, ktorá vznikla v roku 1479, spojením 
vtedajšej Aragónie a Kastílie,  formou personálnej únie.  
 
Na území Španielska je viac ako 280 historických priehrad. K najstarším z vodných diel patrí Alcanta-
ria v povodí rieky Tajo, v provincii Toledo; Prosperina a Cornalbo v povodí rieky Guadiana, v 
provincii Badajoz. Všetky boli postavené v prvom a druhom storočí nášho letopočtu. Priehrady sú 
postavené z miestnych materiálov, ako sú kameň a zemina. Z 13. storočia pochádza ďalšia významná 
stavba - gravitačná murovaná priehrada Almonacid de la Cuba neďaleko Zaragozy. Z celkového počtu 
280 historických priehrad je ich 52 zaradených do svetového súpisu priehrad, čo znamená, že napriek 
svojej starobylosti, sú stále funkčné. Nízky ročný úhrn zrážok, okolo 300 až 600 milimetrov, na 
väčšine španielskeho územia, intenzívne 
poľnohospodárstvo, priemyselná výroba a 
nároky obyvateľstva na zásobovanie pitnou 
vodou, si najmä v tomto storočí vyžiadali 
výstavbu ďalších priehrad.  

V súčasnosti je v Španielsku v prevádzke 
okolo 1300 veľkých priehrad (zapísaných do 
svetového registra veľkých priehrad ICOLD), 
ktorých celkový objem nádrží je 56 500 mil. 
m3. (Na obr.: klenbičková priehrada Meicende 
– H=18 m, r.v. 1961, priehrada Tous – H = 
110 m, nad z.š. 136 m, r.v. 1995).   

Vo výstavbe sa nachádza 28 priehrad. Tieto  
nádrže svojím objemom regulujú 9 % 
hydrotechnického potenciálu krajiny, čo je 
pomerne málo v porovnaní s väčšinou 
európskych krajín. Čo sa týka počtu priehrad 
má Španielsko najviac veľkých priehrad 
v Európe. Vo svete sa nachádza na štvrtom 
mieste za Čínou, Indiou a Spojenými štátmi. 
Počet priehrad na milión obyvateľov je 30, čo 
je veľmi vysoké číslo, avšak akumulovaný 
objem na milión obyvateľov je pomerne malý 
1431 m3, o 32 % menej ako je priemer vo 
vyspelých krajinách. To poukazuje na fakt, že 
napriek veľkému počtu priehrad morfológia 
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riek, veľká rozkolísanosť prietokov a relatívne malé povodia majú za následok pomerne malý objem 
nadrží.  

Priehrady a nádrže sú veľmi dôležitým prínosom pre ekonomiku krajiny, v posledných dekádach 
boli kľúčovým faktorom rozvoja krajiny. Viac ako 2,7 mil. ha poľnohospodárskej pôdy je 
zavlažovanej vodou z nádrží, 30 mil. obyvateľov a 60 mil. turistov je zásobovaných pitnou vodou 

z vodárenských nádrží a 20 % energie je získavaných 
z tohto obnoviteľného zdroja energie. Okrem prínosov 
súvisiacich s akumulovanou vodou priehrady a nádrže 
zabezpečujú protipovodňovú ochranu územia, 
redukujú následky povodní v krajine.  

Zo španielskych priehrad je až 73 % betónových, 
37 % pripadá na sypané priehrady. Z betónových 
priehrad dominujú gravitačné betónové, okrem nich je 
v súpise 40 klenbových a 29 pilierových priehrad. Je 
to dôsledkom faktu, že nakoľko geologická skladba 
podložia pri ich výstavbe bola priaznivá, boli zvolené 
betónové priehrady pre ich schopnosť odolávať 
extrémnym povodniam, ktoré sú pre Španielsko 
charakteristické. 

V tabuľke 1 sú priehrady rozčlenené podľa výšky. 
V Španielsku je postavených 40 priehrad, ktorých 
výška je väčšia ako 100 metrov, najvyššia – Almendra 
postavená v roku 1970 má výšku 202 metrov.  

 
Tabuľka 1: Rozdelenie priehrad podľa výšky 

Výška [m] Percentuálny podiel 
menej ako 30  64 

30 - 60 22 
60 - 100 11 

viac ako 100 3 
 

Vývoj priehradného staviteľstva v priebehu minulého storočia prezentuje tabuľka 2. 
 

Tabuľka 2: Rozdelenie priehrad podľa roku dokončenia
Dokončenie Počet 
do roku 1900 51 
1900 - 1909 12 
1910 - 1919 41 
1920 - 1929 32 
1930 - 1939 39 
1940 - 1949 47 
1950 - 1959 134 
1960 -1969 170 
1970 -1979 160 
1980 - 1989 154 
1990 - 1999 154 

 
 Z hľadiska účelu je až 75 % nádrží jednoúčelových. Z jednoúčelových nádrží je na prvom 

mieste účel zavlažovanie – 41 % , nasleduje energetické využitie – 28 %, zásobovanie – 26 %, 
retenčné nádrže – 2 % a 3% pripadajú na iné účely ako je plavba, rybochov atď. Zvyšných 25 % 
nádrží je viacúčelových. Z nich 40 % plní účel zavlažovanie, 29 % zásobovanie, 21 % hydroenergetika 
a 2 % ochrana pred povodňami a iné.  
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Vo sfére priehradného staviteľstva sa v 80 –tich 
a 90-tich rokoch dostávala do povedomia nová 
technológia výstavby – tzv. RCC – valcovaného 
betónu. Zo súboru okolo 20 priehrad, ktoré sa 
v uvedenom období v Španielsku budovali možno 
pre ilustráciu spomenúť priehradu Rialb (viď na 
obrázku). Vytvorená nádrž sa nachádza v povodí 
rieky Ebro, v provincii Lleida v Katalánsku. 
Účelom nádrže je plniť požiadavky zavlažovania 
a zásobovania pitnou vodou takmer 300 tisíc 
obyvateľov provincie. Zavlažované územie má 

rozlohu takmer 110 tisíc hektárov a nádrž slúži aj ako protipovodňová ochrana 80 obcí a miest, pričom 
je schopná zadržať a regulovať tisícročnú vodu, čo znamená prietok 3080 m3.s-1. Plocha nádrže je 
1550 hektárov, priemerný prietok je 35 m3.s-1, maximálna hladina nádrže je na úrovni 430 m n.m., 
maximálna hladina nádrže v čase povodne je na úrovni 433,6 m n.m.. Koruna priehrady (436 m n.m.) 
má dĺžku 595 m. Výška priehrady je 101 m. Priehrada má tri prepadové polia, hradené segmentom, s 
kapacitou 1395 m3.s-1, tri spodné výpusty, s priemerom 2,75 metrov s kapacitou 205 m3.s-1 a štyri 
odberné veže pre závlahy, s priemerom potrubia 2,75 m. So stavbou tejto priehrady začali v roku 1994 
a dokončili ju v roku 1998. Doprava mokrej betónovej zmesi bola zabezpečená kombinovane a 
doprava suchej zmesi sa uskutočnila prostredníctvom pásového dopravníka s pohyblivým ukončením. 
Suchá betónová zmes sa rozhŕňala dozérmi a hutnila valcom s dvoma valcovacími agregátmi. 
Kamenivo na výrobu betónovej zmesi sa vyrábalo v triediarni na stavbe, pričom jeho zdroje sa 
nachádzali priamo v priestoroch stavby. Hlavnou výhodou tejto technológie valcovaného betónu je 
rýchlejší postup výstavby a jej nižšia cena.  
    Na margo technológie valcovaného betónu pri výstavbe priehrad v Španielsku možno poznamenať, 
že v období rokov 1984 až 1994 tu bolo takto vybudovaných 20 priehrad. Ich výšky sa pohybujú 
v rozmedzí od 12 m (Erizana na rieke Bahina) do 85 m (Santa Eugenia na rieke Xallas – na obrázku), 
s využitím od zásobovania  vodou, cez závlahy, chov rýb, energetiku až po protipovodňovú ochranu.  
 
Zo súboru mnohých zaujímavých priehrad na 
území Španielska stojí za povšimnutie aj 
klenbová priehrada de La Llosa del Caval na 
rieke Cardener, s maximálnou výškou 122,3 m a 
dĺžkou v korune hrádze 330 m (pozri obrázok). 
Maximálna hladina nádrže je na úrovni 806 m 
n.m.,  pričom koruna priehrady je na kóte 810 m 
n.m. Nádrž má objem 80 miliónov kubíkov, 
pričom odvodňuje plochu povodia 200 
štvorcových kilometrov. Priemerný ročný odtok 
povodia je 76 miliónov m3. Bezpečnostné 
korunové priepady odvádzajú až 625 m3.s-1. Na 
odvedenie vody počas výstavby bol vybudovaný 
obtokový tunel po ľavej strane. Pohľad na 
priehradu po dokončení bol uchvacujúci. 
Zatrávnenie plôch v areáli stavby sa vykonávalo komplexne s umelou závlahou, kde bol zabudovaný 
postrek. Španielske priehrady sú  perfektné najmä v rešpektovaní zásad ochrany krajiny. Táto stavba je 
situovaná v úzkom kaňonovitom priestore. Zariadenie staveniska a doprava tu boli mimoriadne ťažké. 
Konštrukcia priehrady je zhotovená z 350 tisíc m3 betónu. Betonáž postupovala stupňovito po 
blokoch, s dĺžkou približne 30 až 40 metrov, zvislú aj vodorovnú dopravu v priestore priehrady 
vykonávali dvomi káblovými  žeriavmi.                                   

V období posledných 10 - 15 rokov je výstavba priehrad v Španielsku podobná ako v ostatných 
štátoch Európy, USA a Kanady, pričom musí vyhovovať požiadavkám tvorby a ochrany životného 
prostredia podľa metodiky EIA. Vodné nádrže sú citlivo zakomponované do krajiny a stali sa z nich 
vyhľadávané rekreačno-oddychové plochy. 
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Základné údaje o priehradách zaradených do programu odbornej 
exkurzie pracovnej cesty 
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Nádrž tvorená priehradou San Mauricio je súčasťou národného parku „Aiguestortes  
I Estany de Sant Maurici“. Tento Pyrenejský park je charakteristický veľmi čistou 
vodou, ktorá preteká mnohými jazierkami, bystrinami kaňonmi a vodopádmi.  Les 
v parku tvorený borovicami, jedľami, brezami a bukmi je domovom zaujímavých 
horských rastlín a živočíchov. 
 
 



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priehrada Canelles je 150 m vysoká klenba nachádzajúca sa na Pyrenejskej rieke 

Noguera Ribagorzana. Je založená vo vápencovom masíve, ktorý je viditeľne 
puklinatý, s hlavným systémom vertikálnych puklín paralelných s údolím. Vzhľadom 
na rozpukanosť masívu bola pri návrhu priehrady venovaná zvýšená pozornosť 
stabilitným výpočtom. Boli použité monitorovacie systémy, modelové merania a 
numerické modelovanie na posúdenie bezpečnosti tejto priehrady. Výsledkom bol 
návrh veľkej opornej steny v pravostrannom zaviazaní. V oboch zaviazaniach 
priehrady boli vybudované dlhé galérie, s ktorých sa vykonávali injekčné práce.  
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9.   Adresy hotelov 
Ubytovanie 23. júna 2006 do 1.júla 2006: 

HOTEL PREMIERE CLASSE 
385, PROMENADE DES ANGLAIS 
06200 NICE 
Tel: +33 (0) 892 707 229 
Fax: +33 (0) 492 290 609 
 

Ubytovanie 24. júna 2006: 

Hotel 4* EUREKA 
AVENIDA CARLEMANY, 36 
ESCALDES – ENGORDANY 
PRINCIPAT DÁNDORRA 
Tel: +3376-866 600 
Fax: +376-866 800 
 

Ubytovanie 25. júna 2006: 

Hotel 2* ARAN 
AVENIDA CASTIERO, 5 
25530 LLEIDA 
Tel: +34-973-640 050 
Fax: +34-973-640 053 
 

Ubytovanie 26., 27., 28 júna 2006: 

Hotel 3* REAL 
AVENIDA BLONDEL, 22 
25002 LLEIDA 
Tel: +34-973-239 405 
Fax: +34-973-239 407 
 

Ubytovanie 29. júna 2006: 

Hotel 3*  CORONA TORTOSA 
PLACA CORONA DÁRAGÓ, 7 
43500  TORTOSA 
Tel: +34-977-580 433 
Fax: +34-977-580 428 
 

Ubytovanie 30. júna 2006: 

Hotel 3*  A.S. BELLATERRA 
AREA DE SERVICIO DE BELLATERRA 
AUTOPISTA AP-7 (km 151) Salida 21 
08290 CERDANYOLA DEL VALLES 
Tel: +34-93 692 60 54 

 




